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Mroź na po go da i du ża ilość śnie gu
mo gą cie szyć, ale tyl ko przez kil ka dni
i z pew no ścią nie tych, któ rzy du żo po -
dró żu ją. Bo choć utar ło się po wie dze nie,
że zi ma za ska ku je dro go wców, to z ich

punk tu wi dze nia trud no wal czyć ze
śnie giem, któ ry pa da tak in ten syw nie,
jak w tym ro ku. Do te go do cho dzi sil ny
wiatr na wie wa ją cy śnieg z pól i ni ska
tem pe ra tu ra po wo du ją ca ob lo dze nia. 

– W na szym bu dże cie na ak cję zi ma
ma my za bez pie czo ne 650 ty się cy zło -
tych – mó wi Jan Osman, dy rek tor Za -
rzą du Dróg Po wia to wych w Gli wi -
cach. – Z tym, że se zon zi mo wy to
okres od li sto pa da do koń ca mar ca. Za -
wsze trud no prze wi dzieć, ja ka bę dzie
po go da. W stycz niu za od śnie ża nie za -
pła ci li śmy 169 ty się cy zło tych, czy -
li 25% środ ków prze zna czo nych na ten
cel. Je że li pro gno zy się spraw dzą i zi -
mo wa au ra bę dzie nam to wa rzy szy ła
przez dłu gie ty go dnie, to pie nię dzy
mo że za brak nąć. 

Przy po mnij my, że tak jak i w po -
przed nich la tach, pra ce zwią za ne
z utrzy ma niem prze jezd no ści dróg po -
wia to wych wy ko nu je ZDP za po śred -
nic twem wy ko naw cy wy ło nio ne go
w prze tar gu. Jest nim fir ma Re mon dis
Gli wi ce. Do ty czy to rów nież kil ku tras

wo je wódz kich na na szym te re nie. Są to
na stę pu ją ce dro gi: nr 901 Wie lo wieś -
-Py sko wie ce -Gli wi ce, nr 921 Knu rów
(od skrzy żo wa nia z 924) do gra ni cy
z Za brzem, nr 907 Wie lo wieś -To szek -
-Nie wie sze, nr 408 od gra ni cy z wo je -
wódz twem opol skim do Gli wic. 

Do kład ne ze sta wie nie sie ci dróg
po wia to wych wraz ze sto sow ną map ką
zna leźć moż na na stro nie in ter ne to wej
www.zdp gli wi ce.pzd.net.pl. Gdy użyt -
kow ni cy bę dą mieć ja kieś uwa gi do ty -
czą ce ich od śnie ża nia, na le ży je zgła -
szać pod nr tel. 32 234 06 96
lub 502 586 280. 

Wy jąt kiem są dro gi po wia to we
na te re nie gmi ny To szek, któ ra sa ma
pod ję ła się ich zi mo we go utrzy ma nia,
otrzy mu jąc na ten cel od po wia tu sto -
sow ne środ ki. W tym przy pad ku
wszel kie uwa gi na le ży zgła szać
pod nu me ry tel. 32 233 42 17
lub 32 237 80 21. 

Z ko lei za utrzy ma nie dróg gmin -
nych od po wia da ją po szcze gól ne urzę -
dy gmin oraz wy ło nie ni przez nie wy -

ko naw cy. Na to miast za dro gi wo je -
wódz kie: nr 919 Ra ci bórz -Ru dy -So -
śni co wi ce, nr 921 Knu rów (od skrzy -
żo wa nia z DW 924)-Prze ry cie
(do DW 919) oraz nr 907 Kie lecz ka -
-Two róg od po wie dzial ny jest Za rząd
Dróg Wo je wódz kich w Ka to wi cach, nr
tel. 32 781 92 11. 

Dokończenia na str.3

Te go rocz na zi ma, choć pięk na, jest kosz tow na i nie bez piecz na

Śnieg, mróz, za mie cie, ob lo dze nia…

Ta ka au ra to praw dzi we wy zwa nie nie tyl ko dla dro go wców. 
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Drze wa al bo gną się, al bo ła mią
pod cię ża rem śnie gu. 

Ru szy ła Gmin na Kry ta Pły wal nia „Wod nik”
w Pa niów kach. Ofi cjal ne prze cię cie wstę gi na stą -
pi ło 5 lu te go, ale już dwa ty go dnie wcze śniej ko -
rzy sta li z niej mi ło śni cy pły wa nia, cie sząc się
z wy god ne go i no wo cze sne go obiek tu, skro jo ne go
na mia rę XXI wie ku.

Gmi na Gie rał to wi ce, któ ra go wy bu do wa ła, dłu go
przy mie rza ła się do tej in we sty cji. W 2005 r. otrzy -
ma ła po zwo le nie na bu do wę, rok póź niej ją roz po -
czę ła, w 2007 r. sku tecz nie sta ra ła się o do fi nan so wa -
nie z Fun du szu Roz wo ju Kul tu ry Fi zycz nej i Spor tu,
a w la tach 2008-2009 do koń czy ła dzie ła. Pro jekt po -
wstał w Stu diu Ar chi tek to nicz nym EM SA z Pszczy -
ny, a wy ko naw cą by ło Gli wic kie Przed się bior stwo

Bu dow nic twa Prze my sło we go SA.
Kosz tem 30 mln zł po wstał obiekt
o ogól nej ku ba tu rze 23 tys. m3, w któ -
rym miesz czą się dwa ba se ny (je den
o wy mia rach 25 na 12,5 m, a dru gi –
12,5 na 6 m, z dy szą do hy dro ma sa -

żu i gej ze rem), tu nel wod ny z bi cza -
mi, ar mat ka mi i ka ska dą, a po nad to
dłu ga na 63 m zjeż dżal nia i czte ry du -
że ja cuz zi, w tym dwa z so lan ka mi.
Jest też gro ta sol na i cen trum Spa.
Pły wal nia po ło żo na jest w po bli żu
szko ły, ko rzy sta ją więc z niej chęt nie
dzie ci i mło dzież. Za pew nia wa run ki

za  rów no
do upra -
w i a  n i a
s p o r  t u ,
jak do do -
sko na łe go re lak su. Czyn -
na jest w ty go dniu
od godz. 7.00 do 22.00,
a w so bo ty i nie dzie le
od godz. 8.00 do 22.00. 

Uro czy ste otwar cie
zgro ma dzi ło sze reg zna -
mie ni tych go ści, a go spo -
da rzom gmi ny gra tu lo -
wał tej in we sty cji m.in.
po seł Jan Kaź mier czak.
Po czę ści ofi cjal nej by ło

re lak so wo – Jo achim Bar giel, wójt gmi ny Gie rał to -
wi ce w to wa rzy stwie mło dych pły wa ków prze pły nął
ba sen dwa ra zy, a po kaz świet ne go pły wa nia za pre -
zen to wał wi ce mistrz olim pij ski w pły wa niu nie sły -
szą cych Ar tur Pió ro. W go rą cych ryt mach za tań -
czy ły też dziew czę ta z Aka de mii Tań ca „Al ham bra”. 

W po wie cie gli wic kim jest to trze cia – po dwóch
knu row skich – kry ta pły wal nia. I z pew no ścią – naj -
no wo cze śniej sza.

Ro ma na Goz dek

Wod nik 
jak ma rze nie

No i wstę ga prze cię ta! – z no życz ka mi dy rek tor pły wal ni Prze my sław Dej ne ka,
za nim od le wej ks. pro boszcz Mi chał Wo liń ski, prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny
Piotr Szoł ty sek, soł tys Pa nió wek Mał go rza ta Do min i wójt Jo achim Bar giel.

Fo
 to

: R
om

an
a 

G
oz

de
k

No wa pły wal nia to praw dzi wa wod na fraj da – przy -
zna ją naj młod si. 
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28 stycz nia od by ła się XLIII se sja Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go. Po prze dził ją wy stęp Ze spo łu
„Ar le kin” z Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Osto ja”
w So śni co wi cach.

Ten nie ty po wy po czą tek se sji za wdzię cza my te -
mu, iż ze spół swym wy stę pem wy wo łał fu ro rę
na nie daw nej Mię dzy na ro do wej Kon fe ren cji
„(NIE) PEŁ NO SPRAW NI Edu ka cja -Pra ca -Per -
spek ty wy”. Wy stęp no si ty tuł „Sa lo on” i tak że rad -
ni by li nim za chwy ce ni. Nie peł no spraw ne miesz -
kan ki „Ostoi” udo wad nia ją nim, że są uta len to wa ne
i ma ją es tra do we oby cie. War te po chwa ły są tak że
opie kun ki, pod kie run kiem któ rych dziew czę ta uczą
się tań ca i ru chu sce nicz ne go, jak rów nież szy ją
stro je i two rzą sce -
no gra fię. 

Gdy umil kły
bra wa, przy szedł
czas na ob ra dy.
W po rząd ku se sji
znaj do wa ło się 14
punk tów. Po zwy -
cza jo wym otwar -
ciu ob rad i kil ko -
ma pro ce du ro wy -
mi punk ta mi, któ -
re zo sta ły szyb ko
zre ali zo wa ne, na -
stą pił czas
na wnio ski, in ter -
pe la cje, za py ta nia
i po stu la ty rad nych. Zgło szo no ich wie le, a do ty -
czy ły m.in. ta kich spraw jak ko niecz ność ure gu lo -
wa nia sta tu su dróg na te re nie po wia tu, pla ny re or -
ga ni za cji te re no wych struk tur po li cji, do po sa że nie
stra ży po żar nej w do dat ko wy wóz, dłu gość ocze ki -
wa nia w ko lej ce do le ka rza spe cja li sty oraz od płat -
ność za wy da nie kar ty po jaz du. Na stęp nie sta ro sta
przed sta wił in for ma cję na te mat spo so bu re ali za cji
po przed nio zgło szo nych in ter pe la cji i wnio sków
rad nych, po niej zaś – spra woz da nie z prac Za rzą -
du po mię dzy se sja mi. 

Rocz ne spra woz da nia z prac Ko mi sji Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go przed sta wi li ich prze wod ni czą cy
(o tym sze rzej prze czy tać moż na po ni żej). Po ich
wy stą pie niach Anet ta Krze miń ska, na czel nik Wy -
dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry, Spor tu i Spraw Spo łecz -
nych po in for mo wa ła o spra woz da niu z wy so ko ści
śred nich wy na gro dzeń na uczy cie li na po szcze gól -
nych stop niach awan su za wo do we go w szko łach

i po rad niach pro wa dzo nych przez po wiat gli wic ki
za ub. rok. 

Pod ob ra dy rad nych tra fi ło tak że kil ka pro jek tów
uchwał. Wszyst kie zo sta ły przy ję te przez Ra dę.
Pierw sza z nich to spra woz da nie z dzia łal no ści
wspól nej dla Mia sta Gli wi ce i Po wia tu Gli wic kie go
Ko mi sji Bez pie czeń stwa i Po rząd ku w 2009 ro ku.

Dru ga do ty czy ła za opi nio wa nia uchwa ły Ra dy Po -
wia tu w Tar now skich Gó rach w spra wie li kwi da cji
tam tej sze go Sa mo dziel ne go Pu blicz ne go Za kła du
Opie ki Zdro wot nej Wie lo spe cja li stycz ne go Szpi ta la
Po wia to we go im. dr. B. Ha ge ra – w je go miej sce
utwo rzo ny zo sta nie za kład nie pu blicz ny pro wa dzo -
ny przez spół kę ak cyj ną ze 100-pro cen to wym
udzia łem Po wia tu Tar no gór skie go. Ko lej na uchwa -
ła za twier dzi ła sta tut Ze spo łu Opie ki Zdro wot nej
w Knu ro wie. Ze spół ten bo wiem uległ prze kształ ce -
niom, co wy ni ka z prze ję cia dzia łal no ści lecz nic twa
sta cjo nar ne go przez za kład nie pu blicz ny Szpi tal
w Knu ro wie Spół ka z o. o. Peł na treść przy ję tych
uchwał za miesz czo na jest na stro nie in ter ne to wej
po wia tu w za kład ce In for ma tor Ra dy Po wia tu. 

Na stęp na se sja od bę dzie się 25 lu te go
o godz. 15.00 w sa li se syj nej Sta ro stwa Po wia to we -
go w Gli wi cach. 

Od 20 do 22 stycz nia trwa ła wi zy ta
przed sta wi cie li Po wia tu Gli wic kie go w nie -
miec kim Po wie cie Calw. Głów nym jej
punk tem był udział w uro czy sto ści po że -
gnal nej ustę pu ją ce go ze sta no wi ska –
po osią gnię ciu wie ku eme ry tal ne go – sta ro -
sty Han sa Wer ne ra Ko eblit za, któ ry peł nił
tę funk cję od 1996 r. 

De le ga cja Po wia tu Gli wic kie go – w skła -
dzie: sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek, na -
czel nik Wy dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji Jo an na
Pik tas oraz na czel nik Wy dzia łu Edu ka cji,
Kul tu ry, Spor tu i Spraw Spo łecz nych Anet ta
Krze miń ska – od wie dzi ła rów nież Cen trum
Kształ ce nia Za wo do we go, gdzie za po zna ła się
ze struk tu rą szko ły i gdzie omó wio no moż li -
wo ści współ pra cy po mię dzy szko ła mi po wia -
to wy mi. Obu stron ne za in te re so wa nie wzbu -
dził po mysł wy mia ny na uczy cie li ze szkół
spe cjal nych oraz mło dzie ży ze szkół po nad -
gim na zjal nych.

Uczest ni cy de le ga cji mie li tak że oka zję po -
znać no wo wy bra ne go sta ro stę Po wia tu Calw,
któ ry tę funk cję ob jął z dniem 1 lu te go br. 
– Hel mu ta Rieg ge ra. Jak za po wie dział, jest
on za in te re so wa ny kon ty nu acją współ pra cy
z Po wia tem Gli wic kim i pla nu je od wie dzić
pol ski part ner ski po wiat w dru gim kwar ta le br.

– Wi zy ta mia ła dwie płasz czy zny – mó wi
sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek. –
Po pierw sze po zwo li ła nam po że gnać od cho -

dzą ce go sta ro stę Po wia tu Calw, któ ry to
w grud niu ub. ro ku pod pi sał z na mi de kla ra cję

współ pra cy, za po cząt ko wu jąc part ner stwo po -
mię dzy na szy mi po wia ta mi. Rów no cze śnie
mie li śmy oka zję do po zna nia no we go sta ro sty

na sze go part ner skie go po wia tu, li cząc na dal -
szą uda ną współ pra cę. Po dru gie zaś na wią za -
li śmy kon tak ty z tam tej szy mi pla ców ka mi
oświa to wy mi, głów nie zaś z Cen trum Kształ -
ce nia Za wo do we go. To ogrom na szko ła, li czą -
ca 4 tys. uczniów, któ ra jest roz bu do wy wa na
i wkrót ce kształ cić bę dzie ich 5 tys. Niem cy
du żą wa gę przy wią zu ją do kształ ce nia za wo -
do we go i wie rzę, że ta współ pra ca da już nie -
dłu go kon kret ne re zul ta ty. (JP, RG)

Part ner ska wi zy ta WWIIEE  ŚŚCCII  ZZ  SSEE  SSJJII

Na ostat niej se sji Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go (pi sze my o niej wy żej)
przed sta wio ne zo sta ły spra woz da nia
z prac Ko mi sji Ra dy za ub. rok.
Czym zaj mo wa li się rad ni, jak pra -
co wa li w 2009 r.? Pi sać o tym bę dzie -
my w ko lej nych wy da niach WPG.
Dziś pre zen tu je my pierw sze spra -
woz da nie – Ko mi sji Re wi zyj nej. 

Ko mi sja od by ła w 2009 r. 12 po sie -
dzeń. Fre kwen cja rad nych na jej po sie dze -
niach wy no si ła od 80 do 100 proc. – śred -
nio 93,22 proc. Ko mi sja prze ka za ła do Za -
rzą du opi nie dot.: wy ko na nia bu dże tu
za 2008 r., wy ko na nia bu dże tu za I pół ro -
cze 2009 r. oraz pro jek tu bu dże tu Po wia tu
Gli wic kie go na 2010 r. Prze ka za ła tak że
do Ra dy Po wia tu wnio sek o udzie le nie ab -
so lu to rium Za rzą do wi Po wia tu.

Te ma ty zre ali zo wa ne przez Ko mi -
sję w 2009 ro ku: roz pa trze nie skar gi
Paw ła Ka miń skie go na dzia ła nia Dy -

rek to ra Ze spo łu Opie ki Zdro wot nej
w Knu ro wie; kon tro la ZOZ -u Knu rów
w za kre sie sto so wa nia pro ce dur re gu -
lu ją cych zgła sza nie zgo nów do MOPS
Knu rów; przy ję cie spra woz da nia
z dzia łal no ści Ko mi sji za rok 2008;
ana li za fi nan so wa dzia łal no ści Wy -
dzia łu Ko mu ni ka cji za rok 2008; ana li -
za utrzy ma nia Po wia to we go Ośrod ka
Do ku men ta cji Geo de zyj nej i Kar to gra -
ficz nej za rok 2008; przed sta wie nie
przez Skarb ni ka Po wia tu in for ma cji
do ty czą cej spra woz da nia z wy ko na nia
bu dże tu Po wia tu Gli wic kie go w 2008
r. oraz ana li za te go spra woz da nia;
opra co wa nie opi nii Ko mi sji Re wi zyj -
nej o wy ko na niu bu dże tu; pod ję cie
uchwa ły w spra wie opi nii o wy ko na niu
bu dże tu; pod ję cie uchwa ły w spra wie
opi nii o wy ko na niu bu dże tu Po wia tu
Gli wic kie go za 2008 r. oraz ab so lu to -
rium dla Za rzą du Po wia tu; kon tro la

w za kre sie pra wi dło wo ści pro ce dur
udzie la nia za mó wień pu blicz nych;
ana li za fi nan so wa po ro zu mień re ali zo -
wa nych z gmi na mi w za kre sie zi mo -
we go utrzy ma nia dróg po wia to wych,
re mon tów chod ni ków i in we sty cji dro -
go wych w 2008 r.; ana li za skar gi
NFOZ Prak ty ka Le ka rza Ro dzin ne go
lek. med. K. Kaź mier czyk i lek. med.
B. Miar czyń ska – Ku nert na dzia łal -
ność Za rzą du Po wia tu; kon ty nu owa nie
ana li zy skar gi NFOZ Prak ty ka Le ka rza
Ro dzin ne go lek. med. K. Kaź mier czak

i lek. med. B.
M i a r  c z y ń  s k a  
–Ku nert na dzia -
łal ność Za rzą du
Po wia tu; przy ję -
cie opi nii
w spra wie skar gi
NFOZ Prak ty ka
Le ka rza Ro dzin -
ne go lek. med.
K. Kaź mier czak
i lek. med. B.
Miar czyń ska –
Ku nert na dzia -

łal ność Za rzą du
Po wia tu; ana li za przy cho dów Sta ro -
stwa z ty tu łu naj mu lub dzier ża wy nie -
ru cho mo ści po wia to wych po ło żo nych
w Py sko wi cach; roz pa trze nie skar gi
Pa na Ge rar da Ju rasz ka na dzia łal ność
Sta ro sty Po wia tu Gli wic kie go; kon tro -
la wy dat ko wa nia środ ków Po wia to we -
go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej w okre sie

od stycz nia do wrze śnia 2009 r.; ana li -
za za sad no ści za rzu tów przed sta wio -
nych w skar dze Pa na Zyg mun ta Ka -
chla na dzia łal ność Dy rek to ra Za rzą du
Dróg Po wia to wych w Gli wi cach;
opra co wa nie pla nu pra cy Ko mi sji Re -
wi zyj nej na 2010 rok; pod su mo wa nie
pra cy Ko mi sji Re wi zyj nej za 2009 rok.

(RG)

Ko mi sje pod su mo wa ły rok

SKŁAD KO MI SJI 
RE WI ZYJ NEJ

Piotr Du dło – prze wod ni czą cy 
Ja cek Aw ra mien ko 

– wi ce prze wod ni czą cy
Je rzy Ko rus – se kre tarz
człon ko wie: Elż bie ta Ko ło dziej
i An drzej Mi chal ski

Relacjonuje
przewodniczący Rady
Powiatu Gliwickiego
Tadeusz Mamok.

Dziew czę ta z „Ostoi” przed se sją za pre zen to wa ły pro gram ro dem z Dzi kie go Za cho du.
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Po że gna nie sta ro sty Po wia tu Calw Han sa
Wer ne ra Ko eblit za (na zdję ciu z pra wej) przez
sta ro stę gli wic kie go Mi cha ła Nie szpor ka. 

Pod czas zwie dza nia Cen trum Kształ ce nia Za wo do we go w Calw. 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Piotr Dudło.
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Po wiat Gli wic ki i Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo -
wych i Au to strad pod pi sa ły umo wę w spra wie fi nan so -
wa nia kosz tów opra co wa nia do ku men ta cji tech nicz nej
bu do wy sy gna li za cji świetl nej na skrzy żo wa niu dro gi
kra jo wej nr 78 (Gli wi ce -Ryb nik) z dro ga mi po wia to wy -
mi nr 2929S i 2930S w miej sco wo ści Wil cza. 

W po ro zu mie niu, pod pi sa nym 19 stycz nia obie stro ny
za de kla ro wa ły sfi nan so wa nie po po ło wie kosz tów tej do ku -
men ta cji. Za rów no po wiat, jak i GDD KiA Od dział w Ka to -
wi cach prze zna czą na ten cel mak sy mal nie po 100 tys. zł.

Umo wa zo sta ła za war ta na czas okre ślo ny – obo wią zu je
do koń ca grud nia 2010 r. Przy po mnij my, że Ra da Po wia tu
Gli wic kie go już w mar cu 2009 ro ku pod ję ła uchwa łę
o współ fi nan so wa niu prze bu do wy te go skrzy żo wa nia. Jed -
nak ad mi ni stra to rem dro gi jest ka to wic ki od dział GDD KiA.
Je go de cy zja by ła po trzeb na, aby roz po cząć ja kie kol wiek
dzia ła nia. In we sty cja jest bar dzo wy cze ki wa na przez kie -
row ców i pie szych tej czę ści po wia tu gli wic kie go.
W czerw cu ub. r. miesz kań cy gmi ny Pil cho wi ce na kil ka na -
ście mi nut za blo ko wa li skrzy żo wa nie w Wil czy, wy ra ża jąc
swo je nie za do wo le nie i oba wę o bez pie czeń stwo ru chu.
Sta ra nia po wia tu po parł rów nież wi ce wo je wo da ślą ski Sta -
ni sław Dą bro wa. Pod ko niec paź dzier ni ka 2009 ro ku GDD -
KiA Od dział w Ka to wi cach opra co wa ła ana li zę bez pie czeń -
stwa ru chu dro go we go w tym re jo nie, któ ra uza sad nia po -
trze bę prze bu do wy oraz bu do wy sy gna li za cji świetl nej
na skrzy żo wa niu DK 78 w Wil czy. 

– Pod pi sa nie po ro zu mie nia to ja sny sy gnał dla miesz -
kań ców Wil czy i gmi ny Pil cho wi ce, że spra wa zo sta nie roz -
wią za nia po ich my śli – mó wi Wal de mar Do mbek, czło -
nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go od po wia da ją cy m.in.
za in we sty cje dro go we. (SG, RG) 

11 stycz nia w Tosz ku od by ło się
spo tka nie wło da rzy po wia tu gli wic -
kie go z po słem An drze jem Ga ła żew -
skim oraz ko men dan tem miej skim
po li cji w Gli wi cach Teo fi lem Mar -
cin kow skim.

Spo tka nie zor ga ni zo wa ne zo sta ło
z ini cja ty wy sta ro sty gli wic kie go Mi -
cha ła Nie szpor ka. Wzię li w nim udział
wszy scy wło da rze miast i gmin po wia tu
gli wic kie go: pre zy dent Knu ro wa Adam
Rams, bur mi strzo wie – Py sko wic Wa -
cław Kę ska, Tosz ka Ja cek Za rzyc ki
i So śni co wic Cze sław Ja ku bek oraz
wój to wie – Gie rał to wic Jo achim Bar -
giel, Ru dziń ca Krzysz tof Ob rzut, Wie -
low si Gin ter Skow ro nek i Pil cho wic
Wil helm Kry wal ski. Te ma tem spo tka -
nia by ła współ pra ca sa mo rzą du gmi ny
(mia sta) po wia tu z or ga na mi po li cji. 

Pod czas spo tka nia zor ga ni zo wa ne -
go w Urzę dzie Mia sta w Tosz ku po ru -
szo no wie le kwe stii do ty czą cych funk -
cjo no wa nia po li cji na te re nie po wia tu

oraz jej współ dzia ła nia z sa mo rzą dem.
Go spo da rze gmin mó wi li o swych do -
świad cze niach i ocze ki wa niach w tej
mie rze, sta ro sta – o moż li wo ściach po -
wia tu, na to miast ko men dant Mar cin -
kie wicz przed sta wił prak tycz ne aspek -
ty funk cjo no wa nia po li cji w te re nie.
Po seł Ga ła żew ski zre la cjo no wał, jak te
spra wy wy glą da ją z punk tu wi dze nia
par la men ta rzy sty.

– Spo tka nie zo sta ło zor ga ni zo wa ne
w tym ce lu, by we wspól nym gro nie
za sta no wić się, jak w naj szer szy spo -
sób moż na za pew nić po czu cie bez pie -
czeń stwa miesz kań com miast i gmin
wcho dzą cych w skład po wia tu – mó -
wi sta ro sta Mi chał Nie szpo rek. –
W pla nach ma my ko lej ne ta kie spo -

tka nia.
(RG)

Dla ko go Be ne
Me ri tus?

Przy po mi na my, że do 31 ma ja
moż na skła dać w Biu rze Ob słu gi
Klien ta Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach wnio ski do na gro dy Be -
ne Me ri tus za 2009 rok, któ rą – po -
dob nie jak co ro ku – przy zna Ra da
Po wia tu Gli wic kie go oso bie i in sty -
tu cji do brze za słu żo nej dla po wia tu
gli wic kie go. 

Z wnio skiem o przy zna nie na gro -
dy mo gą wy stę po wać w szcze gól no -

ści: gru pa co naj mniej 30 miesz kań -
ców, 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, 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
i zbio ro wej.

Szcze gó ło wy re gu la min, wnio sek
oraz li sta osób i in sty tu cji na gro dzo -
nych w la tach ubie głych do stęp ne są
na stro nie www.po wiat gli wic ki.pl
w za kład ce Be ne Me ri tus. 

(MFR)

Gość spe cjal ny 
An drzej Go ło ta

16 stycz nia w ha li Miej skie go Ośrod ka
Spor tu i Re kre acji w Szczy gło wi cach do -
szło do nie co dzin ne go wy da rze nia. Od był
się mecz bok ser ski po mię dzy re pre zen ta -
cja mi USA i Pol ski. Go ść mi spe cjal ny mi
by li An drzej Go ło ta i Sam Co lon na. Po byt
Go ło ty w Knu ro wie wzbu dził wiel kie za in -
te re so wa nie miesz kań ców ca łe go po wia tu,
któ rzy licz nie po ja wi li się w knu row skiej
ha li. Gość spe cjal ny chęt nie roz da wał au to -
gra fy i fo to gra fo wał się z ki bi ca mi. Na wy -
so ko ści za da nia sta nę li rów nież or ga ni za to -
rzy, któ rzy przy go to wa li ga lę z praw dzi we -
go zda rze nia. Do brze oświe tlo ny ring, pro -
fe sjo nal na sce na i ze spół roc ko wy, mo to ry
oraz oczy wi ście pięk ne dziew czy ny. To spra wi ło, że wszy -
scy, któ rzy na by li bi le ty nie czu li się za wie dze ni. Nie za bra -
kło rów nież emo cji spor to wych. Wal ki wie czo ru po prze dził
mecz po mię dzy za wod ni ka mi knu row skie go oraz gli wic -
kie go klu bu bok ser skie go. W star ciu za wod ni ków re pre zen -

ta cji Pol ski i USA lep si oka za li się na si za wod ni cy, któ rzy
wy gra li 14: 4. Trzy dni póź niej w Gli wi cach od był się re -
wanż, któ ry rów nież wy gra li na si re pre zen tan ci, tym ra -
zem 13: 5.

(SG) 

Z po cząt kiem lu te go dwie knu -
row skie ko pal nie, dzia ła ją ce do tej
po ry ja ko osob ne or ga ni zmy, zo sta -
ły po łą czo ne w jed ną ko pal nię. Jej
na zwa brzmi: Od dział Ko pal nia
Wę gla Ka mien ne go „Knu rów -
-Szczy gło wi ce”. 

To ko lej na, pią ta już fu zja do ko ny -
wa na w ra mach w Kom pa nii Wę glo -
wej – wcze śniej po łą czo ne zo sta ły ze
so bą m.in. ko pal nie „Sta szic” i „Murc -
ki” oraz „Ma ko szo wy” i „So śni ca”.
Jak tłu ma czy Zbi gniew Ma dej, rzecz -
nik pra so wy Kom pa nii Wę glo wej,
pro ces ten słu ży peł niej sze mu wy ko -
rzy sta niu in fra struk tu ry ko palń, zmi ni -
ma li zo wa niu kosz tów ich dzia ła nia
oraz zwięk sze niu bez pie czeń stwa pra -
cy. – Za pew niam, iż w wy ni ku po łą -
cze nia do ko na ne go w Knu ro wie ża den
z pra cow ni ków nie stra ci pra cy – mó -
wi Zbi gniew Ma dej. – Odej ścia pra -
cow ni ków bę dą się od by wa ły je dy nie
z przy czyn na tu ral nych. 

Od po wie dzial ność za sfe rę or ga ni -
za cyj no -tech nicz ną i za cho wa nie stan -

dar dów bez pie czeń stwa po po łą cze niu
ko palń po no si Za rząd Kom pa nii Wę -
glo wej, z ko lei za bez pie cze nie so cjal -
ne za łóg okre śla po ro zu mie nie ze
związ ka mi za wo do wy mi. Po po łą cze -
niu ko pal nia za trud nia oko ło 7 tys.
osób i wy do by wać bę dzie ok. 4 mln
ton wę gla rocz nie. Pla no wa ne są in -
we sty cje, to wa rzy szą ce in te gra cji obu
czę ści (tzw. ru chów gór ni czych), moż -
li we są też prze su nię cia pra cow ni ków
po mię dzy obie ma czę ścia mi ko pal ni –
jed nak po uzgod nie niu te go ze związ -

ka mi za wo do wy mi. 
Dy rek to rem tech nicz nym po łą czo -

nej ko pal ni jest Grze gorz Mi cha lik.
Ro man No ga zo stał dy rek to rem
do spraw pra cy w Ru chu Knu rów,
a w Ru chu Szczy gło wi ce funk cję tę
peł ni Kry stian Ry da ro wicz. Grze -
gorz Men da kie wicz, do tych cza so wy
dy rek tor tech nicz ny ko pal ni Szczy gło -
wi ce, zo stał dy rek to rem do spraw pro -
duk cji Cen trum Wy do byw cze go Za -
chód.

(RG)

1 lu te go na stą pi ło for mal ne po łą cze nie ko palń „Knu rów”
i „Szczy gło wi ce”

Dwie w jednej

Śnieg, mróz, 
za mie cie, ob lo dze nia…
Dokończenie ze str.1

Pra ce zwią za ne z utrzy ma niem
prze jezd no ści dróg kra jo wych na te re -
nie po wia tu wy ko nu je Ge ne ral na Dy -
rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad
Od dział w Ka to wi cach. Ca ło do bo we
dy żu ry dla dróg kra jo wych peł nio ne są
pod na stę pu ją cy mi nu me ra mi te le fo -
nów: 32 234 06 91, 32 270 15 10,
32 415 24 46. 

Zi ma da je się we zna ki rów nież le -
śni kom. Po za ma rza ne ga łę zie i drze wa
ła mią się jak za pał ki. 

– Do lu te go od no to wa li śmy już po -
ła ma nia drzew obej mu ją ce 17 ty się cy
me trów sze ścien nych drew na.
Na szczę ście dla miesz kań ców nie
uszko dzi ły one li nii ener ge tycz nych ani
te le ko mu ni ka cyj nych – pod su mo wu je
Ta de usz Ma mok, nad le śni czy Nad le -
śnic twa Ru dzi niec. – Na sze zmar twie -
nie to rów nież zwie rzy na. Mu si my ją
do kar miać i od śnie żać trak ty, aby zwie -
rzę ta mo gły się swo bod nie po ru szać. 

Na le ży pa mię tać, że du ża po kry wa
śnież na mo że za gra żać rów nież da -
chom. Wo je wo da ślą ski przy po mi na
wła ści cie lom i za rząd com obiek tów

o obo wiąz ku ich od śnie ża nia i usu wa -
nia na wi sów lo do wych i śnież nych.

Sy tu ację po go do wą w na szym po -
wie cie na bie żą co mo ni to ru je Cen trum
Ra tow nic twa w Gli wi cach. Jak się do -
wie dzie li śmy od To ma sza Wój ci ka, ko -
men dan ta CRG, jak na tak wy jąt ko wo
ostrą zi mę do lu te go nie by ło po waż niej -
szych utrud nień. Dy żur ni CRG oraz
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w stycz niu
prze pro wa dzi li 63 in ter wen cje na te re nie
po wia tu zwią za ne ze skut ka mi zi my. By -
ły to m.in. usu nię cia drzew pod na po rem
śnie gu oraz na wi sów śnież nych z da -
chów. Nie by ło in ter wen cji zwią za nych
z awa ria mi ener ge tycz ny mi. Jak bę dzie
da lej? Wszyst ko za le ży od po go dy.

Pro gno zy po go dy na lu ty wska zu -
ją, że śnieg po wi nien się to pić ra czej
po wo li. Co jed nak bę dzie w sy tu acji
na głe go i gwał tow ne go ocie ple nia?
Ko men dant CRG twier dzi, że nie
moż na wy klu czyć wów czas lo kal nych
pod to pień. Wszyst ko za le ży od ko lej -
nych opa dów śnie gu, na głych sko ków
tem pe ra tu ry oraz lo kal ne go ukształ to -
wa nia te re nu. Jak za pew nia To masz
Wój cik, służ by bę dą re ago wać szyb ko
i sku tecz nie na każ de za gro że nie. 

(RG, SG)

Bli żej sy gna li za cji w Wil czy 
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Cel: bez pie czeń stwo miesz kań ców

Na zdję ciu bok ser w to wa rzy stwie (od le wej) Bog da na Li twi na – rad ne go
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go oraz Wal de ma ra Do mb ka – czło nek Za rzą du
Po wia tu.

Na skrzy żo wa niu pa nu je du ży ruch, za gra ża ją cy bez pie -
czeń stwu. 
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Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach po zy ska ło
środ ki na re ali za cję ko lej nych pro jek tów unij -
nych. Ich spek trum jest bo ga te, a wszyst kie –
bez po śred nio lub po śred nio – słu żą miesz kań -

com po wia tu. 
Ko lej nym pro jek tem – prze zna czo nym dla

uczniów szkół pro wa dzo nych przez Po wiat Gli -
wic ki – jest pro jekt „Sta wiam na roz wój – pod -
nie sie nie ja ko ści szkol nic twa za wo do we go
w Po wie cie Gli wic kim” w ra mach Dzia ła nia 9.2.
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki. Je go ce -
lem jest po pra wa ofer ty edu ka cyj nej pro wa dzo -
nych przez po wiat szkół o pro fi lu za wo do wym
oraz zwięk sze nie ich atrak cyj no ści po przez re ali -
za cję szkol nych pro gra mów roz wo jo wych. 

– Cel ten bę dzie re ali zo wa ny po przez do dat ko -
we za ję cia słu żą ce wy rów ny wa niu dys pro por cji
edu ka cyj nych w trak cie pro ce su kształ ce nia oraz
do dat ko we za ję cia ukie run ko wa ne na roz wój kom -
pe ten cji klu czo wych, ze szcze gól nym uwzględ nie -
niem IT, ję zy ków ob cych, przed się bior czo ści i na -
uk przy rod ni czo -ma te ma tycz nych, a tak że po przez
opie kę i do radz two pe da go gicz no -psy cho lo gicz ne
i do radz two edu ka cyj no -za wo do we oraz za ję cia
uzu peł nia ją ce ofer tę kształ ce nia za wo do we go po -
przez do sto so wa nie jej do po trzeb ryn ku pra cy –
mó wi Jo an na Pik tas, na czel nik Wy dzia łu Roz wo -
ju i Pro mo cji Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach. 

W pro jek cie uczest ni czyć bę dą ucznio wie Ze -
spo łu Szkół Spe cjal nych w Knu ro wie, Ze spo łu

Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach, Ze spo łu
Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach, Ze -
spo łu Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie oraz
Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro -
wie. War tość pro jek tu wy no si pra wie 900 tys. zł.

Po wiat Gli wic ki re ali zu je już dru gą edy cję
pro jek tu sys te mo we go „Na uka dro gą do suk ce -
su na Ślą sku” w ra mach Pod dzia ła nia 9.1.3 PO
KL. Dzię ki nie mu wspar cie fi nan so we mo gą
otrzy mać ucznio wie szcze gól nie uzdol nie ni w za -
kre sie na uk ma te ma tycz no – przy rod ni czych
i tech nicz nych uczęsz cza ją cych do szkół gim na -
zjal nych i po nad gim na zjal nych znaj du ją cych się
na te re nie po wia tu gli wic kie go. W obec nej edy cji
Za rząd Po wia tu Gli wic kie go do ob ję cia wspar -
ciem re ko men do wał 3 uczniów. 

„No we kwa li fi ka cje – no we per spek ty wy.
Pod nie sie nie kwa li fi ka cji za wo do wych na -
uczy cie li i pra cow ni ków ad mi ni stra cji oświa -
to wej po wia tu gli wic kie go” – to pro jekt w ra -
mach Dzia ła nia 9.4. PO KL skie ro wa ny tym ra -
zem do na uczy cie li i pra cow ni ków ad mi ni stra cji
oświa to wej Po wia tu Gli wic kie go. 

– W ra mach pro jek tu be ne fi cjen ci we zmą
udział w stu diach po dy plo mo wych, szko le niach
i kur sach. Dzię ki tym dzia ła niom na uczy cie le
oraz pra cow ni cy ad mi ni stra cji oświa to wej zdo bę -
dą no wą lub uzu peł nią po sia da ną wie dzę z wy -
bra ne go kie run ku. Re ali za cja pro jek tu przy czy ni
się rów nież do po sze rze nia ofer ty edu ka cyj nej

szkół pro wa dzo nych przez Po wiat Gli wic ki. War -
tość pro jek tu wy no si pra wie 350 tys. zł – do da je
Ewa Haj duk, kie row nik Re fe ra tu Roz wo ju i Za -
rzą dza nia Pro jek ta mi w Wy dzia le Roz wo ju i Pro -
mo cji Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach.

Nie tyl ko ucznio wie i na uczy cie le sko rzy sta ją
z do fi nan so wa nia do na uki  i szko leń, ale w bie -
żą cym i ko lej nym ro ku z do bro dziej stwa unij -
nych pie nię dzy ko rzy stać bę dą rów nież miesz -
kań cy na sze go po wia tu, je śli tyl ko ze chcą wziąć
udział w wy da rze niach pro mu ją cych roz wój tu ry -
sty ki Po wia tu Gli wic kie go.

– Spo rym suk ce sem jest bo wiem otrzy ma ne
do fi nan so wa nie do pro jek tu „Gli wic ki i co Po -
wie cie? Pro mo cja ofer ty tu ry stycz nej po wia tu
gli wic kie go”. Przed mio tem te go dzia ła nia jest
prze pro wa dze nie kam pa nii pro mo cyj nej pod ha -

słem „Gli wic ki i co Po wie cie?”, w ra mach któ rej
pro mo wa ne bę dą trzy mar ko we pro duk ty tu ry -
stycz ne: wy po czy nek w po wie cie gli wic kim, pro -
dukt geo tu ry stycz ny po wia tu gli wic kie go oraz je -
go atrak cje przy rod ni cze – wy ja śnia Mag da le na
Bud ny, se kre tarz Po wia tu. 

Na kam pa nię zło żą się trzy im pre zy oraz
udział w dwóch tar gach tu ry stycz nych. Do dat ko -
wo w ra mach kam pa nii zo sta ną przy go to wa ne
ma te ria ły in for ma cyj no -pro mo cyj ne, któ re bę dą
upo wszech nia ne w ich ra mach. Ce lem tych dzia -
łań jest wzrost roz po zna wal no ści ofer ty tu ry -

stycz nej po wia tu gli wic kie go ja ko za ple cza ak -
tyw nej tu ry sty ki week en do wej dla miesz kań ców
sub re gio nu cen tral ne go wo je wódz twa ślą skie go
i wschod niej czę ści wo je wódz twa opol skie go
oraz pro mo cja tu ry stycz na re gio nu. W ra mach
kam pa nii zor ga ni zo wa ne zo sta ną: Tu ry stycz ny
bi wak z po wia to wym ma mu tem, Pik nik z po wia -
tem gli wic kim oraz Kon kurs fil mo wo -fo to gra -
ficz ny „Gli wic ki i co Po wie cie? – atrak cje tu ry -
stycz ne po wia tu gli wic kie go w obiek ty wie”. 

Pro jekt bę dzie re ali zo wa ny ze środ ków Eu ro -
pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go w ra -
mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Wo je wódz twa Ślą skie go na la ta 2007 – 2013,
Prio ry tet III. Tu ry sty ka, Dzia ła nie 3.4. Pro mo cja
tu ry sty ki, typ 2. kam pa nie pro mo cyj ne (w tym
udział w tar gach tu ry stycz nych) w kra ju i za gra -

ni cą, któ rych ce lem jest pro mo cja atrak cyj no ści
tu ry stycz nej re gio nu oraz ze środ ków wła snych
Po wia tu Gli wic kie go. Cał ko wi ty koszt pro jek tu
wy no si 309 400 zł. Pro jekt bę dzie fi nan so wa ny
w na stę pu ją cy spo sób: 262 990 zł (czy li 85 proc.)
– Eu ro pej ski Fun dusz Roz wo ju Re gio nal ne go
oraz 46 410 zł (czy li 15%) – środ ki wła sne.

Za apli ko wa nie o do fi nan so wa nie oraz za re -
ali za cję po wyż szych pro jek tów są od po wie dzial -
ni 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. 

(MFR)

Przed mie sią cem pod su mo wy wa li śmy pierw szy rok re ali za cji
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”, któ ry – dzię ki po zy ska niu przez Po wiat Gli -
wic ki środ ków unij nych na ten cel – po zwo lił na znacz ne po sze -
rze nie ofer ty edu ka cyj nej li ce ów ogól no kształ cą cych oraz szkół
spe cjal nych pod sta wo wych i gim na zjal nych Knu ro wa i Py sko -
wic. 

W pierw szych ty go dniach stycz nia ru szy ła peł ną pa rą no wa
edy cja za jęć fi nan so wa nych z te go pro jek tu. Zgod nie z za ło że nia -
mi w 2010 r. bę dzie ich ok. 3250 godz. Ich róż no rod ność te ma tycz -
na jest tak wiel ka, że każ dy – za rów no hu ma ni sta, jak i umysł ści -
sły, tak uczeń ma ją cy pro ble my, jak i mło dy na uko wiec chcą cy roz -
wi jać swo je zdol no ści – znaj dzie tu coś dla sie bie. Nie spo sób
w jed nym ar ty ku le opi sać wszyst kich pro po no wa nych w tym se me -
strze za jęć, bę dzie my więc w ko lej nych nu me rach WPG pre zen to -
wać ofer tę po szcze gól nych szkół.

Za cznij my od Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro -
wie. Moż na tu w trak cie za jęć po za lek cyj nych wy rów ny wać za le -
gło ści z za kre su nie mal każ de go przed mio tu. Jest rów nież z cze go
wy bie rać, je śli cho dzi o ofer tę za jęć roz wi ja ją cych tzw. umie jęt no -
ści klu czo we. Mi ło śni cy „kró lo wej na uk” mo gą po sze rzać wie dzę
na jej te mat uczest ni cząc w pra cach kó łek ma te ma tycz nych, dzia -
ła ją też kół ka dzien ni kar skie sku pia ją ce m.in. mło dych re dak to rów
szkol nej ga zet ki – „Ko lek ty wu”. Pod czas za jęć kół ka fil mow ców
bę dzie moż na po znać ro lę mu zy ki i oświe tle nia w fil mie oraz moż -
li wo ści cy fro wej edy cji wi deo i za po znać się z za sa da mi dzia ła nia
ka me ry, a co naj waż niej sze – wy ko rzy stać tę wie dzę w prak ty ce,

na gry wa jąc ma te riał fil mo wy, two rząc wła sne ani ma cje i na -
gry wa jąc pły tę DVD z wła snym fil mem.

Osob ny cykl za jęć bę dzie po świę co ny ani ma cji kom pu te ro wej
– po zna wa niu moż li wo ści sy mu la cji kom pu te ro wych, gra fi ki 3D
i róż ne go ty pu pro gra mów słu żą cych mo de lo wa niu. Ci, któ rym
bliż sze jest ra dio, mo gą wy brać kół ko ra dio we. Je go za ję cia po -
świę co ne bę dą w naj bliż szym se me strze m.in. za gad nie niom emi -
sji gło su i funk cjo no wa niu na an te nie ra dio wej róż nych ro dza jów
mu zy ki. Moż na też po sze rzać w prak ty ce tę wie dzę uczest ni cząc
w kon cer tach, pi sząc z nich re cen zje i od wie dza jąc praw dzi wą
roz gło śnię ra dio wą.

Z ko lei pod czas prac kó łek eko lo gicz nych ucznio wie bę dą nie
tyl ko zdo by wać wie dzę o pro ble mach i spo so bach ochro ny śro do -
wi ska, ale tak że dys ku to wać na te mat glo bal nych za gro żeń i pro -
ble mów eko lo gicz nych Knu ro wa oraz od wie dzą oczysz czal nię
ście ków. Nie za po mnia no o mło dych mi ło śni kach sztu ki – wie dzę
pla stycz ną mo gą roz wi jać pod czas prac kół ka ar ty stycz ne go, a ele -
men ty tań ca współ cze sne go i che er le aders ćwi czyć w ra mach za jęć
kół ka ta necz ne go, przy go to wu ją ce go uczen ni ce m.in. do wy stę pu
na kwiet nio wych Mi strzo stwach Ślą ska Ze spo łów Tań ca Che er le -
aders w So snow cu.

– Ja ko pe da gog, z du żym prze ko na niem wy ra żam opi nię, iż or -
ga ni za cja za jęć po za lek cyj nych dla mło dzie ży jest naj lep szą  moż -
li wą for mą pro fi lak ty ki, ja ką moż na za sto so wać w szko le. Bez -
sprzecz nie ta ką oka zję da ją za ję cia pro wa dzo ne w na szej szko le
w ra mach pro jek tu Współ cze sny Mi chał Anioł. 

Roz wój oso bi sty to z pew no ścią efekt nie sio ny przez za ję cia,
w któ rych mo gą brać udział wszy scy ucznio wie bez wzglę du na swo -

je moż li wo ści, umie jęt no ści, i sta -
tus ma te rial ny. Uwa żam, że ten
pro jekt jest wspa nia łą in we sty cją
w mło dzież – mó wi Ka ta rzy na

Nie wia dom ska, szkol ny ko or dy na tor pro jek tu w „Pa de rew skim”.
Pro jekt po zwa la rów nież po sze rzyć wie dzę spo łecz ną, za rów no

na te mat naj bliż sze go oto cze nia – pod czas za jęć kół ka re gio nal ne -
go, jak i do ty czą cą roz ma itych aspek tów ist nie nia i funk cjo no wa -
nia UE, któ rym po świę co ny jest pro gram kół ka eu ro pej skie go. Bę -
dzie rów nież oka zja, by czyn nie włą czyć się w ży cie lo kal nej spo -
łecz no ści w ra mach za jęć z za kre su wo lon ta ria tu i aby zdo być pod -
sta wy wie dzy o przed się bior czo ści. Pro jekt umoż li wia tak że udział
w kół kach ję zy ko wych. 

Część za jęć za pro po no wa nych w stycz niu uczest ni kom pro jek -
tu od by wa ła się po za mu ra mi szkół. Mło dzież z Ze spo łu Szkół
im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach obej rza ła w Ka to wi cach an -
glo ję zycz ny spek takl „I lo ve Sha ke spe are”, a ich ko le dzy z tej sa -
mej szko ły mie li oka zję po znać pra cę psy cho lo ga i pe da go ga oraz
pod sta wy te ra pii me to dą bio fe ed back pod czas za jęć w Cen trum
Kształ ce nia i Roz wo ju Umy słu w Gli wi cach. Na lu ty za pla no wa no
ko lej ne atrak cyj ne wy jaz dy.

EWA PIESZ KA – ko or dy na tor pro jek tu 
w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach

Do fi nan so wa nie dla uczniów, na uczy cie li i…do roz wo ju po wia to wej tu ry sty ki, czy li po pro stu

Gli wic ki - i co Po wie cie?

Pod czas za jęć kół ka ta necz ne go uczen ni ce knu row skie go li ceum
ćwi czą ele men ty tań ca che er le aders.

No wa edy cja za jęć w ra mach pro jek tu Współ cze sny Mi chał Anioł

Roz wi ja ją pa sje w „Pa de rew skim”
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Trwa ją pra ce przy go to waw cze nad utwo rze niem
GEO PUNK TU – nie zwy kle cie ka we go miej sca, gdzie
po znać bę dzie moż na naj daw niej sze dzie je po wia tu gli -
wic kie go. Sta ną w nim m.in. wier ne ko pie ma mu ta wiel -
kie go i no so roż ca wło cha te go, zwie rząt któ re nie -
gdyś za miesz ki wa ły na sze zie mie. 

– Za da nie na zy wa ne GEO PUNKT jest po -
wią za ne hi sto rycz nie i prze strzen nie z od kry -
ciem w la tach 1952-1958 szcząt ków kost nych
ko pal nej fau ny plej sto ceń skiej – wy ja śnia Ma -
riusz Dy ka, na czel nik Wy dzia łu Ochro ny
Śro do wi ska, Rol nic twa i Le śnic twa Sta ro stwa
Po wia to we go w Gli wi cach. – Od kry cie to zwią -
za ne by ło z eks plo ata cją pia sków pod sadz ko -
wych pro wa dzo ną po mię dzy Py sko wi ca mi
a Rze czy ca mi.

Wy miar ma te rial ny za da nia obej mu je wy ko na nie na te -
re nie Ze spo łu Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach
peł no wy mia ro wych ma kiet ma mu ta wiel kie go i no so roż ca
wło cha te go, ta blic dy dak tycz nych oraz stwo rze nie eks po zy -

cji flo ry re lik to wej wy stę pu ją cej w Pol sce, a sta no wią cej
po zo sta łość po okre sie zlo do wa ceń.

– Pod sta wo wym ce lem pro jek tu jest dy dak ty ka – in for -
mu je Mar cin Stron czek, czło nek Za rzą du Po wia tu

Gli wic kie go.- Cho dzi przede wszyst kim o po sze rza -
nie i pro pa go wa nie wie dzy z za kre su na uk przy rod -
ni czych w szcze gól no ści geo lo gii, geo gra fii oraz

eko lo gii. Za gad nie nia zwią za ne ze zlo do -
wa ce nia mi na te re nie na sze go kra ju, ich
co fa niem się i po ja wia niem wy da ją się
szcze gól nie ak tu al ne w aspek cie ob ser -

wo wa nych obec nie zmian kli ma tycz nych.
Nie przy pad ko wo miej scem umiej sco wie nia

GEO PUNK TU jest więc szko ła. Wy miar dy dak tycz ny
przed się wzię cia uwzględ nia ak tyw ny udział mło dzie ży
z po nad gim na zjal nych szkół po wia to wych z Py sko wic

i Knu ro wa. Pla no wa na jest re ali za cja se rii za jęć, od czy tów,
pre lek cji i in nych przed się wzięć zwią za nych z pro pa go wa -
niem wie dzy z za kre su na uk o zie mi oraz eko lo gii. Prze wi -
du je się or ga ni zo wa nie wy staw dy dak tycz nych oraz ko lek -

cji ska mie nia ło ści. Do ce lo wo w przed się wzię ciach
tych udział brać ma ją tak że miesz kań cy po wia tu
i tu ry ści. Istot nym ele men tem wspar cia re ali za cji
wy mie nio ne go pro jek tu jest na wią za nie przez Za -
rząd Po wia tu Gli wic kie go współ pra cy z Wy dzia łem
Na uk o Zie mi Uni wer sy te tu Ślą skie go. Zo sta nie to
osta tecz nie sfor ma li zo wa ne w naj bliż szym cza sie
przez pod pi sa nie li stu in ten cyj ne go.

– Ce le współ pra cy obej mą po sze rze nie moż li -
wo ści do stę pu mło dzie ży szkół po wia to wych do ba -
zy dy dak tycz nej Wy dzia łu, współ pra cę w pro mo cji
obiek tów geo lo gicz nych z te re nu po wia tu, współ -
pra cę przy po zy ski wa niu środ ków dla re ali za cji
pro jek tów zwią za nych te ma tycz nie z geo lo gią
i ochro ną śro do wi ska – do da je Ma riusz Dy ka.

(RG)

Pra cow ni cy Sta ro stwa Po wia to -
we go w Gli wi cach prze ana li zo wa li
an kie ty na te mat pra cy urzę du, któ -
re klien ci wy peł nia li pod ko -
niec 2009 ro ku. Choć kil ka rze czy
moż na po pra wić, miesz kań cy oce ni -
li pra cę urzę du do brze i bar dzo do -
brze.

Klien ci Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach mo gą na bie żą co oce niać
pra cę urzęd ni ków, a wy peł nio ne przez
nich an kie ty są uważ nie ana li zo wa ne.
W okre sie od paź dzier ni ka do grud nia
ub. r. – prócz for mu la rzy (któ re klien -
ci wy peł nia ją i wrzu ca ją do spe cjal nie
przy go to wa nych skrzy nek) oraz dru -
ków elek tro nicz nych za miesz czo nych
na stro nie in ter ne to wej www.po wiat -
gli wic ki.pl w za kład ce Biu ro Ob słu gi
Klien ta – do dat ko wo pra cow ni cy
prze pro wa dzi li an kie tę bez po śred nią
wśród pra wie 100 osób. Po za pię cio -
ma py ta nia mi za mknię ty mi, m.in. o to,
w któ rym wy dzia le oso ba za ła twia ła
spra wę oraz czy urzęd nik był kom pe -
tent ny i życz li wy, jed no da wa ło moż li -
wość wy ra że nia szer szej opi nii na te -
mat urzę du. Na py ta nie o sa tys fak cję
z po zio mu udzie le nia przez pra cow ni -
ków in for ma cji co do spo so bu za ła -
twie nia spra wy 97 proc. ba da nych od -
po wie dzia ło twier dzą co. Rów nie wy -
so ki pro cent od po wie dzi „na tak” (95
proc.) pa dło na py ta nie o to, czy spra -
wa zo sta ła za ła twio na w ter mi nie. Do -
brze wy pa dli rów nież pra cow ni cy

urzę du. W oczach klien tów są po strze -
ga ni ja ko oso by, któ re po sia da ją nie -
zbęd ną wie dzę i kom pe ten cje, a tak że
są uprzej me i życz li we. Ba da ni wy ra -
zi li rów nież za do wo le nie z fak tu dys -
kre cji i po uf no ści za ła twie nia da nej
spra wy. 

– Choć te wy ni ki cie szą, to wciąż
sta ra my się pod wyż szać stan dar dy
i ja kość na szej pra cy – mó wi Mag da -
le na Bud ny, se kre tarz po wia tu. –
Ostat nią ana li zę ze sta wia my z ba da -

nia mi ca łe go 2009 ro ku. W sto sun ku
do trzech pierw szych kwar ta łów za -
uwa ża my wzrost po zio mu za do wo le -
nia klien ta. Świad czy o tym tak że naj -
mniej sza od czte rech lat licz ba skarg
i wnio sków.

An kie ta, prócz oce ny, da je rów nież
moż li wość kre owa nia pra cy urzę du.
Klien ci mo gli wy po wie dzieć się na te -
mat te go, w ja ki spo sób moż na spra -
wić, aby urząd był dla nich bar dziej
przy ja zny. 

– Za wszyst kie oce ny i opi nie dzię -
ku ję. Chce my być do brze po strze ga ni
przez miesz kań ców po wia tu – po wie -
dzia ła Mag da le na Bud ny. – Sys tem
Za rzą dza nia Ja ko ścią zgod ny z nor -
ma mi ISO 9001: 2009 czy ak cja
„Przej rzy sta Pol ska” to dzia ła nia re ali -
zo wa ne wła śnie z my ślą o na szych
klien tach. Chce my wy cho dzić na prze -
ciw ich po trze bom i ocze ki wa niom,
a wzra sta ją ce za do wo le nie klien ta to
naj lep sza mo bi li za cja do pra cy. (SG)

Miesz kań cy oce ni li 
pra cę sta ro stwa

Po wsta je GEO PUNKT – miej sce re kon struk cji me ga fau ny plej sto ceń skiej na te re nie po wia tu

Bę dzie ma mut jak ży wy

W tym miej scu na te re nie Ze spo łu Szkół im. M. Ko nop nic kiej
w Py sko wi cach utwo rzo ny zo sta nie GEO PUNKT. 
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Każ dy z nas roz li cza jąc się z fi -
sku sem mo że prze ka zać 1% po dat -
ku do cho do we go na rzecz or ga ni za -
cji po żyt ku pu blicz ne go. Nie wy ma -
ga to do dat ko we go dru ku ani wy sił -
ku. Wy star czy, że wy bie rze my jed ną
z or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go
oraz na od po wied nim dru ku PIT
wpi sze my jej na zwę i nu mer Kra jo -
we go Re je stru Są do we go (KRS). 

Li sta ta kich or ga ni za cji z te re nu po -
wia tu gli wic kie go znaj du je się obok.

Z ko lei na stro nie in ter ne to wej po wia -
tu www.po wiat gli wic ki.pl (w za kład ce
Po wia to we Cen trum Or ga ni za cji Po za -
rzą do wych) za miesz czo na jest krót ka
in struk cja mó wią ca o tym, co na le ży
zro bić, aby prze ka zać 1% po dat ku wy -
bra nej or ga ni za cji. 

W ten spo sób moż na wspo móc nie
tyl ko or ga ni za cje, ale rów nież oso by fi -
zycz ne, któ rym sto wa rzy sze nia te utwo -
rzy ły osob ne kon ta ban ko we. Po ni żej pi -
sze my o tych, któ re zwró ci ły się do na -

szej re dak cji z proś bą o po moc w roz pro -
pa go wa niu in for ma cji na ich te mat. 

Jed ną z ta kich osób jest Wik to ria
z Ru dziń ca. Jest to 8-let nia dziew czyn -
ka, któ ra cier pi na dzie cię ce po ra że nie
mó zgo we – nie do wład czte ro koń czy -
no wy spa stycz ny na tle wa dy roz wo jo -
wej OUN. Jest re ha bi li to wa na od uro -
dze nia, dzię ki te mu jej ru cho wość sta -
le się po pra wia. Wy ma ga jed nak sta łej
kom plek so wej re ha bi li ta cji pod okiem
te ra peu tów. Nie ste ty kosz ty ta kie go le -

cze nia oraz za ku pu sprzę -
tu są zbyt wy so kie dla 7-
oso bo wej ro dzi ny, w któ -
rej do ra sta Wik to ria. Moż -
na jej po móc prze ka zu -
jąc 1% po dat ku na kon to
Fun da cji Dzie ciom „Zdą -
żyć z Po mo cą”
(KRS 0000037904). W ru -
bry ce „in for ma cje uzu peł -
nia ją ce” na le ży do pi sać
„1% dla Wik to rii Grab”. 

O wspar -
cie pro szą
rów nież spor -
to wi opie ku -
no wie dwóch
za wod ni czek
jeź dziec twa,
któ re tre nu ją
w „Ran cho
u Mar ka”
w Bar głów ce.
Są to Sa bi na
Wi de ra (16
lat) i Pau li na
Woj tu lek (14
lat), o któ rych pi sa li śmy już na ła mach
„Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go”
w ub. ro ku. Dziew czy ny star tu ją w za -
wo dach jeź dziec kich w sty lu we stern
i ro deo. Sa me przy go to wu ją i ukła da ją
ko nie, na któ rych bio rą udział w za wo -
dach. Są to bar dzo uta len to wa ne za -
wod nicz ki, któ re po mi mo mło de go
wie ku ma ją wie le suk ce sów w kra ju
i za gra ni cą. Wspar cie fi nan so we
umoż li wi ich dal szy roz wój spor to -
wy. 1% po dat ku moż na prze ka zać
na kon to Sto wa rzy sze nia Spor to we go
„We stern Ri ders” (KRS 0000304145),
cel – „1% dla Sa bi ny Wi de ry i Pau li ny
Woj tu lek”. (SG) 

Moż na wspo móc dzia łal ność or ga ni za cji po żyt ku pu blicz ne go lub ich pod opiecz nych

Po dziel się 1% po dat ku!
WYKAZ ORGANIZACJI

POŻYTKU
PUBLICZNEGO 

Z TERENU POWIATU
GLIWICKIEGO

� Klub Spor to wy „Con cor -
dia” Knu rów – nu mer
KRS: 0000127455 

� Knu row skie Sto wa rzy sze -
nie Dia be ty ków – nu mer
KRS: 0000141003 

� Sto  wa  r zy  s ze  n i e  Ro  dz in
i P rzy  j a  c i ó ł  Osób  z Nie  -
pe ł  no  sp r aw  no  ś c i ą  I n  t e  -
l e k  t u  a l  n ą  – n u  m e r
K RS: 0000153196  

� Sto wa rzy sze nie na Rzecz
In te gra cji Dzie ci Eu ro py
„Cum Ami cis” – nu mer
KRS: 0000227212

� Lu do wy Klub Spor to wy
„ V i c  t o  r i a ”  – n u  m e r
KRS: 0000002588

� Dom Po mo cy Spo łecz nej
dla Dzie ci i Mło dzie ży Pro -
wa dzo ny Przez Za kon Oj -
ców Ka mi lia nów - nu mer
KRS: 0000310929

� Py sko wic kie Na ro dzi ny –
nu mer KRS: 0000007912

� Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół
Cho rych „Ho spi cjum w Py -
s k o  w i  c a c h ”  – n u  m e r
KRS: 0000231167

� Sto wa rzy sze nie na Rzecz
Osób z Upo śle dze niem
Umy sło wym „Na dzie ja” –
nu mer KRS: 0000023551 

� Sa bi na tre nu je w Bar głów ce i osią ga kra jo we i za gra nicz -
ne suk ce sy.

� Za wod nicz ki z czę ścią swo ich tro fe ów. Sa bi nę i Pau li nę
moż na wes przeć po przez Sto wa rzy sze nie Spor to we „We stern
Ri ders”. 

Wik to ria z Ru dziń ca
cze ka na po moc po -
przez Fun da cję Dzie -
ciom „Zdą żyć z Po -
mo cą”.

Za rząd
Po wia tu Gli wic kie go

dzia ła jąc na pod sta wie art. 11 ust. 2, art. 13 usta wy z dnia 24 kwiet -
nia 2003 r. o dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go i o wo lon ta ria cie
(Dz. U. z 2003 r., Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz Uchwa ły nr
XLII/297/2009 Ra dy Po wia tu Gli wic kie go z dn. 17.12.2009 r.

ogła sza:
otwar ty kon kurs ofert na wy ko na nie za da nia pu blicz ne 

Po wia tu Gli wic kie go w 2010 ro ku
1. CEL KON KUR SU
Ce lem kon kur su jest wspar cie za dań pu blicz nych Po wia tu Gli wic kie go z za kre su:
1. kul tu ra i ochro na dzie dzic twa na ro do we go,
2. kul tu ra fi zycz na i sport,
3. bez pie czeń stwo pu blicz ne i ochro na prze ciw po ża ro wa,
4. edu ka cja,
5. pro mo cja zdro wia.

2. POD MIO TY UPRAW NIO NE
Sta tu to wo dzia ła ją ce w w/w ob sza rach:

1. or ga ni za cje po za rzą do we w ro zu mie niu usta wy z dnia 24 kwiet nia 2003 r. o dzia łal -
no ści po żyt ku pu blicz ne go i o wo lon ta ria cie (Dz. U. nr 96 z 2003 r. poz. 873 z pó
źn. zm.),

2. oso by praw ne i jed nost ki or ga ni za cyj ne dzia ła ją ce na pod sta wie prze pi sów o sto sun -
ku Pań stwa do Ko ścio ła Ka to lic kie go w Rzecz po spo li tej Pol skiej, o sto sun ku Pań -
stwa do in nych ko ścio łów i związ ków wy zna nio wych oraz o gwa ran cjach wol no -
ści su mie nia i wy zna nia, je że li ich ce le sta tu to we obej mu ją pro wa dze nie dzia łal -
no ści po żyt ku pu blicz ne go, 

3. sto wa rzy sze nia jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go,
4. spół dziel nie so cjal ne,
5. jed nost ki or ga ni za cyj ne pod le głe or ga nom ad mi ni stra cji pu blicz nej lub przez nie

nad zo ro wa ne

3. TER MIN SKŁA DA NIA OFERT I ROZ TRZY GNIĘĆ
22 lu ty 2010 ro ku – roz strzy gnię cie do 10 mar ca 2010 ro ku

4. KRY TE RIA OCE NY
A. ME RY TO RYCZ NE:

1. oce nę re ali za cji za dań zle co nych ofe ren to wi w po przed nim okre sie (rze tel ność, ter -
mi no wość

i spo sób roz li cze nia otrzy ma nych środ ków),
2. po nad gmin ny cha rak ter, obej mu ją cy swym za się giem jak naj więk szą licz bę miesz -

kań ców po wia tu,
3. rze tel ny, re al ny opis pla no wa nych dzia łań,
4. czyn ne for my uczest nic twa be ne fi cjen tów w pro jek cie,
5. atrak cyj ność tre ści i for my prze ka zu.

Mak sy mal nie: 9 pkt.
B. FI NAN SO WE:

1. za sad ność przed sta wio nych w pro jek cie kosz tów kwa li fi ko wa nych,
2. wy so kość de kla ro wa nych środ ków wła snych i środ ków po zy ska nych z in nych źró -

deł,
3. rze tel ność spo rzą dze nia bu dże tu.

Mak sy mal nie: 3 pkt.
Wy so kość wkła du wła sne go – nie mniej niż 10% cał ko wi tej war to ści

za da nia

C. OR GA NI ZA CYJ NE
1. po sia da ne za so by ka dro we nie zbęd ne do re ali za cji za da nia,
2. po sia da ne za so by rze czo we nie zbęd ne do re ali za cji za da nia,
3. do świad cze nie pod mio tu i part ne rów w re ali za cji za dań po dob nych, 

5. KWO TY DO TA CJI
Na re ali za cję za dań w po szcze gól nych za kre sach prze zna cza się w ro ku 2010:

1. kul tu ra i ochro na dzie dzic twa na ro do we go: 25 000 zł
2. kul tu ra fi zycz na i sport: 32 000 zł
3. bez pie czeń stwo pu blicz ne i ochro na prze ciw po ża ro wa: 15 000 zł
4. edu ka cja: 3000 zł
5. pro mo cja zdro wia: 3000 zł

Kosz ty do ta cji na re ali za cję za dań te go sa me go ro dza ju w ro ku 2009 wy nio sły:
1. kul tu ra i ochro na dzie dzic twa na ro do we go: 26 559,95 zł
2. kul tu ra fi zycz na i sport: 18 717,92 zł
3. bez pie czeń stwo pu blicz ne i ochro na prze ciw po ża ro wa: 9 476,69 zł

6. KOSZ TY KWA LI FI KO WAL NE 

Za kosz ty kwa li fi ko wa ne uzna je się m. in.:
A. na gro dy rze czo we, pu cha ry, dy plo my, me da le, itp.
B. ubez pie cze nie im pre zy,
C. po sił ki dla uczest ni ków,
D. pro mo cję za da nia m.in. pla ka ty, za pro sze nia, ulot ki,
E. wy na gro dze nia osób bez po śred nio za trud nio nych przy re ali za cji za da nia (w tym

m.in. opła ty za sę dzio wa nie, opie kę me dycz ną),
F. za kup ma te ria łów nie zbęd nych do wy ko na nia za da nia,
G. usłu gi pocz to we,
H. kosz ty wy na ję cia sa li, obiek tów, itp.
I. usłu gi trans por to we,
J. opła ty ban ko we.

7. OFER TA I ZA ŁĄCZ NI KI
Ofer ta po win na zo stać zło żo na wg wzo ru okre ślo ne go w Roz po rzą dze niu Mi ni stra
Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia z dnia 27 grud nia 2005 r. w spra wie wzo ru ofer ty
re ali za cji za da nia pu blicz ne go, ra mo we go wzo ru umo wy o wy ko na nie za da nia pu -
blicz ne go i wzo ru spra woz da nia z wy ko na nia te go za da nia (Dz. U. z 2005 r. Nr 264,
poz. 2207 z późn. zm.), po win na być trwa le ze spo lo na. 

1. Do ofer ty na le ży do łą czyć:
A. ak tu al ny od pis z wła ści we go re je stru (waż ny 3 mies.) lub kse ro ko pię po twier dzo ną

za zgod ność z ory gi na łem przez oso by upraw nio ne, 
B. spra woz da nie me ry to rycz ne z 2009 ro ku  i fi nan so we za 2009 rok skła da ją ce się

z bi lan su, ra chun ku zy sków i strat, in for ma cji do dat ko wej (do pusz cza się moż li -
wość zło że nia spra woz da nia fi nan so we go za 2008 rok w przy pad ku nie za twier -
dzo nych spra woz dań fi nan so wych przez upraw nio ne or ga ny sta tu to we), 

C. oświad cze nie o nie pro wa dze niu dzia łal no ści go spo dar czej w ro zu mie niu art. 9 usta -
wy o dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go i o wo lon ta ria cie w od nie sie niu do za da nia
pu blicz ne go, bę dą ce go przed mio tem ofer ty, oświad cze nie, że pod miot nie wy ko -
rzy stał do ta cji nie zgod nie z prze zna cze niem, co wy klu cza przy zna nie do ta cji przez
ko lej ne 3 la ta zgod nie z art. 145 ust. 6 usta wy z dn. 30.06.2005 r. o fi nan sach pu -
blicz nych (Dz. U. z 2005 r, nr 249 poz. 2104), 

D. Umo wa part ner ska lub oświad cze nie part ne ra.
2. Je że li ten sam pod miot skła da wię cej niż jed ną ofer tę, za łącz ni ki mo gą być do -
łą czo ne do jed nej z ofert. 

W po zo sta łych ofer tach pod miot umiesz cza in for ma cję do któ rej z ofert do łą czył
za łącz ni ki.

Kosz ty kwa li fi ko wa ne, któ re nie mo gą być sfi nan so wa ne z do ta cji przy zna nej
z bu dże tu Po wia tu Gli wic kie go:

1) wy na gro dze nie pra cow ni ków pod mio tu skła da ją ce go ofer tę,
2) koszt utrzy ma nia biu ra pod mio tu np. czynsz, me dia itp. bez po śred nio zwią za ny

z re ali za cją za da nia jed nak nie wię cej niż 10 % war to ści wszyst kich po zo sta łych
kosz tów kwa li fi ko wa nych – koszt ten nie jest kosz tem kwa li fi ko wa nym dla jed no -
stek or ga ni za cyj nych pod le głym or ga nom ad mi ni stra cji pu blicz nej lub przez nie
nad zo ro wa nych, 

3) pra ca wo lon ta riu szy wraz z po da niem spo so bu wy ce ny – koszt ten nie jest kosz tem
kwa li fi ko wa nym dla jed no stek or ga ni za cyj nych pod le głym or ga nom ad mi ni stra cji
pu blicz nej lub przez nie nad zo ro wa nych.

Do kosz to ry su w ofer cie nie wpi su je my kosz tów in nych niż kwa li fi ko wa ne.

8. WA RUN KI DO PUSZ CZE NIA OFER TY DO PRO CE DU RY KON KUR -
SO WEJ
1. Ofer ta wy peł nio na czy tel nie, po da ne in for ma cje win ny umoż li wić oce nę za da nia

zgod nie z kry te ria mi oce ny po da ny mi w ogło sze niu.
2. Wy peł nio ne wszyst kie po la ofer ty.
3. Ofer ta pod pi sa na przez oso by upraw nio ne sta tu to wo bądź upo waż nio ne w tym ce lu

(w przy pad ku bra ku pie czę ci imien nych wy ma ga ne jest zło że nie czy tel nych pod -
pi sów).

4. Za łącz ni ki do łą czo ne do ofer ty po win ny być ory gi nal ne lub po twier dzo ne za zgod -
ność z ory gi na łem na każ dej stro nie ko pii.

5. Za łącz ni ki dla swo jej waż no ści mu szą być opa trzo ne da tą i pie czę cią pod mio tu
upraw nio ne go oraz pod pi sem upraw nio nej sta tu to wo bądź upo waż nio nej w tym
ce lu oso by (w przy pad ku bra ku pie czę ci imien nych wy ma ga ne jest zło że nie czy -
tel nych pod pi sów).
Ofer ta za wie ra wszyst kie wy ma ga ne za łącz ni ki.

9. TRYB WY BO RU
1. Po wo ła nie przez Za rząd Po wia tu Gli wic kie go w dro dze Uchwa ły -Ko mi sji ds.

udzie la nia do ta cji.
2. We ry fi ka cja ofert pod wzglę dem for mal no – praw nym – Wy dział Edu ka cji, Kul tu -

ry, Spor tu i Spraw Spo łecz nych.
3. We ry fi ka cja ofert pod wzglę dem me ry to rycz nym - Ko mi sja ds. udzie la nia do ta cji.
4. Przy zna nie przez Za rząd do ta cji ce lo wej na re ali za cje za dań wy ło nio nych w otwar -

tym kon kur sie ofert, po wcze śniej szym za po zna niu się z opi nią Ko mi sji ds. udzie -
la nia do ta cji.

5. Od pod ję tych de cy zji nie przy słu gu je od wo ła nie.
6. Zło że nie ofer ty nie jest rów no znacz ne z przy zna niem do ta cji.
7. Kwo ta przy zna nej do ta cji mo że być niż sza od wnio sko wa nej.

10. WA RUN KI ZA WAR CIA UMO WY
Wa run kiem za war cia umo wy w przy pad ku przy zna nia do ta cji w wy so ko ści in nej

niż wnio sko wa na jest zło że nie ko rek ty kosz to ry su ofer ty oraz w ra zie ko niecz ność ko -
rek ty har mo no gra mu

11. UWA GI
Szcze gó ło we in for ma cje udzie la ne są przez pra cow ni ka Wy dzia łu Edu ka cji, Kul -

tu ry, Spor tu i Spraw Spo łecz nych Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach ul. Zyg mun ta
Sta re go 17, nr tel. (032) 332-66-70, e -ma il:pcop@sta ro stwo.gli wi ce.pl



W Sta ro stwie Po wia to wym w Gli -
wi cach od by ła się uro czy stość wrę -
cze nia na gród i dy plo mów w kon -
kur sie „So łec two Przy ja zne Śro do -
wi sku”. Pod su mo wa no tak że ak cję
„Sprzą ta my Po wiat Gli wic ki 2009”,
któ rej uczest ni cy otrzy ma li na gro dy
rze czo we.

Gra tu la cje, na gro dy i dy plo my
prze ka zał na gro dzo nym sta ro sta Mi -
chał Nie szpo rek, a obie eko lo gicz ne
im pre zy or ga ni zo wa ne przez Za rząd
Po wia tu Gli wic kie go pod su mo wał
Mar cin Stron czek. 

W kon kur sie „So łec two Przy ja zne
Śro do wi sku” wzię ło udział 37 so łectw.
Na gro dy głów ne otrzy ma ły na stę pu ją -
ce z nich: Ko złów w gmi nie So śni co -
wi ce za pro jekt „Za go spo da ro wa nie
źró deł ka przy ul. Śred niej w Ko zło wie
– Etap I”; Pil cho wi ce za pro jekt
„Wzbo ga ce nie i uroz ma ice nie zie le ni

daw ne go par ku przy pa ła co we go” oraz
Wil ko wicz ki w gmi nie To szek za pro -
jekt „Zie lo ne ser ce Wil ko wi czek”. So -
łec twa te otrzy ma ły po 2,5 tys. zł, któ -
re wy da ły na za kup ma te ria łu ro ślin ne -
go i środ ków słu żą cych do za kła da nia
i utrzy my wa nia te re nów zie lo nych, za -
drze wień i za krze wień. 

Po 1,1 tys. zł na ten sam cel przy -
zna no na stę pu ją cym so łec twom: Wie -
lo wieś (gm. Wie lo wieś), Pa czy na (gm.
To szek), Pro bosz czo wi ce (gm. To -
szek), Klesz czów (gm. Ru dzi niec), Po -
ni szo wi ce (gm. Ru dzi niec) oraz Sta ni -
ca (gm. Pil cho wi ce). Na to miast na gro -
dy po 400 zł otrzy ma ły: Smol ni ca (gm.
So śni co wi ce), Two róg Ma ły (gm. So -
śni co wi ce), Sie ra ko wi ce (gm. So śni co -
wi ce), Wi dów (gm. Ru dzi niec), Ta ci -
szów (gm. Ru dzi niec), Ru dzi niec (gm.
Ru dzi niec), Rud no (gm. Ru dzi niec),
Boj szów (gm. Ru dzi niec), Łą cza (gm.

Ru dzi niec), By ci na (gm. Ru dzi niec),
Pław nio wi ce (gm. Ru dzi niec), Ła ny
(gm. Ru dzi niec), Słup sko (gm. Ru dzi -
niec), Żer ni ca (gm. Pil cho wi ce), Wil -
cza (gm. Pil cho wi ce), Le bo szo wi ce
(gm. Pil cho wi ce), Przy szo wi ce (gm.
Gie rał to wi ce), Ko tli szo wi ce (gm. To -
szek), Ko tu lin (gm. To szek), Pniów
(gm. To szek), Bo gu szy ce (gm. To -
szek), Czar ków (gm. Wie lo wieś), Sie -
ro ty (gm. Wie lo wieś), Ra do nia (gm.
Wie lo wieś), Bła że jo wie (gm. Wie lo -

wieś), Za cha rzo wi ce (gm. Wie lo wieś),
Świ bie (gm. Wie lo wieś) i Dą brów ka
(gm. Wie lo wieś). 

Z ko lei w ak cji „Sprzą ta my Po wiat
Gli wic ki 2009” uczest ni czy ło 657
osób, któ re ze bra ły w su mie 5,8 ton
od pa dów. Ak cję po prze dził kon kurs
na opra co wa nie jej pla ka tu, któ ry wy -
grał pro jekt trzech miesz kań ców Do -
mu Po mo cy Spo łecz nej „Za me czek” –
Mar ka Mań kow skie go, Ada ma Bu -
jocz ka i Hen ry ka Mu chy. W sprzą ta -

nie włą czy ły się ak tyw nie szko ły oraz
do my po mo cy spo łecz nej pro wa dzo ne
przez po wiat: Ze spół Szkół im. Pa de -
rew skie go w Knu ro wie, Ze spół Szkół
Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie, Ze spół
Szkół Spe cjal nych w Knu ro wie, Ze -
spół Szkół im. Ko nop nic kiej w Py sko -
wi cach, Ze spół Szkół Spe cjal nych
w Py sko wi cach, Dom Po mo cy Spo -
łecz nej „Osto ja” w So śni co wi cach
oraz Dom Po mo cy Spo łecz nej „Za me -
czek” w Kuź ni Nie bo row skiej. Pod -
czas uro czy sto ści w sta ro stwie przed -
sta wi cie le tych pla có wek otrzy ma li
m.in. książ ki, al bu my oraz pre nu me ra -
ty cza so pism po świę co nych te ma ty ce
ochro ny śro do wi ska. (RG) 

Pol ski Klub Eko lo gicz ny Ko ło
Miej skie w Gli wi cach – zna ne rów -
nież z dzia łań pro wa dzo nych na te -
re nie na sze go po wia tu – wy róż nio ne
zo sta ło w kon kur sie „Eko Ak tyw -
ni 2009”, zor ga ni zo wa nym przez
Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Ka to wi cach.

Kon kurs skie ro wa ny był do or ga ni -
za cji po za rzą do wych o cha rak te rze re -
gio nal nym i po za -
re gio nal nym pro -
wa dzą cych dzia -
łal ność lub re ali -
zu ją cych pro gra -
my z za kre su edu -
ka cji eko lo gicz -
nej, ochro ny przy -
ro dy i pro fi lak ty ki
zdro wot nej dzie ci.
Wpły nę ło nań 21
zgło szeń. Fun dusz
przy znał w kon -
kur sie 9 na gród i 6
wy róż nień. Naj -
wyż szą na gro dę,
w wy so ko ści 50
tys. zł, otrzy ma ła
Cho rą giew Ślą ska Związ ku Har cer stwa
Pol skie go. Pol ski Klub Eko lo gicz ny
Ko ło Miej skie w Gli wi cach ode bra ło
wy róż nie nie w wy so ko ści 5 tys. zł. 

„Na si” eko lo dzy do ce nie ni zo sta li
za 20-let nią dzia łal ność na rzecz
ochro ny śro do wi ska. Ostat nio do naj -
waż niej szych ak cji po dej mo wa nych
przez Ko ło na le żą m.in. utwo rze nie
Ośrod ka In for ma cyj ne go o Unii Eu ro -
pej skiej prze ka zu ją ce go wie dzę o unij -
nych fun du szach eko lo gicz nych dla
rol ni ków w gmi nach Krzy ża no wi ce
i Pil cho wi ce, ak tyw ny udział o ochro -
nie kasz ta now ców w oko li cach Gli wic,
warsz ta ty dla uczniów do ty czą ce bio -
róż no rod no ści w la sach i na łą kach
oraz eko sa ni ta cja ob sza rów wiej skich
w za bu do wie roz pro szo nej w do rze czu
Gór nej Wi sły. W la tach 2008-2009

Klub ob jął swy mi dzia ła nia mi po nad 3
tys. dzie ci z przed szko li i szkół pod sta -
wo wych, po nad 200 na uczy cie li i wy -
cho waw ców przed szko li, po nad 200
ro dzi ców i 500 rol ni ków. Ko ło re ali zu -
je pro jek ty nie tyl ko na te re nie Gli wic
i po wia tu gli wic kie go, ale też wo je -
wódz twa ślą skie go i in nych re gio nów
Pol ski. Po nad to w ra mach Ko ali cji
Czy ste go Bał ty ku pro wa dzi dzia ła nia
we współ pra cy z or ga ni za cja mi eko lo -

gicz ny mi z kra jów nad bał tyc kich, Bia -
ło ru si i Ukra iny. Współ pra cu je też
z FOE (Friends of the Earth) i PAN
(Pe sti ci de Ac tion Ne twork), uczest ni -
cząc w pro jek tach obej mu ją cych za się -
giem kra je UE. 

Uro czy ste pod su mo wa nie kon kur -
su od by ło się w sa li Ki no te atru „Rial -
to” w Ka to wi cach. – To praw dzi wie
oby wa tel skie, spo łecz ne or ga ni za cje,
wy ka zu ją ce się wiel ką dba ło ścią o śro -
do wi sko – mó wi ła o na gro dzo nych
i wy róż nio nych pre zes WFO ŚiGW
w Ka to wi cach Ga brie la Le nar to -
wicz. – Nie wy obra żam so bie sku tecz -
nej dzia łal no ści eko lo gicz nej bez za -
an ga żo wa nia osób, któ re w spo sób
nie za leż ny uczest ni czą w ży ciu spo -
łecz nym, a sku pio ne są w or ga ni za -
cjach po za rzą do wych. (RG)
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Te ma ty ce eko lo gicz nej po świę co ny był pierw szy Fe -
sti wal Na uki zor ga ni zo wa ny w Ze spo le Szkół im. I. J.
Pa de rew skie go w Knu ro wie.

Od był się w ra mach pro jek tu „Part ne rzy w Na uce”, re -
ali zo wa ne go przez szko łę wspól nie z Uni wer sy te tem Ślą -
skim w Ka to wi cach. 

Pro gram Fe sti wa lu do ty czył re ali za cji pro jek tu szkol ne -
go pt. „Ener gicz nie o ener gii”, a te ma tem wio dą cym by ły
„Kon wen cjo nal ne źró dła ener gii”. Go ściem fe sti wa lu był

Jó zef Po tem pa, przed sta wi ciel KWK
Knu rów, któ ry opo wie dział o pra cy ko -
pal ni i pro ce sie wy do by cia wę gla. To -
masz Do ma ga ła, na uczy ciel in for ma -
ty ki, przed sta wił pre zen ta cję nt. kon -
wen cjo nal nych źró deł ener gii, z ko lei
ucznio wie za pre zen to wa li wy ni ki ba -
dań na te ma ty: „Hał dy ja ko wy nik eks plo ata cji wę gla ka -
mien ne go” oraz „Ana li za fi nan so wa zu ży cia ener gii w go -

spo dar stwie do mo wym”. Fe sti wa lo wi to wa rzy szy ła wy sta -
wa prac pla stycz nych i fo to gra ficz nych wy ko na nych przez
uczniów, któ rą obej rzeć moż na by ło w bu dyn ku li ceum. 

– Pro jekt „Part ne rzy w na uce” jest skie ro wa ny do 80
szkół po nad gim na zjal nych zlo ka li zo wa nych na te re nie wo -
je wództw ślą skie go, ma ło pol skie go, opol skie go i łódz kie -
go, a dzia ła nia pro jek to we obej mą na stę pu ją ce gru py od -
bior ców: ucznio wie, na uczy cie le, dy rek to rzy szkół, a tak że
przed sta wi cie le jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go pro wa -
dzą ce go szko łę. Łącz nie w pro jek cie weź mie udział 3040
osób – mó wi Ma rze na Ko len da, ko or dy na tor pro jek tu
w knu row skim Ze spo le Szkół im. I. J. Pa de rew skie go. –
W je go ra mach od bę dą się m.in. szko le nia oraz wy ciecz ki
i obo zy na uko we. 

Pro jekt da je uczniom moż li wość na wią za nia kon tak tu
z Uni wer sy tet Ślą skim, z je go stu den ta mi oraz wy kła dow -
ca mi. Wy bit nie zdol ni ucznio wie mo gą zo stać człon ka mi
Uni wer sy tec kie go To wa rzy stwa Na uko we go, a tak że brać

udział w spe -
cjal nych se -
sjach na uko -
wych or ga ni zo -
w a  n y c h
na uczel ni.
Szko ła bie rze
udział w pro -
jek cie od wrze -
śnia 2009. Jest
on współ fi nan -
so wa ny przez
Unię Eu ro pej -
ską ze środ ków
Eu ro pej skie go
Fun du szu Spo -
łecz ne go. Pro -
jekt ten bę dzie
trwał trzy la ta

i skie ro wa ny jest do uczniów klas pierw szych i dru gich
szkół po nad gim na zjal nych. (SG, RG)

Wy róż nie ni eko lo dzy

Ewa Haj duk, pre zes Ko ła Miej skie go PKE w Gli wi cach
ode bra ła wy róż nie nie z rąk Ada ma Li wo chow skie go, za -
stęp cy pre ze sa Za rzą du WFO ŚiGW. Obok Alek san dra Jó -
ze wicz, ko or dy na tor pro jek tów pro wa dzo nych przez Ko ło.
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PART NE RZY W NA UCE

Ucznio wie przy go to wa li cie ka we pre -
lek cje, do ty czą ce m.in. eko lo gicz nych
aspek tów wy ko rzy sta nia ener gii w go -
spo dar stwie do mo wym.

Frag ment wy sta wy prac fo to gra ficz nych i pla stycz nych, któ -
rej przy świe ca ła idea ochro ny śro do wi ska. 

Dba ją o śro do wi sko

Pod czas spo tka nia w sta ro stwie.



W pla ców ce funk cjo nu ją na stę pu ją ce od dzia -
ły: cho rób we wnętrz nych, chi rur gii ogól nej, gi ne -
ko lo gicz no – po łoż ni czy i no wo rod ko wy. Obec -
nie roz po czął się pro ces zmia ny struk tu ry wła -
sno ścio wej szpi ta la, dla któ re go or ga nem za ło ży -
ciel skim jest Po wiat Gli wic ki.

ŚRE DNIO WIECZ NY PRZY TU ŁEK

Się ga jąc hen w prze szłość, war to wspo mnieć,
że szpi ta le w okre sie śre dnio wie cza nie peł ni -

ły funk cji me dycz nych w dzi siej szym ro zu mie -
niu, ale spra wo wa ły opie kę nad oso ba mi star szy -
mi, naj czę ściej sa mot ny mi lub od rzu co ny mi. Do -
kład na da ta fun da cji szpi ta la w Py sko wi cach nie
jest zna na. Naj póź niej sta ło się to za pa no wa nia
Ka zi mie rza, księ cia oświę cim skie go i to szec kie -
go w la tach 1415–1434. Na pod sta wie do ku men -
tu wy da ne go we Wro cła wiu przez Kon ra da IV,
księ cia ole śnic kie go oraz bi sku pa wro cław skie -
go 24 czerw ca 1446 r. wie my, iż szpi tal ten już
funk cjo no wał. Bi skup za twier dził fun da cję Elż -
bie ty, soł ty ski z Po ni szo wic oraz Ja na Roc ka, pre -
zbi te ra die ce zji wro cław skiej. Elż bie ta za pi sa ła 5
grzy wien czyn szu rocz ne go, na to miast Jan 1
czyn szu rocz ne go na utwo rze nie no wej al ta rii ku
czci Bo że go Cia ła, Naj święt szej Ma rii Pan ny, św.
Mi cha ła, św. Pio tra i Wszyst kich Świę tych w ko -
ście le szpi tal nym św. Sta ni sła wa w Py sko wi cach
po ło żo nym po za mu ra mi miej ski mi. Zgo dę
na fun da cję no we go oł ta rza wy ra ził Prze my sław,
ksią żę to szec ki oraz ów cze sny pro boszcz py sko -
wic ki Hen ryk z We so łej. Pierw szym al ta rzy stą
zo stał wspo mnia ny Jan Rock. 

Jak wi dać „szpi tal” – przy tu łek zlo ka li zo wa -
ny był za mu ra mi i fo są miej ską, obok ko ścio ła
św. Sta ni sła wa. Szpi tal w Py sko wi cach to wów -
czas nie du ży bu dy nek z dwo ma po miesz cze nia -
mi prze dzie lo ny mi sie nią. Jed no z nich zaj mo -
wa ły ko bie ty, dru gie męż czyź ni. Miesz ka ło tam
ok. 6 osób. In sty tu cja znaj do wa ła się pod opie ką
miej sco we go pro bosz cza i to on de cy do wał, jak
ży ło się je go pod opiecz nym. Przy pusz czal nie

Jan Rock w 1452 r. na dal zwią za ny był z ko ściół -
kiem św. Sta ni sła wa i szpi ta lem. 4 mar ca pro -
boszcz Hen ryk po da ro wał du chow ne mu, któ ry
dla miesz kań ców przy tuł ku od pra wiał na bo żeń -
stwa w ko ście le św. Sta ni sła wa, a tak że bied nym
pa cjen tom staw ryb ny, le żą cy w oko li cach mia -
sta, któ re go do chód oce nio no na pół mar ki.
Wspo mnia ny staw po ło żo ny był nad rze ką Dra -
mą mię dzy mły nem zwa nym po tocz nie Leym no -
le, a dru gim mły nem okre śla nym ja ko Knewf fch -
te mo le. Do dat ko wo Hen ryk z We so łej prze zna -
czył na ten cel do cho dy z jat ki ryb nej w Py sko -
wi cach. Fun da cję pro bosz cza za twier dził ów cze -
sny bi skup wro cław ski Piotr. O ko lej nej fun da cji
czy ta my u J. Chrząsz cza („Historia miast
Pyskowice i Toszek”): „Mar cin Ba ran wy bu do -
wał na wła sny koszt obok szpi tal ne go ko ścio ła
przy tu łek i za bez pie czył je go eg zy sten cję kwo tą
dzie się ciu grzy wien.” Nie by ła to jed nak bu do wa
no we go szpi ta la, ale je go ko lej ne upo sa że nie. 25
czerw ca 1459 r. ad mi ni stra to rzy za twier dzi li
na proś bę raj ców z Py sko wic fun da cję zmar łe go
Mar ci na Ba ra na, miesz cza ni na py sko wic kie go.
Mar cin za pi sał 10 grzy wien czyn szu rocz ne go
prze zna cza jąc go dla cho rych i bied nych prze by -
wa ją cych w szpi ta lu w są siedz twie ko ścio ła św.
Sta ni sła wa. Utrzy ma nie przy tuł ku, w któ rym
bied nym za pew nia no opie kę, stra wę oraz naj po -
trzeb niej sze środ ki lecz ni cze i pro ste za bie gi me -
dycz ne, sto so wa ne na owy czas, by ło obo wiąz -
kiem pa ra fii. To księ ża or ga ni zo wa li dla swo ich
pod opiecz nych zbiór ki odzie ży zi mo wej, ofiar
pie nięż nych, zbo ża, drew na i in nych nie zbęd -
nych rze czy.

LA ZA RET DO ROZ BIÓR KI

Przed po nad dwu stu la ty, czy li na po cząt -
ku XIX wie ku py sko wic ki „szpi tal” na dal

funk cjo no wał. Na zy wa ny był la za re tem i w tym
kształ cie funk cjo no wał praw do po dob nie do 1821
r., gdy gro żą cy za wa le niem bu dy nek ro ze bra no.
In for ma cję tę po dał ks. Chrząszcz: „Za ist nia ła

ko niecz ność urzą dze nia w przy tuł ku tak że la za re -
tu. Po wstał on w 1806 ro ku ze środ ków ka sy
przy tuł ku. Fakt ten do pro wa dził do kon flik tu pro -
bosz cza z ma gi stra tem i je go re zy gna cji z za rzą -
dza nia przy tuł kiem. Po ja wi ła się po trze ba bu do -
wy no we go obiek tu la za re tu. Zo stał on jed nak
zbu do wa ny szyb ko i bar dzo źle, przy spa rza jąc
mia stu wie le utra pień, co od no to wa no w miej -
skich do ku men tach. Już w 1821 ro ku bu dy nek
gro ził za wa le niem. Ko niecz no ścią by ła więc je go
roz biór ka”.

Szpi tal na zy wa ny był wte dy la za re tem i funk -
cjo no wał do 1821 r., gdy gro żą cy za wa le niem bu -
dy nek rze czy wi ście ro ze bra no. Wy bu do wa ny
wkrót ce no wy obiekt w jed nej izbie mie ścił
schro ni sko dla ubo gich i star ców, a w dru giej
szpi tal. Obiek tem tym za rzą dza ły wła dze mia sta,
a funk cje usłu go we peł ni ły Sio stry Mi ło sier dzia.
Bu dy nek po now nie usy tu owa ny zo stał w są siedz -

twie ko ścio ła św. Sta ni sła wa. Jak pi sze Chrząszcz
w „Hi sto rii Miast Py sko wi ce i To szek”: „Za ist -
nia ła po trze ba bu do wy no we go szpi ta la, pie nią -
dze na ten cel zo sta ły zgro ma dzo ne, zda nia jed -
nak by ły po dzie lo ne. Z jed nej stro ny mia sto mia -
ło 391 tys. ma rek dłu gu, pro jekt szpi ta la po da -
wał 200 tys. ma rek, na le ża ło my śleć o bu do wie
no wej szko ły, z dru giej jed nak stro ny bu do wa
szpi ta la by ła ko niecz no ścią, re mont obec ne go po -
zba wio ny był sen su. Mi mo to bu do wę prze su nię -
to na ter min póź niej szy”. 

Spór po mię dzy czę ścią rad nych a bur mi -
strzem prze cią gał się i do pie ro w 1909 ro ku za -
pa dła de cy zja o bu do wie szpi ta la. 26 VIII 1909 r.
po ło żo no ka mień wę giel ny pod bu do wę no we go
szpi ta la. Nie wszy scy rad ni by li za. Bur mi strzo -
wi uda ło się jed nak wznieść so lid ny bu dy nek
za sto sun ko wo ni ski koszt 100 tys. ma rek. Szpi -
tal miał ja sne po ko je, sze ro kie ko ry ta rze, ob szer -
ną we ran dę... Istot nie, trud no było zna leźć dru gi
tak ład nie po ło żo ny i funk cjo nal ny szpi tal. Sio -
stry Mi ło sier dzia, któ re już w sta rym pie lę gno -
wa ły cho rych, ob ję ły tak że no wy w swo je po sia -
da nie.

STA RY BYŁ WTE DY NO WY

Pra ce mu sia ły spraw nie prze bie gać, sko ro 15
sierp nia 1910 r. od by ło się uro czy ste po świę -

ce nie obiek tu szpi ta la. Bu dy nek szpi tal ny ist nie je
do dnia dzi siej sze go przy uli cy Szpi tal nej w Py -
sko wi cach i na zy wa ny jest po tocz nie „sta rym
szpi ta lem”. W 2008 ro ku bu dy nek „sta re go szpi -
ta la” po pra wie stu la tach funk cjo no wa nia zy skał
no wy dach.

Obec nie w bu dyn ku „sta re go szpi ta la” są
dzier ża wio ne po miesz cze nia przez Nie pu blicz ne
Za kła dy Opie ki Zdro wot nej: NZOZ – po rad nia
chi rur gicz na dla do ro słych i dzie ci oraz NZOZ –
po rad nia cho rób płuc, na to miast na pierw szym

pię trze zlo ka li zo wa na jest ad mi ni stra cja SP ZOZ
Szpi ta la Po wia to we go, czy li po pro stu „no we go”
szpi ta la. 

Po 1922 r. szpi tal był wła sno ścią mia sta i na -
zy wał się „Städti sche Kran ken haus”. Pie lę gniar -
ka mi by ły na dal sio stry za kon ne i kil ka osób
świec kich. Le czo no za pa le nia płuc, bó le żo łąd ka,
gry pę itp. scho rze nia. Do cho re go przy cho dził le -
karz do do mu i po ba da niu de cy do wał, czy cier -
pią ce go skie ro wać do szpi ta la. Je śli cho ry nie
mógł cho dzić, prze wo żo no go na wóz ku spe cjal -
nie do te go ce lu skon stru owa nym. By ła to na -
miast ka po go to wia ra tun ko we go! Cho rzy na cho -
ro by za kaź ne umiesz cza ni by li w tzw. „ba ra ku” –
bu dyn ku, gdzie dziś mie ści się Wo je wódz ka Sta -

cja Po go to wia Ra tun ko we go. W su te re nach szpi -
ta la by ły po miesz cze nia, w któ rych lo ko wa no
star sze ko bie ty cho re i nie ma ją ce opie ki. Czę sto
prze by wa ły tam aż do śmier ci. W szpi ta lu ro bio -
no drob ne ope ra cje, a z po waż niej szy mi kie ro wa -
no pa cjen tów do Gli wic. Po ro dy w szpi ta lu od by -
wa ły się tyl ko wów czas, gdy na stę po wa ły kom -
pli ka cje cią żo we. 

Po wkro cze niu Ro sjan do Py sko wic w 1945 r.
szpi tal był przez nich zaj mo wa ny aż do prze ję cia

mia sta przez wła dze pol skie. We dług
za pi sów w Kro ni ce Py sko wic pro wa -
dzo nej w Urzę dzie Miej skim – po now -
ne uru cho mie nie szpi ta la na stą pi ło do -
pie ro w 1952 ro ku, ja ko Szpi ta la Re jo -
no we go na 88 łó żek z od dzia ła mi: chi -
rur gii i cho rób we wnętrz nych. Pierw -
szym dy rek to rem był dr Bro ni sław
Kwa pi sze wicz. 

HO TE LO WE PRZY MIAR KI

Na po cząt ku lat 50. XX w. za pa dła
de cy zja bu do wy osie dla miesz ka -

nio we go w pół noc nej czę ści mia sta.
Au to ma tycz nie wzro sły też po trze by zwięk sza ją -
cej się licz by miesz kań ców. Co raz bar dziej po -
trzeb ny był no wy, więk szy szpi tal. Je go bu do wa
prze kra cza ła jed nak moż li wo ści fi nan so we Py -
sko wic. Zbli żał się rok 1960 i mia sto szy ko wa ło
się do ob cho dów 700-le cia ist nie nia. Ta do nio sła
rocz ni ca wzbu dzi ła za in te re so wa nie Py sko wi ca -
mi ów cze snych władz wo je wódz kich. Wła dze
mia sta i po wia tu sta ra ły się wy ko rzy stać owo za -
in te re so wa nie w roz wia niu pro ble mów roz bu do -
wu ją ce go się mia sta. Bar dzo waż ną i pil ną spra -
wą by ła bu do wa szpi ta la. Przed się wzię cie na ty le
du że, że prze ra sta ło na wet moż li wo ści po wia tu.
Za czę to za sta na wiać się nad ada pta cją na szpi tal
jed ne go z no wych ho te li ro bot ni czych. Za in te re -
so wa nie skie ro wa no na bu dy nek ho te lu nr 1 Za -
kła dów Me cha nicz nych w Ła bę dach przy ul.
Strzel ców By tom skich 3 (na ten sam, w któ rym
od 1996 r. mie ści się Urząd Mia sta Py sko wi ce).
W mar cu 1960 ro ku od by ło się w Py sko wi cach
spo tka nie przed sta wi cie li władz wo je wódz kich,
po wia to wych i miej skich z przed sta wi cie la mi
kie row nic twa Za kła dów Me cha nicz nych. Na spo -
tka niu za pa dła de cy zja, o któ rej „No wi ny Gli wic -
kie” z 16 mar ca 1960 ro ku pi sa ły: „Po sta no wio -
no, że je den z no wo cze snych gma chów zaj mo wa -
ny do tych czas na ho tel ro bot ni czy przez Za kła dy
Me cha nicz ne prze ka za ny zo sta nie na ce le służ by
zdro wia, wła śnie na szpi tal o 200 łóż kach”. Spra -
wa na bra ła roz ma chu i już 10 kwiet nia 1960 ro ku
„No wi ny Gli wic kie” znów pi sa ły na pierw szej
stro nie: „W ma ju lub czerw cu 1961 ro ku no wy
szpi tal w Py sko wi cach przyj mie pierw szych pa -
cjen tów”.

Ten do bry na strój zbu rzo ny zo stał przez
miesz kań ców ho te lu, któ rzy skie ro wa li pi sem ny
pro test do Mi ni ster stwa Prze my słu Cięż kie go
w War sza wie. Ga ze ta za kła do wa „Me ta lo wiec”
z 16 ma ja 1960 ro ku w bar dzo ostrych sło wach
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Hi sto ria py sko wic kie go szpi ta la

LE CZĄ… OD WIE KÓW!
SP ZOZ Szpi tal Po wia to wy z sie dzi bą w Py sko wi cach jest jed nym z waż niej -
szych bu dyn ków – za kła dów w mie ście i jed nym z dwóch szpi ta li w po wie cie
gli wic kim. To tu taj le czą się pa cjen ci z te re nu Py sko wic i oko lic – pół noc nej
czę ści po wia tu gli wic kie go oraz po wia tów są sia du ją cych, jak rów nież dziel nic
mia sta Gli wi ce, ta kich jak Cze cho wi ce i Ła bę dy. Na to miast dzie ci przy jeż dża -
ją ro dzić do Py sko wic miesz kan ki z ca łe go nie mal że Ślą ska!

Stary szpital na dawnej widokówce... 

Budynek nowego szpitala po termomodernizacji przeprowadzonej przez powiat w ostatnich latach. 
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po tę pi ła to dzia ła nie miesz kań ców ho te lu. Jesz -
cze w ko lej nych mie sią cach pro blem bu do wy
szpi ta la tra fiał na ła my pra sy wo je wódz kiej.
Z bie giem cza su spra wa przy ci chła do te go stop -
nia, że pod czas wy bo rów do Sej mu w 1961 ro ku
nie by ła wzmian ko wa na w pro gra mie wy bor -
czym kan dy da tów z te go re gio nu.

Rok 1963 przy niósł ko lej ną kon cep cję roz wią -
za nia pro ble mu no we go bu dyn ku dla szpi ta la.
Dy rek cja szpi ta la wy stą pi ła z wnio skiem ada pta -
cji dla po trzeb lecz nic twa za mknię te go ba ra ków
po zli kwi do wa nym ho te lu ro bot ni czym Gli wic -

kie go Przed się bior stwa Bu dow nic twa Miej skie -
go. Ba ra ki usy tu owa ne by ły na prze ciw do tych -
cza so we go „sta re go” szpi ta la. W ada pto wa nych
ba ra kach pla no wa no umie ścić 120 łó żek z prze -
zna cze niem dla od dzia łu dzie cię ce go i we wnętrz -
ne go, a chi rur gię i gi ne ko lo gię mia no po zo sta wić
w sta rym bu dyn ku. Kie row nic two GPBM nie ak -
cep to wa ło pro po zy cji tłu ma cząc to tym, że
z chwi lą pod ję cia dal szej roz bu do wy osie dla ho -
tel bę dzie po trzeb ny. 

Czas biegł, a pro blem lecz nic twa za mknię te -
go sta wał się co raz trud niej szy zwłasz cza, że
prze peł nio ne gli wic kie szpi ta le od ma wia ły
przy jęć pa cjen tów z po wia tu. W 1966 ro ku
do roz wią za nia pro ble mu po now nie włą czy ły
się wła dze wo je wódz kie, pro po nu jąc bu do wę
szpi ta la na 240 łó żek, oczy wi ście w Py sko wi -
cach. Za mie rze nie mia ło być re ali zo wa ne w for -
mie in we sty cji, któ rej war tość kosz to ry so wa
okre ślo na zo sta ła na kwo tę 11 882 000 zło tych.
Z tej su my 5 700 000 zło tych za bez pie czał
Urząd Wo je wódz ki, a po zo sta łą część miał fi -
nan so wać po wiat. Wła dze po wia tu sta nę ły
przed bar dzo trud nym pro ble mem, skąd wziąć
tak znacz ną kwo tę, sko ro na re mon ty wszyst -
kich, dość licz nych obiek tów służ by zdro wia
w po wie cie na okres pię cio lat ki mia ły 4 mln zło -
tych. W tej sy tu acji trze ba by ło się gnąć po po -
moc miesz kań ców po wia tu. Spo łe czeń stwo tej
po mo cy nie od mó wi ło.

Z PO MO CĄ MIESZ KAŃ CÓW

Ja ko pierw si opo dat ko wa li się na rzecz szpi ta la
pra cow ni cy Po wia to we go Za rzą du Gmin nych

Spół dziel ni i za ape lo wa li do wszyst kich jed no -
stek go spo dar czych w po wie cie o pod ję cie po -
dob nej de cy zji. Rów no cze śnie ape lo wa no
do władz wo je wódz kich o zwięk sze nie środ ków
na bu do wę szpi ta la. Dla gro ma dze nia spo łecz -
nych środ ków w czerw cu 1966 ro ku po wstał Spo -
łecz ny Ko mi tet Roz bu do wy i Mo der ni za cji Szpi -
ta la w Py sko wi cach, któ ry wpro wa dził do sprze -
da ży spe cjal ne „ce gieł ki” o war to ści 10 zło tych.

W „No wi nach Gli wic kich” z 17 lip ca 1966 ro -
ku o tej ini cja ty wie czy ta my: „Nie brak chęt nych
na byw ców ce gie łek, któ re po cząw szy od 1 b. m.
roz pro wa dza Spo łecz ny Ko mi tet wśród miesz -
kań ców wsi, za łóg za kła dów pra cy, rol ni ków i ro -
bot ni ków (…). Na wy róż nie nie za słu gu je rów -
nież po sta wa za ło gi Pia skow ni w Py sko wi cach,
któ ra zo bo wią za ła się wpła cać co ro ku 50 000

zło tych nie li cząc róż nych prac, któ re wy ko na dla
po trzeb służ by zdro wia”.

W za ło że niach władz za koń cze nie bu do wy
pa wi lo nu szpi tal ne go mia ło na stą pić w 1970 ro -
ku. 15 sierp nia 1967 r. „Dzien nik Za chod ni” pi -
sał: „Opie kę lecz ni czą nad miesz kań ca mi Py sko -
wic spra wu ją dwie przy chod nie re jo no we, przy -
chod nia spe cja li stycz na, przy chod nia prze ciw -
gruź li cza oraz dwie przy chod nie za kła do we.
W mie ście ist nie je tak że Sta cja Po go to wia Ra tun -
ko we go. W służ bie zdro wia pra cu je 42 le ka rzy i 4
den ty stów. Pry wat ną prak ty kę pro wa dzi 8 le ka -

rzy. Czyn ne są dwie ap te ki spo łecz -
ne oraz punkt ap tecz ny przy przy -
chod ni PKP. Miej ska Ra da Na ro do -
wa utrzy mu je czte ry punk ty po łoż ni -
cze. O ile stan lecz nic twa otwar te go
uznać moż na za za do wa la ją cy, o ty -
le lecz nic two za mknię te bo ry ka się
z po waż ny mi trud no ścia mi, gdyż
miej sco wy szpi tal po sia da szczu płe
po miesz cze nia i jest sła bo wy po sa -
żo ny. Sy tu acja mo że ulec po pra wie
je dy nie przez roz bu do wę ist nie ją ce -
go szpi ta la. Po wia to wa Ra da Na ro -
do wa w Gli wi cach czy ni wie le sta -
rań, aby to przed się wzię cie zo sta ło

zre ali zo wa ne”.
Jed nak re ali za cja za mie rze nia mu sia ła po stę -

po wać bar dzo wol no, sko ro w 1968 ro ku Po wia -
to wa Ra da Na ro do wa w Gli wi cach zo bo wią za ła
kie row nic two po wia to wej Służ by Zdro wia do po -
czy nie nia sta rań, by in we sty cja zo sta ła wpro wa -
dzo na do pla nu na la ta 1971/75. Trze ba by ło ko -
lej nych dwóch lat, by w paź dzier ni ku 1970 ro ku
Gli wic kie Przed się bior stwo Bu dow nic twa Wę -
glo we go przy stą pi ło do za kła da nia fun da men tów
pod pa wi lon. Dy rek to rem ów cze sne go szpi ta la
był Bro ni sław Bro mil ski. Za koń cze nie bu do wy
pla no wa no na czwar ty kwar tał 1974 ro ku. Kosz -
to ry so wa war tość bu do wy za my ka ła się kwo -
tą 28 000 000 zło tych, a przy za koń cze niu wy nio -
sła 30 000 000 zło tych. 

W stycz niu 1975 ro ku pa wi lon szpi tal ny od da -
no do użyt ku. Re dak tor „No win Gli wic kich”
wów czas pi sał: „W ubie gły pią tek bu dow la ni
prze ka za li do eks plo ata cji no wo cze sny pod każ -
dym wzglę dem pa wi lon szpi tal ny w Py sko wi -
cach. Ten sta ran nie za -
pro jek to wa ny i rów nie
sta ran nie zre ali zo wa ny 4
– kon dy gna cyj ny obiekt
mie ści w swych mu rach
od dział cho rób we -
wnętrz nych, od dział chi -
rur gicz ny z bo ga to wy -
po sa żo nym blo kiem
ope ra cyj nym oraz gi ne -
ko lo gicz no – po łoż ni czy,
w któ rym rów no cze śnie
z po mo cy le kar skiej ko -
rzy stać bę dzie 47 pa -
cjen tek (…). W no wej
pla ców ce zgro ma dzo no
naj wyż szej kla sy – kra -
jo wy i za gra nicz ny –
sprzęt me dycz ny”.

DAL SZE PLA NY

Po od da niu pa wi lo nu pla no wa no mo der ni za cję
„sta re go” bu dyn ku szpi ta la, a ko lej nym eta -

pem mia ła być bu do wa dru gie go pa wi lo nu.
W tym ce lu wy sie dlo no wła ści cie li z po bli skich
dzia łek, szy ku jąc te ren pod bu do wę dru gie go bu -
dyn ku szpi tal ne go. Po ło wa lat sie dem dzie sią tych
przy nio sła jed nak zmia ny struk tu ry ad mi ni stra -
cyj nej kra ju, zli kwi do wa no po wia ty i dal sze za -
mie rze nia oraz pla ny ode szły do hi sto rii. 

Szpi tal w Py sko wi cach prze szedł pod ku ra te lę
władz wo je wódz kich. W Py sko wi cach utwo rzo no
Ze spół Opie ki Zdro wot nej, w któ re go struk tu rach
zna la zło się lecz nic two am bu la to ryj ne (przy chod -
nie spe cja li stycz ne w Py sko wi cach oraz gmin ne
i wiej skie ośrod ki zdro wia w są sied nich gmi -
nach), Sa na to rium Gór nych Dróg Od de cho wych
w Ka mień cu oraz Szpi tal Re jo no wy w Py sko wi -
cach. W pi śmie z 3 li sto pa da 1977 ro ku pod pi sa -
nym przez ów cze sne go dy rek to ra py sko wic kie go
Ze spo łu Opie ki Zdro wot nej Ro ma na Mia now -
skie go, skie ro wa nym do Wy dzia łu Zdro wia
i Opie ki Spo łecz nej Urzę du Wo je wódz kie go
w Ka to wi cach czy ta my: „[…] Wy stę pu ję z proś -
bą o ak cep ta cję i wsta wie nie do naj bliż sze go pla -
nu re ali za cji roz wo ju służ by zdro wia wo je wódz -
twa ka to wic kie go bu do wę dru gie go bliź nia cze go
pa wi lo nu szpi tal ne go w Py sko wi cach. Proś bę po -
wyż szą uza sad nia wła ści wa or ga ni za cja ze spo -
łów opie ki zdro wot nej, któ rej pod sta wo wym ele -
men tem dzia łal no ści jest od po wied nia ba za szpi -
tal na. Obec na nie za spo ka ja na szych po trzeb
w sto sun ku do miesz kań ców po wie rzo ne go nam
w opie kę re jo nu. […] W tej chwi li na ba zie Szpi -
ta la Re jo no we go w Py sko wi cach po sia da my 164
łóż ka i na stę pu ją ce od dzia ły: we wnętrz ny, chi rur -
gii ogól nej, gi ne ko lo gicz no – po łoż ni czy i no wo -
rod ków. [...] Pla nu je my za tem w bliź nia czym
dru gim bu dyn ku po łą czo nym prze wiąz ką z już
ist nie ją cym na stę pu ją ce od dzia ły: ura zo wo – or -
to pe dycz ny, pe dia trycz ny oraz we wnętrz ny pod -
od dział neu ro lo gicz ny. W przy pad ku po zy tyw nie
za ła twio nej proś by, na le ża ło by rów no le gle prze -
wi dzieć w pla nie bu do wę ho te lu asy stenc ko –
pie lę gniar skie go”.

Nie ste ty, z pro za icz nych przy czyn – bra ku
środ ków fi nan so wych na re ali za cję in we sty cji,
spra wa bu do wy dru gie go pa wi lo nu szpi tal ne go
upa dła. Ko lej ni dy rek to rzy py sko wic kie go ZOZ -
-u w oso bach Mie czy sła wa Be sen dow skie go
i Ma ria na Ma tu szew skie go mo der ni zo wa li i wy -
po sa ża li w sprzęt Szpi tal Re jo no wy w mia rę
moż li wo ści i po sia da nych środ ków fi nan so wych,
któ rych cią gle bra ko wa ło.

HO NO RO WA NY I NA GRA DZA NY

Pod ko niec 1998 ro ku na stą pi ła re struk tu ry za -
cja ZOZ -u w Py sko wi cach, w wy ni ku któ rej

wy od ręb ni ły się Za kład Lecz nic twa Am bu la to -
ryj ne go oraz Szpi tal Re jo no wy. W stycz niu 1999
ro ku po wia ty po now nie po ja wi ły się na ad mi ni -
stra cyj nej ma pie Pol ski. Szpi tal (wów czas wciąż
jesz cze) Re jo no wy w Py sko wi cach, po dob nie jak
Szpi tal w Knu ro wie, wcho dzą cy w skład ZOZ -
-u oraz wszyst kie gli wic kie szpi ta le (do 2002 ro -
ku) prze szły pod Za rząd Po wia tu Gli wic kie go,
sta jąc się je go jed nost ka mi or ga ni za cyj ny mi. 

Zna czą cym da rem dla szpi ta la w stycz -
niu 2001 ro ku oka zał się apa rat do ap pen dek to mii

la pa ro sko po wej, za ku pio ny przez gmi ny: Py sko -
wi ce, Ru dzi niec i Wie lo wieś. Re no mę zy ska ły
od dzia ły gi ne ko lo gicz no -po łoż ni czy i no wo rod -
ko wy, zdo by wa jąc dla in sty tu cji zna czą ce ty tu ły
i na gro dy. Szpi tal zo stał uho no ro wa ny wy róż nie -
niem w 2000 ro ku w ogól no pol skiej ak cji „Ro -
dzić po ludz ku”, a w 2006 ro ku zdo był dru gie
miej sce w tej ak cji, spo śród 400 zgło szo nych
do kon kur su pla có wek z ca łej Pol ski! Po nad to
szpi tal po sia da pre sti żo wy ty tuł w ra mach Pro -
gra mu WHO i UNI CEF „Szpi tal Przy ja zny
Dziec ku”, a per so nel od dzia łu gi ne ko lo gicz no -
-po łoż ni cze go i no wo rod ko we go uzy skał ty tuł
„Przy ja cie la Die ce zjal nej Fun da cji Obro ny Ży -
cia” przy zna ny przez Die ce zjal ną Fun da cję Obro -
ny Ży cia oraz księ dza bi sku pa Ja na Wie czor ka,
or dy na riu sza die ce zji gli wic kiej. Po wsta ło sto wa -
rzy sze nie „Py sko wic kie Na ro dzi ny”, po zy sku jąc
środ ki na roz wój, mo der ni za cję i re mon ty od dzia -
łu. Py sko wic ką „po ro dów kę” z cza sem, wśród in -
nych pla có wek w re gio nie za czę ła wy róż niać ka -
me ral na, nie mal że ro dzin na at mos fe ra, wpro wa -
dze nie po ro dów ro dzin nych i do sko na ła opie ka.
Nie ste ty, co ja kiś czas, rów nież w lo kal nej pra sie
po ja wia ły się plot ki o li kwi da cji szpi ta la w Py -
sko wi cach. 14 lu te go 2001 ro ku „Dzien nik Za -
chod ni” pi sał: „Py sko wic ki szpi tal ob słu gu je Py -
sko wi ce, To szek, Wie lo wieś, Ru dzi niec i część
Zbro sła wic. Ma oko ło 4,5 tys. pa cjen tów rocz nie.
Po za tym 30 pro cent pa cjen tów od dzia łów chi rur -
gicz ne go i po łoż ni cze go to miesz kań cy po bli -
skich Gli wic. Dla te go też dy rek cja szpi ta la nie
mo że zro zu mieć, dla cze go pla ców ka mia ła by zo -
stać zli kwi do wa na”. 

Dy rek cja, jak i per so nel pla ców ki przez
wszyst kie la ta wal czy li o utrzy ma nie wy so kie go
po zio mu usług me dycz nych, pro wa dząc re mon ty
i mo der ni za cje szpi ta la, np. szpi tal nej ko tłow ni
w la tach 2001–2002, czy wy mia ny okien m.in.
ze środ ków Fun du szów Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej – Wo je wódz kie go i Po wia -
to we go. Szcze gól nie zy skał od dział gi ne ko lo -
gicz no -po łoż ni czy. Dla ro dzą cych mam przy go -
to wa no dwu oso bo we, ko lo ro we po ko je z anek -
sem sa ni tar nym. Zmo der ni zo wa no pra cow nię
rent ge now ską, wy po sa ża no szpi tal w no wo cze -
sny sprzęt dia gno stycz ny. Ko lej ny mi dy rek to ra -
mi Szpi ta la Re jo no we go, a od 2003 ro ku, de cy -
zją Ra dy Po wia tu Gli wic kie go – SP ZOZ Szpi ta -
la Po wia to we go w Py sko wi cach po 1998 ro ku
by li: lek. med. Ja ni na Kau der, lek. med. Ja nusz
Ci szew ski i mgr inż. Zyg munt Cierp ka. Od 1
sierp nia 2009 ro ku funk cję tę peł ni lek. med. Le -
szek Ku biak. Naj więk szym jed nak po ten cja łem
szpi ta la jest je go per so nel me dycz ny śred nie go
i wyż sze go szcze bla oraz ca łe za ple cze ad mi ni -
stra cyj no – tech nicz ne, utrzy mu jąc wy so ki stan -
dard usług me dycz nych świad czo nych pa cjen -
tom.

MAG DA LE NA FI SZER -RĘ BISZ
Fo to: Ar chi wum 

Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach
PS Przy pi sa niu ar ty ku łu ko rzy sta łam z ma te ria -
łów ar chi wal nych zgro ma dzo nych przez hi sto ry -
ka Wła dy sła wa Ma co wi cza, ku sto sza Mu zeum
w Py sko wi cach.

DA NE 
TE LE ADRE SO WE:

Szpi tal Po wia to wy w Py sko wi cach
ul. Szpi tal na 2
44-120 Py sko wi ce
Tel. 32 233-24-24 
Fax. 32 233-24-24 wew. 230 
szpi tal_py sko wi ce@pocz ta.onet.pl 
http://www.szpi tal py sko wi ce.webd.pl/

Tu chęt nie ro dzą ma my nie tyl ko z Py sko wic, ce niąc wy so ko za rów no
kom pe ten cje per so ne lu, jak i mi łą at mos fe rę, pa nu ją cą na od dzia łach. 

...i na rycinie Alfreda Trintzka, już z nowym budynkiem.



Gli wic ki – i co Po wie cie? – tak
wła śnie brzmi ha sło pro mo cyj ne po -
wia tu gli wic kie go. Je go pi sow nia (sło -
wa „Gli wic ki” i „Po wie cie” pi sa ne du -
żą li te rą w ko lo rze bor do oraz „i co”
pi sa ne czar ną czcion ką), to gra słów:

Po wiat Gli wic ki oraz py ta nie, co
miesz kań cy i oso by z ze wnątrz my ślą
o wa lo rach przy rod ni czych, tu ry stycz -
nych i kul tu ral nych na sze go po wia tu.
Oprócz ha sła po wsta ło rów nież lo go,
któ re na wią zu je do her bu po wia tu.

Na kre mo wym tle są usta wio ne
trzy wie że w ko lo rze bor do, prze -
ple cio ne trze ma fa la mi ob ra zu ją -
cy mi zbior ni ki wod ne.

Za rów no ha sło jak i lo go –
obok her bu – po ja wia ją się

na ma te ria łach pro mo cyj nych po wia tu
oraz w róż nych pu bli ka cjach, wy da wa -
nych przez Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach. 

Ha sło sta wia py ta nie, któ re w dru -
giej po ło wie ze szłe go ro ku pra cow ni cy
sta ro stwa za da wa li klien tom urzę du.
Mia no wi cie prze pro wa dzi li an kie tę
na te mat atrak cyj no ści po wia tu. Wzię -
ło w niej udział kil ka dzie siąt osób.
Z ana li zy wy ni ka, że miesz kań cy po -
wia tu zna ją do brze swo je naj bliż sze
oto cze nie (so łec two, gmi nę) jed nak
ma ją tro chę mniej in for ma cji nt. in -
nych gmin po wia tu, ich atrak cji oraz

po ten cja łu kul tu ral ne go. Jed no cze śnie
an kie to wa ni de kla ro wa li chęć uzy ska -
nia więk szej ilo ści in for ma cji o na szej
ma łej oj czyź nie.

Na pod sta wie wy ni ków te go ba da -
nia pod ję to de cy zję, aby przed jed nost -
ka mi or ga ni za cyj ny mi oraz przed sta -
ro stwem usta wić ta bli ce in for ma cyj no -
-pro mo cyj ne – z ma pą po wia tu, zdję -
cia mi z je go te re nu oraz pod sta wo wy -
mi in for ma cja mi na te mat po wia tu
oraz da nej jed nost ki. Ta bli ce ta kie sto -
ją już przed bu dyn kiem Sta ro stwa Po -
wia to we go w Gli wi cach, przed ze spo -
ła mi szkół w Knu ro wie i Py sko wi cach,
a tak że przed do ma mi po mo cy spo -
łecz nej w So śni co wi cach oraz Kuź ni
Nie bo row skiej. 

Dzię ki nim miesz kań cy oraz tu ry ści
mo gą uzy skać in for ma cje m.in. na te -
mat geo gra fii na sze go po wia tu oraz

po znać miej sca, któ re war to zo ba czyć
czy gdzie moż na od po cząć. 

To nie ostat nie dzia ła nia in for ma -
cyj no -pro mo cyj ne Sta ro stwa Po wia to -
we go w Gli wi cach. Wy dział Roz wo ju
i Pro mo cji wy grał pro jekt na pro mo cję
po wia tu pt. „Gli wic ki – i co Po wie cie”.
Wię cej na ten te mat pi sze my na str. 4
te go wy da nia WPG. (SG)

Po ni żej za miesz cza my ko lej ny ar -
ty kuł na szej Czy tel nicz ki – hi sto -
rycz ki Ma rii Grze lew skiej z Knu ro -
wa. Tym ra zem au tor ka przy bli ża
na zwy kil ku miej sco wo ści z te re nu
po wia tu. To cie ka wa opo wieść, mó -
wią ca o ko rze niach miejsc, gdzie ży -
je my. 

Wszyst kie śre dnio wiecz ne (me die -
wi stycz ne) źró dła po twier dza ją ła ciń -
sko ję zycz ne na zew nic two osad ludz -

kich. Na prze ło mie XIII -XIV wie ku
po wsta ło wie le wsi ty pu łań cu cho we -
go, a rów no cze śnie wie le już ist nie ją -
cych osad zo sta ło roz bu do wa nych
i prze or ga ni zo wa nych (prze łom XIV -
-XV wie ku).

W ni niej szym szki cu pra gnie my
przed sta wić pi sow nię (zmie nia ją cą się
przez stu le cia) wy bra nych miej sco wo -
ści w gra ni cach obec ne go po wia tu gli -
wic kie go. W uwzględ nio nym na zew -

nic twie w wie lu przy pad kach ma my
do czy nie nia ze zmia na mi i znie kształ -
ce nia mi. Wy ni ka ło to z pier wot nej pi -
sow ni w ję zy ku ła ciń skim lub też
z póź niej szych zmian w ję zy ku nie -
miec kim czy na wet w ję zy ku cze skim.

I tak na przy kład w do ku men cie ła -
ciń sko ję zycz nym „Li ber fun da tio nis
Epi sco pa tus Wra ti sla vien sis” („Księ ga
upo sa żeń bi skup stwa wro cław skie go”)
z 1305 ro ku (do ku ment ten okre ślał

wiel kość da ni ny, ja ką zo bo wią za ne by -
ły pła cić sto li cy bi sku piej we Wro cła -
wiu na le żą ce do niej miej sco wo ści)
wy mie nia się mię dzy in ny mi Knu rów.
Na po cząt ku XIV wie ku na zwa ta za pi -
sa na by ła ja ko Cnu ro wicz; w 1482 ro -
ku był Kum ro wem; w 1534 ro ku –
Knaurs dorff. Naj bar dziej zbli żo na na -
zwa do współ cze snej po cho dzi z 1679
ro ku i brzmi – Knu row. Z ko lei w 1745
ro ku po ja wia się Knur row. Na po cząt -

ku XX wie ku nie miec ko ję zycz ne ma -
py za miesz cza ły już pi sow nię Knu row.
Praw do po dob nie pier wot nie by ła to
na zwa pa tro ni micz na, obec nie zaś za -
kwa li fi ko wa na zo sta ła ja ko na zwa
dzier żaw cza, po cho dzą ca od prze zwi -
ska Knur lub Knu ra.

Z ko lei obec na dziel ni ca Knu ro wa
to Kry wałd. Po raz pierw szy za pi sa ny
zo stał w 1458 ro ku ja ko Cri ge wald,
zaś w 1534 ro ku – Kli rie gwald;
w 1687 ro ku – Kry waldt; 1783 rok to –
Kry wal de, zaś od 1795 ro ku na nie -
miec ko ję zycz nych ma pach po ja wi ła
się na zwa – Krie wald. Dru gi człon na -
zwy – „Wald” zna czy „las”.

Żer ni ca. To so łec two dzi siej szej
gmi ny Pil cho wi ce w „Li ber fun da tio nis
Epi sco pa tus Wra ti sla vien sis” wy stę po -
wa ło w po dwój nej po sta ci: ja ko Syrd -
ni cza – wieś za ko nu cy ster sów z po bli -
skich Ru dach oraz Syrd nit za – ja ko
osa da wiej ska za miesz ka ła przez zie -
mian (Syrd nit za Se mia ni). W XVIII pi -
sow nia przy bra ła nie miec ką na zwę –
Ze rnitz (a cza sa mi też Żer nitz).

Pil cho wi ce. W „Księ dze bi skup -
stwa wro cław skie go” za pi sa ne ja ko:
„Pil cho witz”, zaś w do ku men cie
z 1447 ro ku, któ ry za wie ra wy kaz pa -
ra fii pła cą cych świę to pie trze – ja ki
Pyl cho wicz. Na ma pie nie miec kie go
kar to gra fa To bia sa Me ie ra z 1749 ro ku
wpi sa no ja ko „Pil cho wiz”. Nie miec ko -
ję zycz ne ma py (do któ rych do tar ła au -
tor ka szki cu) z XIX -XX wie ku po da ją
na zwę „Pil cho witz”, zaś szcze gó ło we
ta kie na zwy jak: „Se mi nar” czy „Klo -
ster” (Se mi na rium Na uczy ciel skie,

klasz tor). Na zwa Pil cho wic praw do po -
dob nie po cho dzi od imie nia „Pilch”.

Chu dów. W do ku men cie ła ciń sko -
ję zycz nym z 1305 ro ku – Cu dow,
w 1466 ro ku „Chu dow”, zaś sie dem lat
póź niej – „Khu dorf”. Na ma pach
z XVI wie ku miej sco wość za pi sa na
zo sta ła ja ko „Kűdűw”. Każ de ko lej ne
stu le cie przy no si od mien ną pi sow -
nię. I tak: XVIII wiek – Ku dow. T. Me -
ier (1749 rok) umie ścił na swo jej 
ma pie na zwę
„Chu dov –
Schlo?” (Chu -
dów - za mek).
Praw do po dob -
nie jest to prze -
krę co na na zwa
dzier  żaw cza ,
któ ra utwo rzo -
n a  z o  s t a  ł a
o d s t a  r o  p o l  -
skie go imie nia
Kud al bo Ku da.

Przy szo wi -
ce. W „Księ dze
fun da cyj nej bi -
skup stwa wro -
c ł a w  s k i e  g o ”
osa da fi gu ru je
pod na zwą
„ P r z y  s s o  -
witz”. 1429 rok
– Pre ischo wiz; 1482 rok – Przis -
sow cze; 1679 rok – Przi szo wi ce
oraz Pre iswitz; 1686 rok – Pry so -
wi ce; 1687 –Pris switz; 1745 rok –

Preys switz; 1783 rok – Pre iso -
wiz; 1797 rok – Pre ise witz; 1845

rok – Przy szowi ce. Jest to na zwa pa -
tro ni micz na utwo rzo na od sta ro pol -
skie go imie nia Przysz.

Pier wot na na zwa Smol ni cy to
„Smoltz”, któ ra wraz z upły wem wie -
ków przy bra ła na zwę „Smol nitz”. Po -
dob nie jest ze zmie nia ją cą się przez
stu le cia na zwą So śni co wic. W 1305
ro ku osa da wiej ska za pi sa na zo sta ła ja -
ko „Sos snes so witz”, aby w kil ka wie -
ków póź niej przy brać na zwę „Kie fer -
std tel”.

Zmie nia ją ce się przez stu le cia na -
zwy miej sco wo ści są ka pi tal nym do -
ku men tem hi sto rycz nym! Na zwy
miej sco wo ści prze ka zu ją nam hi sto rię

zie mi, kul tu rę ma te rial ną i spo łecz ną,
na ro do wy cha rak ter, re la cje praw ne.
Na zwy miej sco wo ści to praw dzi wy
i wia ry god ny do ku ment, któ ry mi mo
upły wu wie ków nie ule ga znisz cze niu.

Ma ria Grze lew ska

www.powiatgliwicki.plssttrroonnaa 1100
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Słow nic two naj daw niej szych nazw wy bra nych miej sco wo ści po wia tu gli wic kie go

Skąd się wzię ły (na przy kład) Pil cho wi ce?

Dzi siej sza dziel ni ca Knu ro wa – Kry wałd. Dru ga część jej na zwy (przed la ty
„Wald”) wzię ta zo sta ła od nie miec kie go sło wa „las”. 

Na zwa Chu do wa przez pe wien czas ści śle zwią za na by ła
z tam tej szym zam kiem. 

Po wiat le piej zna ny

NIE SPO DZIAN KA 
DLA CZY TEL NI KÓW

Dla na szych Czy tel ni ków ma -
my 10 map po wia tu gli wic kie go.
Są w nich opi sa ne gmi ny po wia tu
oraz je go atrak cje tu ry stycz ne.
Ma py moż na ode brać w Biu rze
Pra so wym Sta ro stwa Po wia to we -
go w Gli wi cach (II pię tro, po kój
nu mer 200). Z pew no ścią przy da -
dzą się wszyst kim, któ rzy lu bią
wę drów ki po naj bliż szej oko li cy.

Jed na z ta blic usta wio na zo sta ła przed Sta -
ro stwem Po wia to wym w Gli wi cach… …a ko lej na przed Ze spo łem Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach. 
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Miesz kań com Knu ro wa nie trze -
ba go bli żej przed sta wiać. Wi dzą go
czę sto na uli cy, kie dy w za my śle niu
i sku pie niu, ale jed no cze śnie z lek ko -
ścią i pa sją uj mu je w oku obiek ty wu
lu dzi, pej za że i lo kal ne wy da rze nia.
War to opo wie dzieć kil ka słów o nim
tym, któ rzy jesz cze Krzysz to fa Go -
łu cha nie zna ją. 

Jak sam o so bie mó wi, jest fo to gra -
fem do ku men ta li stą. Kie dyś zaj mo wał
się sztu ką, m.in. ma lar stwem, i to
z pew no ścią ma wpływ na je go zdję -
cia. Fo to gra fią za czął zaj mo wać się,
kie dy uro dzi ło mu się pierw sze dziec -
ko, có recz ka Ha nia. Wów czas uwiecz -
niał każ dy naj waż niej szy mo ment jej
ży cia. Póź niej przy szła de cy zja o roz -
po czę ciu stu diów w In sty tu cie Twór -

czej Fo to gra fii Uni wer sy te tu Ślą skie go
w Opa vie i pierw sze na gro dy, któ rych
dziś jest na praw dę im po nu ją ca licz ba.
Po cząw szy od 2003 ro ku ko lej ne la ta
to pa smo suk ce sów, m. in. I na gro da
w IV edy cji Kon kur su Fo to gra ficz ne go
pt. „Dziec ko nie peł no spraw ne ko cha ne
ta kie ja kie jest, dla te go że jest” or ga ni -
zo wa ne go przez Sto wa rzy sze nie
„Po Pierw sze Ro dzi na”; I na gro da
w Ogól no pol skim Kon kur sie Fo to gra -
ficz nym XVIII Ra dom skie Ma łe For -
ma ty; I na gro da w zor ga ni zo wa nym
przez Ko mi sję Eu ro pej ską kon kur sie
pn. „Bre aking Ste reo ty pes” czy ostat -
nia na gro da spe cjal na przy zna na przez
ty go dnik „Po li ty ka” w trak cie Otwar -
tych Mi strzostw Fo to gra ficz nych
Olsz tyn 2009. 

Czym są dla nie go te na gro dy? –
Ko lej ne lau ry to mo bi li za cja do dal -

szej pra cy, ale jed no cze śnie mę skie
spraw dze nie sie bie, swo im umie jęt no -
ści i ele ment ry wa li za cji. Udział
w kon kur sach to rów nież oka zja
do spo tka nia wie lu cie ka wych osób. 

Jak sam pod kre śla, apa rat to tyl ko
na rzę dzie, któ re po zwa la re ali zo wać
wi zję ar ty stycz ną. – Fo to gra fia jest in -
nym spo so bem spoj rze nia na świat.
Spoj rze nia, któ re kształ tu je rów nież
mo ja pra ca. Kon takt z oso ba mi nie peł -
no spraw ny mi spra wił, że po strze gam
je zu peł nie ina czej niż oto cze nie.

Krzysz tof Go łuch na co dzień pra -
cu je w knu row skim Ośrod ku Mat ki
Bo żej Uzdro wie nia Cho rych. Jest za -
stęp cą dy rek to ra ośrod ka, a jed no cze -
śnie kie ru je Warsz ta ta mi Te ra pii Za ję -
cio wej. Pro wa dząc za ję cia z pod -

opiecz ny mi za ra ził ich pa sją fo to gra fo -
wa nia. Prze ka zu jąc im pod sta wo wą

wie dzę, po trzeb ną do ob słu gi apa ra tu,
skon cen tro wał się na tym, aby nie peł -
no spraw ni przez zdję cie po ka za li swój
świat, swo ją rze czy wi stość. „Mój
świat, mo ja rze czy wi stość” – ta ki wła -
śnie ty tuł no sił pro jekt fo to gra ficz ny,
któ ry przy go to wał Krzysz tof wraz ze
swo imi pod opiecz ny mi. Wkrót ce za -
pre zen to wa ny zo sta nie ko lej ny, pn.
„Mój świat – dru gi czło wiek”. 

Obok pu bli ku je my kil ka zdjęć je go
au tor stwa. Z se rii „Rug by ści II”,
za któ re otrzy mał na gro dę ty go dni ka
„Po li ty ka” oraz „Bre aking Ste reo ty -
pes”, na gro dzo ne przez Ko mi sję Eu ro -
pej ską. Naj praw do po dob niej w mar cu
w ka to wic kim Ron dzie Sztu ki od bę -
dzie się wy sta wa stu den tów Uni wer sy -
te tu Ślą skie go w Opa vie, pod czas któ -
rej bę dzie moż na zo ba czyć wię cej
zdjęć au tor stwa Krzysz to fa Go łu cha. 

Sła wo mir Grusz ka

Przed sta wia my mło de go po etę
z So śni co wic –Ka ro la Mi cha li ka.
Ka rol jest stu den tem I ro ku po li to lo -
gii w Wyż szej Szko le Ban ko wo ści
w Cho rzo wie. Miesz ka w So śni co -
wi cach, gdzie po wsta ły wszyst kie je -
go tek sty. Swo ją przy go dę z po ezją
roz po czął na po cząt ku gim na zjum.
Z te go okre su, jak i póź niej sze go,
po cho dzą wier sze z wy da ne go
w 2008 ro ku to mi ku „Ne ga tyw”.

– W jed nym z wy wia dów wspo -
mnia łem, że nie czu ję się po etą, gdyż
mo gło by to ura zić oso by ży ją ce po -
ezją i sztu ką. W chwi li obec nej sku -
piam się na stwo rze niu ser wi su oby -
wa tel skie go, z dru giej zaś stro ny
wciąż my ślę o ko lej nym to mi ku
wier szy. Mo im ci chym ma rze niem
jest wy da nie wła snej po ezji w pro fe -
sjo nal nym wy daw nic twie. Je śli się
nie uda, waż ne jest dla mnie to, by
mo je pra ce za trzy ma ły ulot ne mo -
men ty i by śmy się za sta no wi li, kim
je ste śmy i gdzie bę dzie my za kil ka
chwil – mó wi Ka rol.

Za in te re so wa nych od sy ła my
na stro nę po ety –http://co rvu sal -
bus.word press.com. (MRF)

PUST KA
Mo ja du sza jest jak
sa mot na pu sta twier dza.
Czy kie dyś ktoś w niej za miesz ka?
Co noc sły chać głos cier pią cych
któ rzy w niej zgi nę li.
Mam w so bie scho wa ne drzwi
te go świa ta.
A jed nak na dal, jest
ci sza, pust ka dzie cię ce go
sła be go świa ta.

TWIER DZA

Mur od dzie la mnie od świa ta,
chłód za mknię ty
w czte rech ką tach.
Te go nie da się zbu rzyć,
nie ma do te go świa ta bra my.
Ni chę ci, szu ka ją cy po mo cy
umie ra ją w prze ko na niu
że są sa mot ni.

WY ROK

Ro dząc się wy da je my
na sie bie wy rok śmier ci.
Je den błąd i ty le ra zy,
je ste śmy ka ra ni.
Od kil ku ty się cy lat,
jak i od kil ku se tek po ko leń

szu ka my uciecz ki przed wy ro kiem.
Czy ktoś po tra fi uciec,
przed wy ro kiem są du
osta tecz ne go?

Je den grzech,
jed na pusz ka,
a ty le cier pie nia,
pła czu, ra do ści.
Na resz cie do sta li śmy się
do praw dzi wej szko ły ży cia.
Gdzie na gro dą jest,
spo czę cie, wraz z in ny mi
w tej sa mej zie mi
z któ rej że śmy zo sta li ule pie ni.

CO PO PY CHA, DO

Ta kie go czy nu?
Aby czło wiek, mu siał
wsty dzić się czło wie ka.
Mam mia no ho mo sa -
piens,
czy tak się za cho wu ję?
Wie le osób mu si żyć
ze świa do mo ścią cho ro by.

To dla cze go na zy wa ją go
pod czło wie kiem?

Czy czło wiek cier pią cy
mu si cier pieć jesz cze bar dziej?
Co spra wia w nas ten od ruch?
A mo że chęć czyst ki i chęć
Wy eli mi no wa nia słab szych?
Nie czy ni czło wie ka wy gląd,
lecz ro zum, du sza i su mie nie.
Kto nie ma jed nej czę ści,
nie mo że zwać się czło wie kiem.

Praw da i pa mięć
o Ka ty niu

„Ka tyń -praw da i pa mięć” to ty tuł wo je -
wódz kie go kon kur su hi sto rycz no -li te rac -
kie go, któ re go ce lem jest po głę bie nie wie -
dzy o lo sach ofi ce rów i in te li gen cji pol skiej
za mor do wa nej w ZSRR. Jest on skie ro wa -
ny do uczniów szkół po nad gim na zjal nych
na sze go wo je wódz twa. 

Kon kurs ma cha rak ter in dy wi du al ny i for -
mę jed no eta po wą. Or ga ni za to rzy prze wi du ją
trzy ka te go rie: wiersz, esej (mak sy mal nie 2
stro ny ma szy no pi su A4, wiel kość czcion -
ki 12) oraz wy wiad prze pro wa dzo ny z oso bą,
któ rej czło nek ro dzi ny zo stał za mor do wa ny
przez NKWD (mak sy mal nie 3 stro ny ma szy -
no pi su A4, wiel kość czcion ki 12). Ter min
nad sy ła nia prac mi ja 12 mar ca. Au to rzy naj -
lep szych prac na prze ło mie kwiet nia i ma ja
po ja dą do Ka ty nia w ra mach IV Ślą skiej Piel -
grzym ki Mło dzie ży. Re gu la min i szcze gó ło -
we in for ma cje na te mat kon kur su moż na zna -
leźć na stro nie in ter ne to wej www.bi tho -
mia.zhr.pl. 

Kon kurs jest or ga ni zo wa ny przez Re gio nal -
ną Sek cję Oświa ty NSZZ So li dar ność Re gio nu
Ślą sko -Dą brow skie go, By tom ski Zwią zek
Dru żyn Związ ku Har cer stwa Rze czy po spo li tej
oraz Sek cję Oświa to wą Pra wa i Spra wie dli wo -
ści Okręg Ka to wi ce. Pa tro nat me dial ny spra -
wu ją TVP Ka to wi ce, Ra dio Ka to wi ce oraz
„Ty go dnik Ślą sko -Dą brow ski”. (SG)
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Do ku men ta li sta z du szą ar ty sty

„Rug by ści II” – zdję cie wy róż nio ne przez ty go dnik „Po li ty ka”. Z se rii „Bre aking Ste reo ty pes”. Zdję cie na gro dzo ne przez Ko mi sję Eu ro pej ską. 

Okien ko z po ezją

Kim je ste śmy i gdzie bę dzie my…

Krzysztof Gołuch, pod czas fo to gra fo wa nia se rii „Rug by ści II”.
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Karol Michalik.
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Ka sa Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go
(KRUS) od wie lu lat na le ży do gro na in sty tu cji
pro mu ją cych bez piecz ną pra cę. Po świę ca te mu
wie le pu bli ka cji, or ga ni zu je rów nież licz ne spo -
tka nia i kon kur sy dla mło dzie ży oraz do ro słych
(m. in. „Pa mię taj pra cuj bez piecz nie”, któ re go fi -
nał od by wa się w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli -
wi cach). 

Sze rzej na te mat KRUS -u pi sa li śmy w spe cjal -
nym do dat ku do WPG w lip cu -sierp niu 2009 ro ku
(nr 7/8). Przy po mnij my, że pla ców ka KRUS w Gli -
wi cach ob słu gu je rol ni ków za miesz ku ją cych na te re -
nie gmin Gli wi ce, Knu rów, Za brze, Ru dzi niec, So -
śni co wi ce, Pil cho wi ce, Py sko wi ce, To szek, Wie lo -
wieś i Gie rał to wi ce. Do jej pod sta wo wych za dań na -
le ży m.in. ob słu ga ubez pie czo nych rol ni ków i świad -
cze nio bior ców ka sy (eme ry tów i ren ci stów), przy -
zna wa nie i wy pła ta świad czeń krót ko ter mi no wych,
kom ple to wa nie wnio sków do przy zna nia i wy pła ty

świad czeń eme ry tal no -
-ren to wych, dzia łal ność
pre wen cyj na na rzecz za -
po bie ga nia wy pad kom
przy pra cy rol ni czej i cho -
ro bom za wo do wym oraz
pro wa dze nie szko leń
w za kre sie zna jo mo ści za -
gro żeń i za sad bez piecz -
nej pra cy w go spo dar -
stwie rol nym. 

Kie row ni kiem KRUS -
-u w Gli wi cach jest Kry -
sty na Krę giel. Biu ro mie -
ści się przy ul. Pry ma sa
Ste fa na Wy szyń skie go 11,
nu mer tel. 32 230 83 41. 

Ma my dla Czy tel ni ków WPG 10 edu ka cyj nych
ka len da rzy ścien nych wy da nych przez KRUS. Oso -

by za in te re so wa ne mo gą ode brać ka len da rze w Sta -
ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach (ul. Zyg mun ta
Sta re go 17, po kój nu mer 200).

Wspól ny
wnio sek

Agen cja Re struk tu ry za cji
i Mo der ni za cji Rol nic twa wpro -
wa dza uła twie nia dla rol ni ków,
któ rzy bę dą skła dać wnio ski
o przy zna nie płat no ści za 2010
rok. 

Od te go ro ku rol ni cy ubie ga ją cy
się o przy zna nie płat no ści bez po -
śred nich, po mo cy fi nan so wej z ty tu -
łu wspie ra nia go spo da ro wa nia
na ob sza rach gór skich oraz in nych
ob sza rach o nie ko rzyst nych wa run -
kach go spo da ro wa nia (ONW), płat -
no ści z ty tu łu re ali za cji przed się -
wzięć rol no śro do wi sko wych i po -
pra wy do bro sta nu zwie rząt
(PROW 2004-2006) oraz płat no ści
rol no śro do wi sko wej (PROW 2007-
2013), bę dą mo gli ubie gać się o te
płat no ści na jed nym, wspól nym for -
mu la rzu wnio sku. Ozna cza to, że
na jed nym for mu la rzu rol ni cy mo gą
wnio sko wać o przy zna nie dzie się ciu
ro dza jów płat no ści. Tym sa mym rol -
nik nie bę dzie mu siał wie lo krot nie
po da wać tych sa mych da nych, nie
bę dzie już też trze ba zwra cać się
do biur po wia to wych o do dat ko we
za łącz ni ki gra ficz ne. Wy peł nio ne
wnio ski na le ży skła dać od 15 mar ca
do 17 ma ja.

Tym cza sem trwa wy pła ta do płat
bez po śred nich za 2009 r. Jak in for -
mu je An drzej Frej no, kie row nik
Biu ra Po wia to we go ARiMR,
do koń ca stycz nia wy da ło ono
ok. 2,7 tys. de cy zji o przy zna nie
płat no ści bez po śred nich na kwo tę
ok. 25 mln zł.

Bliż sze in for ma cje na ten te mat
otrzy mać moż na w Biu rze Po wia to -
wym ARiMR w Py sko wi cach przy ul.
Ko per ni ka 2, tel. 32 302 20 31,
tel./faks 32 233 88 42. 
Go dzi ny otwar cia: po nie dzia łek –
pią tek 8:15-16:15, www.arimr.gov.pl,
e -ma il: bp223@arimr.gov.pl.

SZKO LE NIE 
W STA RO STWIE

Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach
oraz Biu ro Te re no we ARiMR w Py -
sko wi cach or ga ni zu ją szko le nie dla
rol ni ków na te mat wy peł nia nia wnio -
sków ob sza ro wych na kam pa -
nię 2010. Od bę dzie się ono 10 mar ca
o godz. 10.00 w sa li se syj nej sta ro -
stwa przy ul. Zyg mun ta Sta re go
w Gli wi cach. (RG)

KRUS pro mu je bez piecz ną pra cę 

Chwi la nie uwa gi i nie szczę ście go to we – tak
nie ste ty też zda rza się pod czas pra cy w go spo dar -
stwie czy na po lu. Szcze gól nie gdy rol nik jest
prze mę czo ny, śpie szy się, bo ro bo ta na gli lub nie
zwra ca na le ży tej uwa gi na bez pie czeń stwo pra cy. 

W ubie głym ro ku na ob sza rze ob ję tym dzia ła -
niem Pla ców ki Te re no wej KRUS w Gli wi cach do -
szło do 31 wy pad ków przy pra cy rol ni czej. Naj wię -
cej wśród nich by ło upad ków (z wy so ko ści lub
wsku tek po śli zgu), du żo tak że wy da rzy ło się
przy udzia le zwie rząt lub ma szyn rol ni czych. 

– Na szczę ście w cią gu ostat nich dwóch lat nie
by ło na na szym te re nie wy pad ków śmier tel nych –
mó wi kie row nik tej pla ców ki Kry sty na Krę giel. –
Pa mię tam jed nak te naj bar dziej tra gicz ne, gdy rol ni -
cy tra ci li ży cie przy pra cy. Trzy la ta te mu je den z go -
spo da rzy zo stał za bi ty przez ko nia. In nym zgi nął,
gdy pod czas żniw je chał sa mo cho dem po czę ści
do ma szyn. Jesz cze in ny stra cił ży cie, gdy do szło
do wy pad ku przy pi ło wa niu drze wa. To tyl ko kil ka
przy kła dów praw dzi wych nie szczęść, z ja kim mie li -
śmy do czy nie nia na te re nie po wia tu gli wic kie go. 

Obok za miesz cza my pod sta wo we in for ma cje
na te mat okre śle nia wy pad ku przy pra cy rol ni czej
oraz te go, ja kie – w ra zie je go zaj ścia – na le ży za ła -
twić for mal no ści w KRUS -ie. 

Pod po ję ciem wy pad ku przy pra cy rol ni czej uwa -

ża się na głe zda rze nie, któ re na stą pi ło pod czas wy -
ko ny wa nia czyn no ści zwią za nych z pro wa dze niem
dzia łal no ści rol ni czej al bo po zo sta ją cych w związ ku
z wy ko ny wa niem tych czyn no ści. 

Wy pa dek przy pra cy rol ni czej mu si rów no cze śnie
speł niać trzy wa run ki:
� na głość zda rze nia – za cho dzi wów czas, gdy zda -
rze nie ma miej sce w bar dzo krót kim od stę pie cza su,
np. upa dek z wy so ko ści, po ra że nie prą dem, prze je -
cha nie przez ma szy nę;
� przy czy nę ze wnętrz ną – do ty po wych czyn ni ków
ze wnętrz nych na le żą m.in. ha łas, dzia ła nie ni skiej
lub wy so kiej tem pe ra tu ry, dzia ła nie ma szyn i urzą -
dzeń, po ra że nie prą dem itp. Za zda rze nie spo wo do -
wa ne przy czy ną ze wnętrz ną uwa ża ne jest rów nież
ta kie, w któ rym wy stę pu je łącz ne dzia ła nie przy czy -
ny ze wnętrz nej i we wnętrz nej, czy li tkwią cej w or ga -
ni zmie po szko do wa ne go (np. cho ro ba), je że li sa ma
przy czy na we wnętrz na nie spo wo do wa ła by zda rze -
nia. Przy kła dem mo że być wy stą pie nie pod czas pra -
cy za wa łu ser ca wy wo ła ne go nad mier nym wy sił -
kiem fi zycz nym. Dla te go każ dy wy pa dek roz pa tru je
się in dy wi du al nie, bio rąc pod uwa gę wszyst kie moż -
li we przy czy ny;
� zwią zek z wy ko ny wa ną pra cą rol ni czą – wy pa dek
mu si na stą pić pod czas wy ko ny wa nia czyn no ści
zwią za nych z pro wa dze niem dzia łal no ści rol ni czej. 

Wy pa dek na le ży zgła szać do naj bliż szej Pla ców -
ki Te re no wej KRUS jak naj wcze śniej, bez zbęd nej
zwło ki. Zgło sze nia wy pad ku mo że do ko nać po szko -
do wa ny lub in na oso ba, bez po śred nio w sie dzi bie
KRUS lub za po śred nic twem pocz ty, te le fo nicz nie
al bo pocz tą elek tro nicz ną. Miej sce wy pad ku oraz
przed mio ty zwią za ne ze zda rze niem na le ży za bez -
pie czyć do cza su przy jaz du in spek to ra KRUS usta la -
ją ce go przy czy ny i oko licz no ści wy pad ku.

Po przy ję ciu zgło sze nia wy pad ku, usta le niu czy
po szko do wa ny pod le gał w dniu wy pad ku ubez pie -
cze niu spo łecz ne mu rol ni ków, wsz czę te zo sta je po -
stę po wa nie do wo do we w ce lu wy ja śnie nia oko licz -
no ści i przy czy ny wy pad ku.

Po stę po wa nie do wo do we po le ga na:
� prze słu cha niu po szko do wa ne go i świad ków wy -
pad ku,
� usta le niu, czy wy pa dek zgło szo no bez zbęd nej
zwło ki,
� ze bra niu do ku men ta cji le kar skiej zwią za nej
z udzie le niem pierw szej po mo cy le kar skiej i dal szym
le cze niem, któ ra mo że mieć wpływ na uzna nie zda -
rze nia za wy pa dek przy pra cy rol ni czej,
� wy ja śnie niu, czy wy łącz ną lub głów ną przy czy ną
wy pad ku by ła wa dli wość środ ka pro duk cji tech nicz -
ne go lub usłu gi,

� wy stą pie niu do or ga nów pro wa dzą cych po stę po -
wa nie w tej spra wie o in for ma cje i udo stęp nie nie ma -
te ria łów,
� uzy ska nie w ra zie po trze by opi nii rze czo znaw -
ców, a w przy pad ku na głe go za cho ro wa nia lub zgo -
nu – opi nii le ka rza in spek to ra KRUS o związ ku
przy czy no wo -skut ko wym za cho ro wa nia lub zgo nu
po szko do wa ne go z wy ko ny wa ną pra cą,
� usta le niu przy czyn i oko licz no ści wy pad ku.

Po szko do wa ny po wi nien udzie lić in for ma cji
i wszel kiej moż li wej po mo cy pra cow ni ko wi upo -
waż nio ne mu przez Pre ze sa KRUS do pro wa dze nia
po stę po wa nia do wo do we go w spra wie usta le nia
oko licz no ści wy pad ku. 

Po prze pro wa dze niu po stę po wa nia do wo do we go
usta la ją ce go oko licz no ści i przy czy ny wy pad ku (nie
póź niej niż w cią gu 14 dni od wy ja śnie nia ostat niej
oko licz no ści nie zbęd nej do usta le nia oko licz no ści
i przy czyn wy pad ku), spo rzą dza się w dwóch jed no -
brz mią cych eg zem pla rzach pro to kół po wy pad ko wy,
z któ rych je den do rę cza się po szko do wa ne mu, a je śli
po szko do wa ny zmarł wsku tek wy pad ku – upraw nio -
ne mu człon ko wi ro dzi ny po szko do wa ne go ubie ga ją -
ce mu się o jed no ra zo we od szko do wa nie.

Pro to kół po wy pad ko wy sta no wi pod sta wę
do uzna nia bądź nie uzna nia wy pad ku za wy pa dek
przy pra cy rol ni czej w świe tle usta wy o ubez pie cze -
niu spo łecz nym rol ni ków. (Opr. RG, SG)

Za ło ga gliwic kie go KRUS -u. Pierw sza od le wej kie row nik Kry sty na Krę giel. 
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Strzeż się wy pad ku! Kon kurs 
dla go spo da rzy 

Po raz ósmy już ogło szo ny zo stał Ogól no -
pol ski Kon kurs „Bez piecz ne go spo dar stwo
rol ne”. Or ga ni za to rzy cze ka ją na zgło sze nia
do 15 mar ca.

Ce lem kon kur su jest pro mo cja za sad ochro ny
zdro wia i ży cia w pro ce sie pra cy w go spo dar -
stwach rol nych. Udział w nim mo gą brać oso by
peł no let nie pro wa dzą ce dzia łal ność rol ni czą,
któ re wy peł nią for mu larz zgło sze nio wy i prze ka -
żą go do 15 mar ca do naj bliż szej Pla ców ki Te re -
no wej KRUS. Szcze gó ło wa in for ma cja do stęp na
jest w Pla ców ce Te re no wej KRUS w Gli wi cach
oraz na stro nie in ter ne to wej www.krus.gov.pl.
Dla lau re atów prze wi dzia no cen ne na gro dy i wy -
róż nie nia.

Or ga ni za to ra mi kon kur su są: Mi ni ster stwo
Rol nic twa i Roz wo ju Wsi, KRUS, PIP oraz in ne
in sty tu cje i or ga ni za cje dzia ła ją ce na rzecz po -
pra wy bez pie czeń stwa pra cy w go spo dar stwach
rol nych, a tak że pro du cen ci ma szyn i urzą dzeń
rol ni czych. Pa tro nat ho no ro wy nad kon kur sem
spra wu je pre zy dent RP. 

WY GRAJ Z NA MI
Dla na szych Czy tel ni ków wraz z gli wic kim
KRUS -em przy go to wa li śmy mi ni -kon kurs. Po ni -
żej za miesz cza my dwa py ta nia do ty czą ce wy pad -
ków przy pra cy rol ni czej. Wśród tych, któ rzy od -
po wie dzą na nie pra wi dło wo, roz lo su je my wy gra -
ną – dra bi nę przy dat ną w go spo dar stwie. Na od -
po wie dzi cze ka my do 1 mar ca. Moż na je nad sy -
łać na ad res: Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -
cach, 44-100 Gli wi ce, ul. Zyg mun ta Sta re go 17
(z do pi skiem „Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie -
go”) lub ma ilem: re dak cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl.
Konkursowe pytania:
1. Naj wię cej wy pad ków zgła sza nych do KRUS

na le ży do gru py:
a. przy gnie ce nia i upad ki osób
b. upad ki osób
c. po chwy ce nia i ude rze nia przez ru cho me czę ści
ma szyn.
2. Kto usta la przy czy ny i oko licz no ści wy pad ku
przy pra cy rol ni czej w ce lu wy pła ty jed no ra zo we -
go od szko do wa nia?
a. Pań stwo wa In spek cja Pra cy
b. Ka sa Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go 
c. Po wszech ny Za kład Ubez pie czeń.
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☺☺ Tym, któ rzy nie ma ją jesz cze po my słu
jak spę dzić wa len tyn ki, pro po nu je my

no we przed sta wie nie ka ba re to we w wy ko na -
niu Te atru „Car pe Diem” pt. „Ca ła sa la śpie wa
z na mi – hi ty i ki ty lat 70-tych”. Bę dzie je
moż na zo ba czyć 14 lu te go w sa li wi do wi sko -
wej Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry i Spor tu
w Py sko wi cach o godz. 16: 00 i 18: 00. Bez -
płat ne wej ściów ki moż na re zer wo wać pod nu -
me rem tel. 32 233 25 34.

☺☺ 15 lu te go w Świ biu (gm. Wie lo wieś)
od bę dzie się wo dze nie niedź wie dzia.

Jest to tra dy cja kar na wa ło wa kul ty wo wa na
tam od 20 lat. O do brą za ba wę za trosz czą się
prze bie rań cy oraz mu zy kan ci. Po czą tek ok.
godz. 9: 00. Dzień za koń czy się za ba wą com -
bro wą, któ ra roz pocz nie się o godz. 19: 30
w Do mu Pa ra fial nym. Udział w obu im pre -
zach jest bez płat ny.

☺☺ 27 lu te go o godz. 17: 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 po raz ko lej ny wy stą -
pi Te atr „A”. Tym ra zem za pre zen tu je wi do -
wi sko pod ty tu łem „Po czą tek” z cy klu przed -
sta wień dla dzie ci „Bi blij ny Te atr Dzie cię cy”.
Wstęp bez płat ny.

☺☺ Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Ru dziń cu
z sie dzi bą w Po ni szo wi cach za pra sza

na warsz ta ty bi buł kar skie pod ha słem wio -
sen ne bu kie ty. Od bę dą się one w dniach 1,2
i 3 mar ca, w go dzi nach 16: 00-18: 00 od po -
wied nio w Łą czy, Ta ci szo wie i Ru dziń cu.
Wi ę  c e j  i n  f o r  m a  c j i  p o d n u  m e  r e m
te l . 32 230 31 05 .

☺☺ 11 mar ca o godz. 16: 00 GOK w Po ni -
szo wi cach za pra sza na ka ba ret pt. „Ślą -

ska ko bie ta”. Te go sa me go wie czo ru od bę dzie
się pod su mo wa nie kon kur su fo to gra ficz ne go
za ty tu ło wa ne go „Zi mo wa im pre sja ru dzi niec -
kiej zie mi”. 

☺☺ Cie ka wą ofer tę na zor ga ni zo wa nie uro -
dzin dla naj młod szych (5-10 lat) przy -

go to wa ło knu row skie ki no. Tuż obok ka sy ki -
na mie ści się ma ła sa la, któ rą pra cow ni cy dla
so le ni zan ta za mie nia ją w wy jąt ko we miej sce.
Jed no cze śnie przy go to wu ją wie le atrak cji,
m.in. zwie dza nie ki na, baj ko wy se ans oraz
gry i za ba wy. Za in te re so wa ni mo gą uzy -
skać wię cej in for ma cji pod nu me rem
tel. 32 332 63 81.

(SG)

Do 31 mar ca 2010 r. Po wia to we Cen trum Po -
mo cy Ro dzi nie z sie dzi bą w Gli wi cach ul. Zyg -
mun ta sta re go 17 (bu dy nek Sta ro stwa Po wia to we -
go) pro wa dzi na bór do ko lej nej edy cji bez płat ne -
go pro jek tu „Do bry start w sa mo dziel ność”
współ fi nan so wa ne go przez Unię Eu ro pej ską w ra -
mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go Prio -
ry te tu VII, Dzia ła nia 7.1, Pod dzia ła nia 7.1.2.

Pro jekt skie ro wa ny jest do miesz kań ców po -
wia tu gli wic kie go, któ rzy ko rzy sta ją z po mo cy
spo łecz nej – obej mu je on oso by nie peł no spraw ne
z orze czo nym stop niem nie peł no spraw no ści lub
usa mo dziel nia ją cych się wy cho wan ków ro dzin
za stęp czych lub pla có wek opie kuń czo wy cho -
waw czych.

Głów nym ce lem pro jek tu „Do bry start w sa -
mo dziel ność” jest za pew nie nie rów ne go do stę pu
do za trud nie nia oso bom za gro żo nym wy klu cze -

niem spo łecz nym, wy klu czo nych oraz dys kry mi -
no wa nym na ryn ku pra cy, jak rów nież pod wyż -
sze nie sta tu su za wo do we go i spo łecz ne go po -
przez przy go to wa nie tych osób do wej ścia na ry -
nek pra cy. 

Kwo ta prze zna czo na na jed ne go uczest ni ka
w ro ku 2010 na for my ak ty wi za cyj ne to 5 tys. zł.

Za in te re so wa ni w ce lu uzy ska nia szcze gó -
ło wych in for ma cji win ni kon tak to wać się z:
Biu rem Pro jek tu (ul. Zyg mun ta Sta re -
go 17, 44-100 Gli wi ce), II pię tro, po kój
nr 224 lub pod nr. te le fo nu: 32 233 79 83; Se -
kre ta ria tem PCPR (ul. Zyg mun ta Sta re -
go 17, 44-100 Gli wi ce), par ter, po kój nr 084
lub pod nr. tel. 32 332 66 16 

In for ma cje są rów nież do stęp ne na stro nie pro -
jek tu: www.do bry start.pcpr -gli wi ce.pl. 
Ser decz nie za pra sza my do udzia łu w pro jek cie!

Na bór be ne fi cjen tów pro jek tu 
„Do bry start w sa mo dziel ność”

IM PRE ZY WAR TE PO LE CE NIA

JU BI LE USZO WY ROK
Z okazji 750-lecia na ca ły rok 2010 mia sto za pla no wa ło

sze reg im prez kul tu ral nych, ple ne ro wych i spor to wych.
Prze wi dzia no tak że wie le kon kur sów skie ro wa nych dla
młod szych i star szych py sko wi czan. 

„Zło ty wy kład” pro fe so ra Ja na Miod ka był pierw szym
z cy klu czte rech wy kła dów, ja kie ma ją się od być w tym ro -
ku w sa li wi do wi sko wej Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry i Spor -
tu.

Im pre zy spor to we za po cząt ko wa ły w stycz niu „pod lo do -
we” za wo dy węd kar skie. Na to miast już w kwiet niu mię dzy -
na ro do wy mi za wo da mi spor to wy mi z udzia łem Cze chów,
Ukra iń ców, Niem ców i Fran cu zów roz po czy na się sze reg
tur nie jów spor to wych. Część z nich roz gry wać się bę dzie
w ha lach spor to wych (jak np. VI Spar ta kia da Przed szkol na
czy Spor to wy Tur niej Miast i Gmin), in ne za pla no wa ne są
w ple ne rze – m. in. Bieg Wio sny 2010, wy ścig ko lar ski dla
dzie ci i mło dzie ży, za wo dy węd kar skie na je zio rze w Pław -
nio wi cach. 

Pó ki jed nak po go da nie po zwa la na wyj ście w ple ner, or -
ga ni za to rzy przy go to wa li wie le wy staw te ma tycz nych, zwią -
za nych z mia stem. Eks po zy cje do ku men tów hi sto rycz nych
zwią za nych z nada niem praw miej skich, wy sta wa hi sto rii
part ner stwa z mia stem Flörshe im nad Me nem, pra ce fo to gra -
ficz ne „Śla dy hi sto rii Py sko wic” z pew no ścią za in te re su ją
nie tyl ko wiel bi cie li hi sto rii, ale i wszyst kich, któ rzy są lub
by li zwią za ni z mia stem. W swo istą po dróż sen ty men tal ną
na pew no za bio rą uczest ni ków or ga ni za to rzy wy sta wy fo to -
gra fii pt. „Py sko wi ce na prze strze ni lat”, na któ rej pra ce za -
pre zen tu ją miesz kań cy Py sko wic. 

Wraz z pierw szym wio sen nym słoń cem roz pocz ną się za -
ba wy i fe sty ny ple ne ro we. Oprócz im prez cy klicz nych, od -
by wa ją cych się w Py sko wi cach co rocz nie, or ga ni za to rzy
pro po nu ją już w ma ju fe styn in te gra cyj ny, w lip cu Dy buk,
czy li fe sti wal na kul tur roz sta jach, a już w sierp niu fe styn
na bo isku w Dzierż nie. Je sień zaś bę dzie cza sem ko lej nych
te ma tycz nych wy staw oraz raj dów i za wo dów spor to wych.
W pierw szy week end wrze śnia od bę dą się w Py sko wi -
cach XI Do żyn ki Po wia tu Gli wic kie go.

Ca ły rok wy peł nio ny bę dzie licz ny mi atrak cja mi i z pew -
no ścią każ dy znaj dzie coś dla sie bie. Ja ko że okres świą tecz -
ny jest dla wszyst kich cza sem pod su mo wań, ca ły ju bi le uszo -
wy czas za koń czy wy sta wa ma te ria łów i pu bli ka cji do ty czą -
cych wszyst kich im prez ca łe go ro ku ob cho dów. 

Szcze gó ło we in for ma cje moż na zna leźć na stro nie
www.py sko wi ce.pl. 

(KG)

18 stycz nia miesz kań cy Py sko wic go -
ści li w sa li Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry
i Spor tu wy bit ne go i lu bia ne go ję zy ko -
znaw cę z Uni wer sy te tu Wro cław skie go
– prof. dr. hab. Ja na Miod ka, po cho -
dzą ce go z po bli skich Tar now skich Gór.
Pro fe sor, swo im wy kła dem o pol sko ści
w gwa rze ślą skiej za in au gu ro wał przy -
pa da ją ce na 2010 rok ob cho dy ju bi le -
uszu 750 – le cia mia sta Py sko wi ce.

– Na zwa Py sko wi ce, ana lo gicz nie jak
m.in. po bli skie Zbro sła wi ce, nie co bar -
dziej od le głe Mie cho wi ce, Ko chło wi ce,
czy Świę to chło wi ce jest na zwą pa tro ni -
micz ną, po cho dzą cą praw do po dob nie
od imie nia oj ców tych gro dów, w przy -
pad ku Py sko wic od imie nia Pysk. Nie na -
le ży się te go wsty dzić! Na zwa mia sta
brzmia ła wów czas za pew ne Py sko wi cy –
wy ja śnił ety mo lo gię na zwy miej sco wo ści
prof. Jan Mio dek.

Wię cej na te mat ety mo lo gicz nych wy -
wo dów nad imie niem gro du bra ci Pi sco
bę dzie moż na prze czy tać w kwiet nio wym
nu me rze mie sięcz ni ka „Śląsk”, w któ rym
pro fe sor Mio dek opi sze do kład ne po cho -
dze nie m.in. na zwy Py sko wi ce.

Barw na opo wieść o hi sto rii ję zy ka pol -
skie go, o pol sko ści w gwa rze ślą skiej,
któ rą prof. Alek san der Brückner na zwał
nie gdyś „mo wą Re jów i Ko cha now skich”,
licz ne aneg do ty i przy kła dy ję zy ko wej
zło żo no ści na szej mo wy za chwy ci ły
wszyst kich obec nych na spo tka niu. 

Ra do sne okrzy ki, bę dą ce przy kła da mi
sta ro pol skich wy ra zów w gwa rze ślą skiej
po łą czy ły ze bra nych na sa li py sko wi czan.
Wy ra zy ta kie jak: sla ty wa nie (zla ty wa nie,
spa da nie), gań ba (hań ba), żdża dło (lu -
stro), trosz korz (go spo darz po sia da ją cy
trosz kę zie mi), po sprzyk (kłót nia,
sprzecz ka), zo pa ska – zo po ska (far tuch,
bo za pa sem), przi dom zaś (przyj dą znów)
itd. sta ły się do wo dem na ist nie nie sta ro -
polsz czy zny w mo wie Ślą za ków. Pro fe sor

prze strze gał
przed łą cze -
niem gwa ry
ślą skiej je -
dy nie z ję -
zy kiem nie -
m i e c  k i m
(któ ry oczy -
wi ście wy -
warł na nią
o g r o m  n y
w p ł y w ) ,
gdyż śla dy
pol sko ści są
w niej bar -
dzo sil ne. 

– Bar dzo
w y  m o w  -
nym i pięk -
nym przy -
kła dem jest
tak że wy -
raz nie wia sta, w gwa rze ślą skiej od sta ro -
pol skie go nie wiest ka, czy li sy no wa. Nie -
wiest ka -nie wiast ka, bo nic o niej nie wie -
my, kie dy wcho dzi do ro dzi ny, do pie ro
póź niej się oka zu je, ja ka to z niej mo ty ka
– śmiał się pro fe sor Mio dek.

Pu blicz ność ży wo re ago wa ła na opo -
wieść o ję zy ku, po da jąc ko lej ne przy kła dy
ślą skich zwro tów i wy ra zów. W ran kin gu
tym wy gry wa ły: rasz pla, mo pla, czy
wspo mnia na przez pro fe so ra mo ty ka
na okre śle nie ko bie ty zło śli wej, trud nej
we współ ży ciu; mi glanc – tak mó wi się
na ko goś, kto mi ga się od ro bo ty, od przy -
dzie lo nych za dań, bę dąc jed no cze śnie
przy mil nym, al bo nie fu lej – po pro stu nie
ga daj ty le. 

Nie bra kło py tań o po praw ność ję zy ko -
wą, ale i cie płych wspo mnień z mło dzień -
czych lat pa na pro fe so ra, któ re mu Py sko -
wi ce są bli skie m.in. ze wzglę du na to, że
wy cho wał się w po bli skich Tar now skich
Gó rach. Przy wo ła no mi łe ser cu pro fe so ra

wspo mnie nie, kie dy ja ko uczeń tar no gór -
skie go li ceum pi sy wał nie ła twe krzy żów -
ki ła ciń skie do cza so pi sma „Fi lo ma ta”.
Krzy żów ki te m.in. roz wią zy wa ła Bar ba ra
Paw łow ska, ów cze sna uczen ni ca li ceum
w Szcze ko ci nach, któ ra obec nie jest
miesz kan ką Py sko wic… Mło dzi li ce ali ści
pro wa dzi li przed la ty oży wio ną ko re spon -
den cję a jej „tem pe ra tu ra” wzra sta ła z li -
stu na list! Pro fe sor Mio dek do sko na le pa -
mię tał swo ją ko re spon den cyj ną ko le żan kę
Bar ba rę, a na wet zdra dził, że do dziś
z sen ty men tem prze cho wu je jej ślicz ne
zdję cie…

Na spo tka niu obec ni by li przed sta -
wi cie le py sko wic kich władz, rad ni oraz
za pro sze ni go ście, na cze le z py sko wi -
cza ni nem prof. Woj cie chem So liń -
skim, rów nież pra cow ni kiem In sty tu tu
Fi lo lo gii Pol skiej Uni wer sy te tu Wro -
cław skie go. Okla skom i bra wom nie
by ło koń ca!

(MFR) 

Wy kład prof. Ja na Miod ka za in au gu ro wał ob cho dy 750 – le cia Py sko wic

Pysk za ło ży cie lem gro du 

Pro fe sor ży wo ge sty ku lu jąc opo wia dał o za wi ło ściach ję zy ko wych.
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Fo rum Edu ka cyj ne
Gli wic ki Ośro dek Me to dycz ny za pra sza na uczy cie li,

pe da go gów, psy cho lo gów oraz szkol nych ad mi ni stra to -
rów sie ci na VI Fo rum Edu ka cyj ne. Od bę dzie się ono 6
mar ca w godz. 10: 00-16: 00 w Szko le Pod sta wo wej nr 1
w Gli wi cach (ul. Ko ziel ska 39). 

Or ga ni za to rzy przy go to wa li bar dzo atrak cyj ny pro gram.
W trak cie Fo rum zor ga ni zo wa ne zo sta ną m.in. tar gi pod -
ręcz ni ków i po mo cy dy dak tycz nych. Uczest ni cy bę dą mo -
gli za po znać się z naj now szą ofer tą ta kich wy daw nictw jak
m.in. Szkol ne PWN, Edu ka cyj ne, Oxford czy He lion S.A.
Po nad to bę dą mo gli wziąć udział w warsz ta tach me to dycz -

nych, m.in. z edu ka cji wcze snosz kol nej, ma te ma ty ki, fi zy -
ki, hi sto rii, lo go pe dii oraz ję zy ka an giel skie go. Od bę dzie
się rów nież po ka zo wa lek cja pro wa dzo na przez przed sta wi -
cie la Ge ne ral ne go In spek to ra Ochro ny Da nych Oso bo wych
nt. „Czy wiesz kto jest po dru giej stro nie? O bez pie czeń -
stwie w In ter ne cie”. Do dat ko wo usta wio ne bę dą punk ty
kon sul ta cyj ne, w któ rych po roz ma wiać bę dzie moż na z eks -
per ta mi w ta kich dzie dzi nach jak pra wo oświa to we, awans
za wo do wy na uczy cie la czy po zy ski wa nie środ ków fi nan so -
wych na oświa tę ze źró deł unij nych. 

Wię cej in for ma cji na te mat Fo rum moż na zna leźć
na stro nie in ter ne to wej www.gom.gli wi ce.pl lub pod nu me -
rem tel. 32 302 19 90. (SG) 

Kon cert Ko lęd wpi sał się już
w ka len darz im prez or ga ni zo wa -
nych przez Ze spół Szkół w Ru dziń -
cu. Tym ra zem by ły ku te mu dwie
oka zje – przy po mnie nie ra do snych
świąt Bo że go Na ro dze nia oraz ob -
cho dy 10-le cia gim na zjum. Dla te go
do wspól ne go ko lę do wa nia zo sta li
za pro sze ni obec ni i by li ucznio wie
ru dzi niec kiej szko ły.

31 stycz nia skład szkol ne go ze spo łu
„Uni so no” za si li li ab sol wen ci –Elż bie -
ta Brzo za, Wio le ta Igna cy, Klau dia
Kla ka, Be ata Otrem ba, An drea
Szczy gieł, Mi chał Mar ci niak i Mar tin
Sza dy. Sko rzy sta li z oka zji, by ko lej ny
raz za śpie wać, a przy oka zji po wspo mi -
nać, jak to w daw niej szko le by ło. W tle
ich wy stę pów przy go to wa na by ła pre -
zen ta cja ze zdję cia mi z po przed nich
kon cer tów. Moż na by ło na zdję ciach
od szu kać dzie cin ne twa rze obec nie już
do ro słych osób. Te ko lę do we uro czy -
sto ści mia ły za wsze róż no rod ny cha rak -
ter: by ły wy stę py uczniów, or kiestr dę -
tych, ja seł ka, kon kur sy ko lęd i pa sto ra -
łek. Za wsze by ły jed nak oka zją do za -
pre zen to wa nia szkol nych ta len tów wo -
kal nych i in stru men tal nych sze ro kie mu
gro nu od bior ców. 

W tym ro ku miesz kań cy Ru dziń ca
i ca łej gmi ny mie li oka zję wy słu chać
tra dy cyj nych ko lęd oraz współ cze -
snych pie śni bo żo na ro dze nio wych.
Jak co ro ku, mło dzież przy go to wał na -
uczy ciel mu zy ki i kie row nik ze spo łu
„Uni so no” (lau re ata wie lu wo je wódz -
kich kon kur sów ko lęd i pa sto ra łek)
An drzej Lu ko szek. Na je go rę ce po -
dzię ko wa nia za wkład pra cy mło dzie -
ży i na uczy cie li zło żył wójt gmi ny Ru -
dzi niec Krzysz tof Ob rzut. Z ko lei
ksiądz pro boszcz Eu ge niusz So sul ski
po dzię ko wał dy rek tor Alek san drze
Wi tek za za cho wa nie tra dy cji ko lę do -
wa nia i kul ty wo wa nie wśród mło dzie -
ży idei mi ło ści, tak waż nej w obec -
nych cza sach. 

Na za koń cze nie dy rek tor szko ły
oraz sa mi ucznio wie za pro si li
wszyst kich go ści za rok na ko lej ny
Kon cert Ko lęd. Kie dy,, zi ma po kry je
zie mię war stwą śnie gu, a mróz oczy -
ści po wie trze tak, że gwiaz dy za lśnią
jesz cze in ten syw niej, ko lej ny raz
zwró ci my swo je my śli ku świę tom
Bo że go Na ro dze nia i zno wu za śpie -
wa my na chwa łę Na ro dzo ne go” – za -
pew ni ła jed na z uczen nic gim na -
zjum. 

16 stycz nia w Dą brów ce (gm. Wie -
lo wieś) od by ła się uro czy stość wrę -
cze nia dy plo mów, na gród oraz wy róż -
nień w VII Wo je wódz kim Fe sti wa lu
Ko lęd i Pa sto ra łek. Po niej od był się
kon cert lau re atów we wszyst kich ka te -
go riach. 

Fe sti wal tra dy cyj nie po dzie lo ny
był na dwa eta py. W grud niu 2009 r.
od by ły się prze słu cha nia, w któ rych
wzię ło udział pra wie 600 wy ko naw -
ców. Z ko lei 16 stycz nia wrę czo no na -
gro dy i wy róż nie nia. Pierw sze miej sca
w po szcze gól nych ka te go riach za ję li:
Ma ja Ku lot z Przed szko la w Sie ra ko -
wi cach (opie kun Ani ta Ku lok), Ma ciej
Ję drak ze Szko ły Pod sta wo wej nr 2
w Ra dzion ko wie (Hen ry ka Fran kow -
ska), An na Dłu gosz ze Szko ły Pod sta -
wo wej nr 9 w Knu ro wie (Ali na Dłu -
gosz), Mo ni ka Ma zur ze Szko ły Pod -
sta wo wej nr 14 w Gli wi cach (Re na ta
Ma zur i Elż bie ta Ja wor ska), Ze spół
Mu zy ki Daw nej „Ti bia rum Scho la res”
ze Szko ły Pod sta wo wej w Pnio wie

(Iwo na Ewer tow -
ska -Me ner); Ze -
spół Wo kal ny ze

Szko ły Pod sta wo wej nr 2 w Ra dzion -
ko wie (H. Fran kow ska); Chór z Ze -
spo łu Szkol no -Przed szkol ne go w Świ -
biu (Eu ge niusz Si wiec, Ma ja Kla wi -
kow ska); Chór z Ze spo łu Szkol no -
-Przed szkol ne go w Rud nie (E. Si wiec,
To masz Ko wa lik); Gim na zjum nr 9

z kla sa mi in te gra cyj ny mi w Ru dzie
Ślą skiej (Ha li na Wod niak); Chór
„A Ca pel la” Gim na zjum nr 1 w Py sko -
wi cach (Bo gna Ra kow ska); Chór ka -
me ral ny „Can to” z Gim na zjum im. Ja -
na Paw ła II w Wie low si (I. Ewer tow -
ska – Me ner); Chór z Gim na zjum

w Ru dzie Ślą skiej (H. Wod niak); Ze -
spół Wo kal ny z Gim na zjum nr 3
w Knu ro wie (Ja cek Ży ła); Ter cet
z Gim na zjum nr 1 w Py sko wi cach (B.
Ra kow ska); Kwar tet By tom ski z ZSO
nr 11 w By to miu (Jo an na Put); Du et
z Gim na zjum nr 7 w Gli wi cach (Be ata
Bo ryc ka) oraz Ze spół wo kal ny
„Dzwo necz ki” z ZSS Ra dzion ków (H.
Fran kow ska). 

W imie niu sta ro sty gli wic kie go
Mi cha ła Nie szpor ka, uczest ni kom
oraz or ga ni za to rom, za an ga żo wa nia
i wy so kie go po zio mu po gra tu lo wał
wi ce sta ro sta gli wic ki Sła wo mir
Adam czyk. Na stęp nie lau re aci jesz -
cze raz za śpie wa li, tym ra zem nie tyl -
ko przed ko mi sją, ale rów nież
przed in ny mi uczest ni ka mi oraz za -
pro szo ny mi go ść mi, m.in. księ dzem
bi sku pem Ge rar dem Ku szem i wój -
tem gmi ny Wie lo wieś Gin te rem
Skow ron kiem. Kon kurs zor ga ni zo wa -

li: Gim na zjum
im. Ja na Paw -
ła II w Wie low -
si, Gmin na Ko -
mi sja Roz wią -
zy wa nia Pro ble -
mów Al ko ho lo -
wych, Przed się -
bior stwo Wie lo -
b r a n  ż o  w e
„ K o n  c e p t ” ,
Szko ła Ję zy ków
Ob cych „Le vel”
oraz Ogól no pol -

ski Pro gram Roz -
wo ju Chó rów
Szkol nych „Śpie -

wa ją ca Pol ska”. Im pre za od by ła się
pod pa tro na tem księ dza bi sku pa Ge -
rar da Ku sza, sta ro sty gli wic kie go Mi -
cha ła Nie szpor ka, wój ta gmi ny Wie -
lo wieś Gin te ra Skow ron ka oraz ślą -
skie go ku ra to ra oświa ty Sta ni sła wa
Fa be ra. (SG)

VI No wo rocz ny 
Tur niej Ska ta 

16 stycz nia w Pil cho wi cach
ro ze gra no VI No wo rocz ny Tur -
niej Ska ta o Pu cha Fir my Au -
der. 

Za wo dy wy grał Bo gu mił Po -
ra, któ ry zgro ma dził 2726 punk -
tów. II miej sce za jął Kurt Bo ru ta
(2411 pkt.), z ko lei III miej sce –
Fran ci szek Guz (2365 pkt.). Li -

de rem tur nie ju zo stał Edward
No wak. 

W no wo rocz nym tur nie ju
wzię ło udział po nad 100 osób.
Ry wa li za cja sta ła na wy so kim
po zio mie. Prócz głów nej na -
gro dy or ga ni za to rzy przy go to -
wa li rów nież pu cha ry dla naj -
star sze go oraz naj młod sze go
uczest ni ka. Pierw szy tra fił
do Jó ze fa Foj ta z Knu ro wa
(87 lat), dru gi do Grze go rza
Go ły sia ze Szczy gło wic (13
lat). Sę dzią głów nym za wo dów
był Ta de usz Żo ga ła.

(SG) 

Ucznio wie
Ze spo łu Szkół
im. I. J. Pa de -
r e w  s k i e  g o
w Knu ro wie
t r i u m  f o  w a  l i
pod czasVIIedy -
cji tur nie ju szkół
„Ar ty stycz ny
P o  j e  d y  n e k
na Sło wa”, któ ra
od by ła się 15
stycz nia w Ryb -
ni ku. 

I m  p r e  z a
pro mu je po ezję mó wio ną i śpie wa ną,
da jąc szan sę ar ty stycz ne go de biu tu
uta len to wa nym uczniom szkół śred -
nich. Szko ła za pre zen to wa ła czte ry
re cy ta cje i trzy utwo ry po ezji śpie wa -
nej, przy go to wa ne przy ak tyw nym
udzia le pe da go gów: Li lian ny Re gi -
nek, Da wi da Szy ma ły oraz Agniesz -
ki Nie bu dek - Zmu dy. Zwy cię ską
dru ży nę „Pa de rew skie go” two rzy li:
Ma ja Mrocz kow ska, Emi lia Wy -
rem bow ska, Do mi nik Mich nie wicz
(śpiew) oraz An na Tkocz, Sa bi na

Raud ner, Ad rian Szpak, Ka mil
Pusz ka re wicz, Se ba stian Po ręb ski
(re cy ta cja) i Pa weł Ju recz ko (akom -
pa nia ment). Do bór tek stów, wa run ki
gło so we i sce nicz ne, in ter pre ta cja, od -
por ność na tre mę, do bra at mos fe ra
w dru ży nie i – co naj waż niej sze – ta -
lent in ter pre ta to rów po zwo li ły
uczniom ZS im. I. J. Pa de rew skie go
po ko nać wszyst kie szko ły ryb nic kie
i z wiel ką ra do ścią zbie rać gra tu la cje
i na gro dy za zwy cię stwo.

(SG)

Li der Tur nie ju, Edward No wak od bie ra pu cha ry
od fun da to ra na gród, Her ber ta Ka sch ka. 

Fe sti wa lo wa ga la 

Na gro dy i dy plo my wrę czy li lau re atom Fe sti wa lu bi skup
Ge rard Kusz, wi ce sta ro stwa Sła wo mir Adam czyk i wójt
Wie low si Gin ter Skow ro nek. 

Ko lę do wa nie w Ru dziń cu
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„Kwar tet By tom ski” śpie wał ko lę dy
ślą skie. Od le wej: Klau dia, Ad rian na,
Mag da i Mar ta.

Po je dy nek na sło wa 
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27 stycz nia w Spół dziel -
czym Klu bie „Ga ma” człon ko -
wie i sym pa ty cy To wa rzy stwa
Mi ło śni ków Knu ro wa spo tka li
się, by po dzi wiać wy sta wę fo -
to gra fii „Po wrót Pięk nej Ma -
don ny”. Wy sta wa au tor stwa Ja -
na Fur go ła, Paw ła Bła sza ka
i Ro ma na Ma ty si ka uka zu je
wszel kie dzia ła nia zwią za ne
z po wro tem rzeź by „Pięk nej
Ma don ny z Knu ro wa” do te go
mia sta. Otwar cie wy sta wy
uświet nił kon cert ze spo łu „Mu -
sic Joy”, jak rów nież du etu gi ta -
ro we go Je rzy Ro goń i Eu ge -
niusz Jur czy ga. W trak cie wie -
czo ru zro dzi ła się ini cja ty wa,

by wy piek Ire ne usza Ogiń -
skie go – cy na mon kę – pro mo -
wać ja ko słod ki sym bol Knu ro -
wa. Bły ska wicz ny kon kurs
na ha sło re kla mo we wy grał An -
drzej Pach. Brzmi ono tak:
„Kra ków sły nie z Zam ku Wa -
wel skie go, a Knu rów z cy na -
mon ki Ogiń skie go”. Po krze pie -
ni pysz ny mi ciast ka mi uczest ni -
cy sta li się współ twór ca mi dal -
szej czę ści wie czo ru, któ ry
upły nął na wspól nym śpie wa -
niu ko lęd. Wy sta wę fo to gra fii
moż na by ło oglą dać w Klu bie
„Ga ma” jesz cze przez dwa ty -
go dnie.

(EJ)

Dla uczniów, któ rzy nie wy ja dą
na fe rie i po zo sta ną w do mach, w po -
wie cie przy go to wa no sze reg atrak -
cji. Śmia ło moż na po wie dzieć, że
nikt nie bę dzie się nu dził. 

W gmi nie Gie rał to wi ce cie ka wą
ofer tę przy go to wa ły świe tli ce w po -
szcze gól nych so łec twach. Od go dzin
po ran nych do po po łu dnio wych bę dą
pro wa dzo ne za ję cia warsz ta to we,
m.in. pla stycz ne oraz tur nie je spor to -
we. Do dat ko wo pla no wa ne jest wyj -
ście do ki na oraz na ba sen. Uczest ni cy
za jęć otrzy ma ją rów nież po czę stu nek.
Udział w za ję ciach jest bez płat ny.
Szcze gó ło we in for ma cje moż na uzy -
skać w świe tli cach. 

W Knu ro wie o atrak cyj ne fe rie za -
dba ją aż 3 in sty tu cje. Klub Kul tu ry Lo -
kal nej „Sztu ka te ria” przy go to wał
warsz ta ty ar ty stycz ne z ukie run ko wa -
niem te atral nym dla dzie ci w wie ku
od 7 do 10 lat. W pro gra mie m.in.
dwu dnio we za ję cia te atral ne czy wy -
jazd do te atru. Bę dą one pro wa dzo ne
w dniach od 15 do 19 lu te go
w godz. 10.00-13.00. Koszt udzia -
łu 60 zł. Szcze gó ło we in for ma cje
pod nu me rem tel. 32 332 63 93. 

Z ko lei Dom Kul tu ry w Szczy gło -
wi cach zor ga ni zu je za ję cia świe tli co -
we dla dzie ci w wie ku szkol nym (1-6
kla sa). Bę dą się one od by wać od po -

nie dział ku do piąt ku w godz. 9.00-
12.00. Pla no wa ne są m. in.: za ję cia
pla stycz ne, gry i za ba wy świe tli co we,
gry i za ba wy na śnie gu, wyj ścia na ba -
sen oraz wy jaz dy do ki na. Za ję cia są
od płat ne: 4zł za dzień, a w przy pad ku
wy jaz du do ki na 7zł za dzień.

Ofer tę przy go to wał rów nież Miej -
ski Ośro dek Spor -
tu i Re kre acji –
bę dą to tur nie je
spor to we. Wie le
bę dzie się dzia ło
rów nież na knu -
row skim lo do wi -
sku. Od bę dzie tam
się m.in. bal prze -
bie rań ców, za wo -
dy spraw no ścio we
(tor prze szkód)
oraz kon kurs
na naj lep szą fi gu -
rę łyż wiar ską 

W gmi nie Pil -
cho wi ce za ję cia
za pla no wa no 5 ra zy w ty go dniu,
w godz. od 10.00- 14.00, w for mie
warsz ta tów re kre acyj no -spor to wych.
Więk szość z nich bę dzie pro wa dzo na
w świe tli cach w Pil cho wi cach, w sa li
OSP i w Nie bo ro wi cach. Przy go to wa -
ne są rów nież ca ło dnio we wy ciecz ki,
m.in. na ku lig do Wi sły czy do par ku

wod ne go w Tar now skich Gó rach.
Z ko lei sto wa rzy sze nie „Pil cho wi cza -
nie Pil cho wi cza nom”  w po nie dział ki,
w godz. 16.00-18.00 prze pro wa dzi
warsz ta ty w sa li OSP w Pil cho wi cach

W gmi nie So śni co wi ce za pla no wa -
no fe rie w czte rech pla ców kach oświa -
to wych. Za ję cia od by wać się bę dą
w pierw szym ty go dniu fe rii w szko łach
pod sta wo wych w Bar głów ce, Ko zło -
wie, Sie ra ko wi cach oraz w so śni co wic -

kim gim na zjum, w godz. 9.00 – 13.00.
W pro gra mie za pla no wa no wy jaz dy
na ba sen, do ki na, za ję cia spor to we
na ha li oraz in ne w tym ku lig. 

Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Ru -
dziń cu z sie dzi bą w Po ni szo wi cach
rów nież przy go to wał wie le atrak cji
na zbli ża ją ce się fe rie. Od bę dą się

m.in. gmin ne warsz ta ty wo kal no -te -
atral ne, ta necz ne oraz gi ta ro we. Po -
nad to zor ga ni zo wa ny zo sta nie bal
prze bie rań ców, a tak że ku lig z licz ny -
mi atrak cja mi. Nie za brak nie rów nież
za wo dów spor to wych. Szcze gó ło wych
in for ma cji udzie la ją pra cow ni cy
GOK -u. 

Rów nie bo ga ty pro gram przy go to -
wał Miej ski Ośro dek Kul tu ry i Spor tu
w Py sko wi cach. Za ję cia od by wać się

bę dą w cią gu
dwóch ty go dni fe -
rii pra wie przez
ca ły dzień. Je że li
bę dzie śnieg, od -
bę dą się ku li gi.
Dla mi ło śni ków
ki na przy go to wa -
no wie czo ry fil -
mo we. Po nad to
bę dą m.in. dys ko -
te ki, warsz ta ty ta -
necz ne, za ję cia
spor to we i pla -
stycz ne. Wię cej
in for ma cji na stro -
nie in ter ne to wej

www.mo kis.py sko wi ce.org.
Cen trum Kul tu ry „Za mek w Tosz -

ku” przy go to wa ło na czas fe rii wie le
atrak cji. Od 15 do 26 lu te go w godz.
od 9.00 do 14.00 czyn na bę dzie zam -
ko wa świe tli ca, w któ rej od bę dą się m.
in.: warsz ta ty lal kar skie i mo de lar skie.
W pro gra mie za pla no wa ne zo sta ły tak -

że wy jaz dy do Te atru Mu zycz ne go
i ki na w Gli wi cach oraz Stu dia Fil mów
Ry sun ko wych w Biel sku Bia łej. No -
wa tor skim ele men tem te go rocz nych
fe rii bę dzie krę ce nie fil mu do ku men tu -
ją ce go za ję cia świe tli co we i wy jaz dy -
je go pre zen ta cja od bę dzie się w ostat -
nim dniu fe rii. Do peł nie niem te go rocz -
ne go zi mo we go od po czyn ku bę dzie
za ba wa ostat ko wa oraz za wo dy spor -
to we. Do dat ko we in for ma cje oraz za -
pi sy pod nu me rem tel. 32 332 44 93. 

W ko lei w gmi nie Wie lo wieś wśród
atrak cji przy go to wa nych przez Gmin -
ny Ośro dek Kul tu ry ucznio wie z każ -
de go prze dzia łu wie ko we go bę dą mo -
gli zna leźć coś dla sie bie. Naj młod si
bę dą się ba wić pod czas warsz ta tów
pla stycz nych, gier plan szo wych i ru -
cho wych czy licz nych kon kur sów. Dla
nie co star szych bę dzie dzia łał Klub
Mło dzie żo wy, w któ rym od by wać się
bę dą m.in. warsz ta ty ta necz ne i tur nie -
je te ni so we. Po nad to w każ dym so łec -
twie, w 10 świe tli cach wiej skich, zo -
sta ną przy go to wa ne od ręb ne za ję cia
świe tli co wo -re kre acyj ne i spor to we.
Do mi no wać bę dą kon kur sy pla stycz -
ne, mu zycz ne, mi strzo stwa w te ni sie
sto ło wym i bi lar dzie. Za ję cia od by wać
się bę dą w go dzi nach do po łu dnio wych
i po po łu dnio wych. Dla mło dzie ży star -
szej i do ro słych 28 lu te go w Świ biu
od bę dą się II Otwar te Mi strzo stwa
w Ska cie Spor to wym.

(SG)

W Urzę dzie Gmi ny Wie lo wieś od by ła
się uro czy stość wrę cze nia me da li przy -
zna nych przez Pre zy den ta Rze czy po -
spo li tej Pol skiej za dłu go let nie po ży cie
z oka zji 50-rocz ni cy za war cia związ ku
mał żeń skie go. 

Przy by łych ju bi la tów go rą co po wi ta ła
kie row nik USC w Wie low si, He le na Ka -
zu bek. Na stęp nie wójt Gin ter Skow ro nek
wy gło sił cie płe prze mó wie nie do ze bra -
nych mał żon ków i od zna czył wszyst kie

pa ry. Po czę ści ofi cjal nej go ście zo sta li za -
pro sze ni na po czę stu nek z tor tem, ko ła -
czem i ka wą oraz wznie sio no to ast. Uro -
czy stość prze bie gła w cie płej i sym pa tycz -
nej at mos fe rze, ju bi la ci by li bar dzo wzru -
sze ni chwi lą i dzię ko wa li za mi le przy ję -
cie.

Me da la mi od zna czo nych zo sta ło 12 par,
po nad to jed na pa ra – Fran cisz ka i Mar cin
Ja ło wic cy z Wie low si – ob cho dzi ła 60-le cie
po ży cia mał żeń skie go.

Na zdję ciu od le wej: Wil helm Grze -
sik, Ma ria i Je rzy Ste in do ro wie,
Aloj zy Ce pok, Ade laj da i Ta de usz Ja -
rząb ko wie, Zo fia i Mi chał La cho wi -
czo wie, Ire na i Ru dolf Ma nia, He le -
na i Eryk Sol ka, Kry sty na i He inz
Misch, Te re sa i Wi li bald Kwasz czy -
ko wie, Kry sty na i Gin ter Ka sprzi ko -
wie, An na i Wik tor No biel scy, Adel -
gun de i Günter Ko ko sch ka. 
Obok wójt Ginter Skowronek 
i Helena Kazubek.

FE RIE BEZ NU DY 

We se lej jest wśród ró wie śni ków – twier dzą ci, któ rzy spę dzą fe rie w miej scu za -
miesz ka nia. 

Ma don na 
w fo to gra fii

Zło te Go dy w Wie low si 
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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. Otwar to tam nie daw no no wo cze sny
ba sen „Wod nik”.
2. Ile jest so łectw w gmi nie Wie lo -
wieś.
3. Roz po czy na okres Wiel kie go Po stu
w ko ście le ka to lic kim. 
4. Tłu sty dzień, w któ rym ob ja da my
się pącz ka mi i fa wor ka mi.
5. Wo dze nie te go zwie rzę cia od da -

la zło i przy no si szczę ście miesz -
kań com.
6. Któ ra gmi na po wia tu po sia da no we
lo go z dwo ma li te ra mi G? 
7. Uzu peł nij przy sło wie: „Idzie lu ty
pod kuj…”
8. Sym bol świę ta za ko cha nych.
9. W mi to lo gii rzym skiej bóg mi ło ści. 
10. Do kończ ha sło pro mo cyj ne po wia -
tu „Gli wic ki –.....?” 

Przi szła zi ma bio ło
Niy wszy skim we so ło
Noc zdo się za du go
Słon ko sła bo mru go.

Zi ma czi mie – ździyb ko mro zi
Tyj ze pron dym – dar łod Bo zi
Łon prze go ni tyż i ry ma
Zdro wie! W tym się trza nom czi-
mać.

Śnie ga te la na sy pa ło
Że już wio sny by se chcia ło.
Gó ra le pra wiom co wio sna by dzie
Ździyb ko trza po cze kać – pew ni kom
przi dzie.

Bro ni sław Wą tro ba

Zima

�Co przed sta wia 
to zdję cie? �

Ob cho dzo ne 14 lu te go wa len tyn ki
to świę to za ko cha nych – za rów no
tych, któ rzy szczę śli wie, jak rów nież
nie szczę śli wie ulo ko wa li swo je uczu -
cia. Ta ka hi sto ria – we dług jed nej z le -
gend – mia ła miej sce przed wie ka mi
w na szym po wie cie. Mło dy wła ści ciel
jed nej z wio sek brał kie dyś udział
w woj nie z Niem ca mi. Wra ca jąc z niej,
za trzy mał się w bo ga tym dwo rze.
Wła ści cie lem te go dwo ru był pan
w po de szłym wie ku, któ ry miał mło -
dziut ką żo nę. Mię dzy mło dy mi wnet
za wią za ła się nić sym pa tii. Gdy mło -
dzie niec opu ścił ten dom, mło da wła -
ści ciel ka po dą ży ła za nim. Męż czy zna
za brał ko bie tę do swo ich wło ści, jed -
nak nie czuł się w tej sy tu acji do brze
i wy je chał, zo sta wia jąc in for ma cję, że
udał się na we zwa nie księ cia. Ko bie ta

w smut ku cze ka ła na uko cha ne go.
Wie dzia ła, że do ro dzi ny już
nie wró ci. Cze ka jąc da -
rem nie, po sta no wi ła
prze bła gać Bo ga
za swe wi ny i zbu -

do wać ko ściół na wzgó rzu. Kie dy
w koń cu sta nął i mia ła się w nim od -
być pierw sza msza, roz pę ta ła się
strasz na bu rza. W ko ściół ude rzył
grom i ca ła bu dow la za pa dła się na za -
wsze pod zie mię. Sta rzy lu dzie opo -
wia da ją, że w Wiel ka noc sły chać cza -
sem spod zie mi gło sy za pad nię tych
ko ściel nych dzwo nów. (SG)

W kręgu legend

Konkurs walentynkowy

Pu bli ku je my prze pis na 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 po le ca my kre ple,
czy li pącz ki.

Skład ni ki: 1 kg
mą ki pszen nej, 10
dag droż dży, 15
dag cu kru, 1/2 l
mle ka, 7 żół tek, 1
jaj ko, sól, 10
dag ma -
sła, 1
p a c z  k a
c u  k r u
wa ni lio -
we go, 1
k i e  l i  s z e k
s p i  r y  t u  -
su, 1,5 kg smal -
cu lub ole ju, 10 dag
cu kru pu dru, 40 dag twar -
dej mar mo la dy (lub po wi deł).

Spo sób przy go to wa nia: Mą kę
prze siej przez si to. Stop tłuszcz
w garn ku. Przy go tuj roz czyn ze
szklan ki mle ka, droż dży, ły żecz ki cu -

kru i 20 dag mą ki (roz czyn po wi nien
przy po mi nać gę stą śmie ta nę). Po staw
w cie płym miej scu do wy ro śnię cia.
W mi sce utrzyj żółt ka i ca łe jaj ko z cu -
krem, do daj resz tę mą ki, wy ro śnię ty

roz czyn, cu kier wa ni lio -
wy, resz tę
m l e  k a ,
szczyp tę so li

i spi ry tus. Rę -
ka mi wy ra biaj

cia sto, aż bę dzie
gład kie i nie bę dzie

kle iło się do rąk. Roz -
puść mle ko

i po schło dze -
niu po wo li
w l e  w a j
do cia sta
(cia sto nie

p o  w i n  n o
być zbyt gę -

ste). Wy ra biaj
jesz cze chwi lę,

przy kryj ście recz ką
i od staw na oko ło 15 mi -

nut do „wy ro śnię cia”. Szpry cą na dziej
pącz ki mar mo la dą, a na stęp nie smaż
na roz grza nym tłusz czu. Po ostu dze -
niu po syp kre ple cu krem pu drem. 

Ju bi le uszo we sma ki
Kreple

Dzię ku je my za wszyst kie na de sła ne od po wie dzi. Po -
praw ne roz wią za nia po przed nie go Roz ryw ko we go Ką -
ci ka wy glą da ją na stę pu ją co: ha sło krzy żów ki FA JER -
WER KI, z ko lei zdję cie przed sta wia ło Ko ściół Mat ki
Bo skiej Szka plerz nej w Gie rał to wi cach. 

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 Jo -
achim Owcza rek, Ewe li na Wró bel i Bro ni sław Ja siu -
lek. Gra tu lu je my! W ce lu usta le niu 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. 

Dziś za mie sza my ko lej na 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 1 mar ca 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)
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Py ta nie na sze go
kon kur su brzmi: Gdzie
to czy się ak cja tej le gen dy
i ja ki jest jej ty tuł? Dla pod po -
wie dzi do da my, że zbiór na szych
lo kal nych le gend znaj du je się
na stro nie in ter ne to wej www.po -
wiat gli wic ki.pl w za kład ce „In for -
ma cje o po wie cie” Dla pierw -
szych dwóch osób, któ re za dzwo -
nią pod nu mer 32 332 66 65 i po -
da dzą po praw ną od po wiedź, ma -
my wa len tyn ko we upo min ki.

Prze pis na kre ple śpie wa ją co za pre zen to wa ły pod czas kon kur su Agniesz ka Ru -
sin i Ewe li na Wo ło szyk (opie kun – Ge no we fa Su chec ka) z Ze spo łu Szkol no -
-Przed szkol ne go w Żer ni cy. 
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