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W Szpi ta lu w Knu ro wie otwar ta
zo sta ła 1 mar ca Kli ni ka Chi rur gii
Ma ło in wa zyj nej i Prok to lo gii, dzia -
ła ją ca przy Od dzia le Chi rur gii
Ogól nej. To ko lej ny krok uno wo cze -
śnia ją cy tę pla ców kę, a wkrót ce bę -
dą na stęp ne. 

Po uro czy stym prze cię ciu wstę gi
kli ni kę po świę cił ks. pro boszcz An -
drzej Wie czo rek. – Jest to obec nie
naj no wo cze śniej szy od dział chi rur gii
na Ślą sku – mó wił Mi chał Ek kert,
pre zes spół ki Szpi tal w Knu ro wie, pre -
zen tu jąc no we sa le i ich wy po sa że nie.

Kli ni ka ma pięć sal cho rych
(miesz czą cych od jed ne go do czte rech
pa cjen tów, każ da z ła zien ką) i 14 łó żek
szpi tal nych. Jest ja sna, ko lo ro wa i no -
wo cze śnie wy po sa żo na. Ada pta cja po -
miesz czeń i ich re mont kosz to wa -
ły 900 tys. zł, na to miast do po sa że nie
od dzia łu 200 tys. zł. Od dział ma do -
sko na ły per so nel me dycz ny, któ rym
kie ru je or dy na tor Grze gorz No coń.
Ope ra cje wy ko nu je tu m.in. prof. Jó -
zef Dzie lic ki ze Ślą skie go Uni wer sy te -
tu Me dycz ne go, chi rurg ucho dzą cy
za sła wę pol skiej la pa ro sko pii, bę dą cy
przed la ty pio nie rem tej me to dy w na -
szym kra ju. 

Klini ka na sta wio na jest na ope ra -
cyj ne le cze nie tzw. krót ko ter mi no wą
chi rur gią ta kich scho rzeń jak m.in. re -
fluks żo łąd ko wo -prze ły ko wy, prze pu -
kli na, ka mi ca pę che rzy ka żół cio we go,
cho ro by tar czy cy oraz od by tu. W przy -
szło ści wy ko ny wa ne tu też bę dą ope ra -
cje uro lo gicz ne. 

Otwar cie kli ni ki zgro ma dzi ło wie lu
go ści, wśród któ rych by li m.in. po seł

To masz Gło gow ski, pro rek tor ŚUM
prof. Kry sty na Ol czyk, przed sta wi -
cie le władz po wia tu gli wic kie go, Knu -
ro wa oraz Gie rał to wic, a tak że in sty tu -
cji zwią za nych ze służ bą zdro wia. 

Szpi tal w Knu ro wie w ostat nich la -
tach zy skał no we ob li cze – zo stał wy -
re mon to wa ny i od no wio ny, ma no we
win dy, no wo cze sny sprzęt i apa ra tu rę
me dycz ną, jest cał ko wi cie skom pu te -
ry zo wa ny. W tym ro ku pro wa dzo ne są
trzy du że in we sty cje, któ re po sze rzą
za kres świad czo nych usług oraz po -
pra wią kom fort le cze nia. 

Pierw szą z nich jest pra cow nia re -
zo nan su ma gne tycz ne go, bar dzo po -

moc na przy dia gno sty ce me dycz nej.
Co waż ne, sta nie w niej urzą dze nie,
w któ rym ba da nia wy ko nu je się bez
ko niecz no ści umiesz cza nia pa cjen ta
w za mknię tej tzw. ru rze, co istot ne jest
m.in. dla osób cier pią cych na klau stro -
fo bię czy oty łych, ko biet w cią ży oraz
dzie ci. Do tej po ry ta kim sprzę tem nie
dys po nu je ża den ze ślą skich szpi ta li.

Dokończenie na str. 3

Wi docz ny na zdję ciu sta ry kon ny wóz stra żac ki, usy -
tu owa ny przed bu dyn kiem OSP Gie rał to wi ce obok
Urzę du Gmi ny, na gro dzo ny zo stał w ogól no pol skim
kon kur sie „Na naj le piej oświe tlo ną gmi nę i mia sto 2009
ro ku”. 

W kon kur sie tym na gro dę przy zna no tak że dru giej in we -
sty cji z te re nu gmi ny Gie rał to wi ce: oświe tle niu ulicz ne mu
przy ul. Dwor skiej łą czą cej miej sco wo ści Pa niów ki i Chu -
dów. Przy tej uli cy usy tu owa ny jest w głę bi Za mek w Chu -
do wie wraz z „Obe rżą pod Świę tym Je rzym”. Na gro dzo ne
oświe tle nie ulicz ne wy ko na no w trak cie prze bu do wy dro gi
z po sze rze niem jej o chod nik i ścież kę ro we ro wą oraz
wzdłuż przy le głe go par kin gu. Na 26 słu pach za wie szo no
opra wy Se le nium. Na to miast wspo mnia ny wy żej wóz stra -
żac ki pod świe tlo ny zo stał trze ma opra wa mi o ko lo rach
czer wo nym, nie bie skim i bia łym sym bo li zu ją cych ży wio ły:
ogień, wo dę i po wie trze. Bar wy te na kła da ją się, two rząc
bo ga tą ilu mi na cję ko lo ry stycz ną.

Kon kurs „Na naj le piej oświe tlo ną gmi nę i mia sto” or ga -
ni zo wa ny jest co rocz nie przez Zwią zek Pra co daw ców War -
sza wy i Ma zow sza, Agen cję So ma, Na ro do wą Agen cję Po -
sza no wa nia Ener gii oraz Re dak cję „Pol skich Dróg”. Gmi na
Gie rał to wi ce już po raz ko lej ny zna la zła się w gro nie je go
lau re atów. (RG)

PPoo  ggoo  ddyy  dduu  cchhaa,,  zzddrroo  wwiiaa  ii rraa  ddoo  śśccii,,
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ŚŚwwiiąątt  WWiieell  kkaa  nnoocc  nnyycchh
żżyy  cczząą

Szpi tal co raz no wo cze śniej szy

PPrrzzee  wwoodd  nnii  cczząą  ccyy  
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GGllii  wwiicc  kkiiee  ggoo  
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MMii  cchhaałł  NNiiee  sszzppoo  rreekk

Gmi na pięk nie oświe tlo na

Na pacjentów czekają nowoczesne, kolorowe sale.

Otwarcie kliniki zgromadziło wielu gości 
i pracowników szpitala. Wstęgę przecięli
w icemin i s t e r  Krys t yna  Szumilas 
i starosta Michał Nieszporek.
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25 lu te go od by ła się ko lej na, XLIV se sja
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. Tym ra zem głów -
nym te ma tem by ło spra woz da nie z re ali za cji
przez Po wia to we Cen trum Po mo cy Ro dzi nie
w Gli wi cach pro jek tu „Do bry start w sa mo -
dziel ność”. 

Jed nak naj bar dziej pod nio słym mo men tem
by ło wrę cze nie Zło tych Od znak Za Za słu gi dla
Wo je wódz twa Ślą skie go pa nom Zdzi sła wo wi
Szcze pań skie mu oraz Wła dy sła wo wi Ma co wi -
czo wi. Uro czy stość ta od by ła się na po cząt ku se -
sji, a od zna ki prze ka za ła prof. Lud gar da Bu zek,
prze wod ni czą ca Ka pi tu ły przy zna ją cej to wy róż -
nie nie, jed no cze śnie rad na Sej mi ku Wo je wódz -
twa Ślą skie go (wię cej na ten te mat na stro nie
obok). 

Po tak wy jąt ko wym roz po czę ciu, se sja prze -
bie ga ła bar dzo spraw nie. Wśród wnio sków, in -
ter pe la cji, za py tań i po stu la tów rad nych zo sta ły
po ru szo ne na stę pu ją ce te ma ty: moż li wość skró -
ce nia cza su ocze ki wa nia
na do ku men ty geo de zyj -
ne, wzrost wy na gro dzeń
dla per so ne lu śred nie go
szcze bla Szpi ta la w Knu -
ro wie, es te tycz ne za go -
spo da ro wa nie te re nu
przed Po rad nią Psy cho lo -
g i c z  n o  - P e  d a  g o  g i c z  n ą
w Knu ro wie oraz kon sul -
ta cje Za rzą du Po wia tu
Gli wic kie go z dy rek cją
Szpi ta la w Knu ro wie
w spra wie za ku pu sprzę tu
i re mon tów. Na stęp nie
sta ro sta przed sta wił in for ma cję do ty czą cą spo so -
bu re ali za cji in ter pe la cji i wnio sków rad nych
oraz spra woz da nie z prac Za rzą du po mię dzy se -
sja mi. 

Jak już wspo mnia łem, głów nym te ma tem se -
sji by ło wy słu cha nie spra woz da nia Bar ba ry
Ter lec kiej -Ku bi cius, dy rek tor Po wia to we go
Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach z re ali -
za cji pro jek tu „Do bry start w sa mo dziel ność”.
Ce lem pro jek tu jest eli mi no wa nie ba rier i trud -
no ści, na ja kie na po ty ka ją oso by znaj du ją ce się

w gru pie osób za gro żo nych wy klu cze niem spo -
łecz nym. Wła śnie trwa na bór do ko lej nej edy cji
te go pro jek tu, o czym sze rzej prze czy tać moż na
na str. 7 te go wy da nia „Wia do mo ści Po wia tu
Gli wic kie go”. 

W po rząd ku ob rad zna la zło się rów nież kil ka
pro jek tów uchwał, któ re zo sta ły przy ję te przez
rad nych. Wśród nich uchwa ły w spra wie za sad
i try bu udzie la nia do ta cji na pra ce kon ser wa tor -
skie, re stau ra tor skie i ro bo ty bu dow la ne przy za -
byt kach wpi sa nych do re je stru za byt ków; okre -
śle nia za dań z za kre su re ha bi li ta cji za wo do wej

i spo łecz nej oraz za trud nie nia osób nie peł no -
spraw nych i wy so ko ści środ ków fi nan so wych
Pań stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie -
peł no spraw nych na ich re ali za cję oraz uchy le nia
Uchwa ły Ra dy Po wia tu Gli wic kie go w spra wie
„Re gu la mi nu za sad i try bu przy zna wa nia środ -
ków fi nan so wych z Po wia to we go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej”. 

Ko lej na se sja od bę dzie się 25 mar ca
o godz. 15.00 w sa li se syj nej Sta ro stwa Po wia to -
we go w Gli wi cach. 

Sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek za -
pro szo ny zo stał do udzia łu w pra cach Ka pi -
tu ły, przy zna ją cej „Zie lo ne cze ki”. To ko lej -
ny krok we współ pra cy po mię dzy Po wia tem
Gli wic kim a Wo je wódz kim Fun du szem
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Ka to wi cach. 

„Zie lo ne cze ki” są wy róż nie niem przy zna wa -
nym przez Fun dusz z oka zji Dnia Zie mi. Są one
prze zna czo ne dla osób fi zycz nych w na stę pu ją -
cych ka te go riach: in no wa cje i tech no lo gie; pro -
gra my i ak cje pro eko lo gicz ne w tym do ty czą ce
ochro ny przy ro dy; pra ce na uko wo -ba daw cze;
edu ka cja eko lo gicz na dzie ci i mło dzie ży; pro fi -
lak ty ka zdro wot na dzie ci i mło dzie ży za gro żo -
nych scho rze nia mi zwią za ny mi z za nie czysz cze -
niem śro do wi ska oraz dzia ła nia po pu la ry za tor -
skie i pro mo cja po staw pro eko lo gicz nych. 

Kan dy da tów mo gą zgła szać: Ko mi sja Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej Sej mi ku Wo je -
wódz twa Ślą skie go, in sty tu cje ochro ny śro do -
wi ska, szko ły wyż sze i in sty tu cje na uko we,
izby go spo dar cze z te re nu wo je wódz twa ślą -
skie go, a tak że Klub Pu bli cy stów Ochro ny
Śro do wi ska KOS. Ter min przyj mo wa nia
wnio sków upły wa 29 mar ca. Na gro dy ma ją
cha rak ter dy plo mu ho no ro we go, dy plo mu
uzna nia oraz pie nięż ny (na gro da in dy wi du al -
na do 7,5 tys. zł, a ze spo ło wa do 15 tys. zł).

Roz strzy gnię cie kon kur su na stą pi 6 kwiet nia,
z ko lei ogło sze nie li sty lau re atów od bę dzie
się 22 kwiet nia. 

Sta ro sta gli wic ki za pro szo ny zo stał do prac
Ka pi tu ły przez Ga brie lę Le nar to wicz, pre zes
WFO ŚiGW w Ka to wi cach. Jest jed nym
z dwóch sa mo rzą dow ców z te re nu wo je wódz -
twa, któ ry bie rze w nich udział. 

– Cie szę się, że na sza współ pra ca z Fun du -
szem ukła da się tak do brze – mó wi Mi chał
Nie szpo rek. – Do ty czy prze cież tak waż nej dla
miesz kań ców po wia tu dzie dzi ny, jak ochro na
śro do wi ska i go spo dar ka wod na. Współ pra ca ta
ma bar dzo kon kret ny wy miar. Od lat ko rzy sta -
my z do fi nan so wa nia do pro eko lo gicz nych in -
we sty cji, np. ter mo mo der ni za cji bu dyn ków na -
le żą cych do po wia tu. Tak by ło m.in. przy mo -
der ni za cji Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie -
go w Knu ro wie czy Szpi ta la Po wia to we go
w Py sko wi cach, ale do ty czy to wszyst kich na -
szych szkół i szpi ta li, a tak że bu dyn ku sta ro -
stwa. W bie żą cym ro ku za koń czo na zo sta nie
ter mo mo der ni za cja obiek tów szkol nych
przy ul. Szpi tal nej 25 w Knu ro wie, współ fi nan -
so wa na ze środ ków WFO ŚiGW w Ka to wi cach.
Fun dusz wspie ra tak że na sze pro eko lo gicz ne
pu bli ka cje. W ub. ro ku przy je go po mo cy fi -
nan so wej sta ro stwo wy da ło al bum „O czym
szumią knie je, czy li hi sto ria w le sie za pi sa na”,

na to miast w tym ro ku do fi -
nan so wu je „EKO -Wia do -
mo ści Po wia tu Gli wic kie -
go”, któ re uka zu ją się co
dwa mie sią ce w na szej po -
wia to wej ga ze cie.

(SG, RG)

Wspól nie z fun du szem WWIIEE  ŚŚCCII  ZZ  SSEE  SSJJII

Czym zaj mo wa li się rad ni? Jak
pra co wa li w ubie głym ro ku? Od po -
wiedź na te py ta nia uła twi miesz kań -
com po wia tu nasz cykl, któ ry roz po -
czę li śmy w po przed nim wy da niu
„Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go”.
Pre zen tu je my w nim pra cę po szcze -
gól nych ko mi sji Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go w mi nio nym ro ku. Po ni żej
pod su mo wa nie ko lej nej z nich – Ko -
mi sji Fi nan sów. 

Ko mi sja od by ła w 2009 ro ku 15 po -
sie dzeń, w tym dwa wspól ne z Ko mi -
sją Zdro wia oraz trzy wspól ne z Ko mi -
sją Go spo dar ki. Fre kwen cja rad nych
na po sie dze niach wy no si ła od 60
do 100 proc. – śred nio 84 proc.

Te ma ty zre ali zo wa ne przez Ko mi -
sję Fi nan sów w 2009 r: ana li za kosz -
tów utrzy ma nia Sta ro stwa Po wia to we -
go wraz z po dzia łem na Wy dzia ły;
spra woz da nie z in wen ta ry za cji skład -
ni ków ma jąt ko wych Sta ro stwa – gru -
py od 3 do 8 zgod nie z kla sy fi ka cją
środ ków trwa łych; spra woz da nie
rocz ne z wy ko na nia pla nu fi nan so we -

go ZOZ w Knu ro wie za 2008 r.; spra -
woz da nie rocz ne z wy ko na nia pla nu
fi nan so we go Szpi ta la Po wia to we go
w Py sko wi cach za 2008 rok; ana li za
po rów naw cza ZOZ w Knu ro wie
i Szpi ta la Po wia to we go w Py sko wi -
cach; spra woz da nie rocz ne z wy ko na -
nia pla nu fi nan so we go za 2008 rok
Po wia to wej Bi blio te ki Pu blicz nej
w Gli wi cach; przy ję cie spra woz da nia
z wy ko na nia bu dże tu za 2008 rok;
przy ję cie in for ma cji dy rek to ra Po wia -
to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie.
Ana li za fi nan so wa; spra woz da nie
z re ali za cji pla nu fi nan so we go Po wia -
to we go Fun du szu Go spo dar ki Za so -
bem Geo de zyj nym i Kar to gra ficz nym
za 2008 rok. Omó wie nie pro jek tu pla -
nu fi nan so we go PFZGiK na 2010;
spra woz da nie z pra cy (w tym fi nan so -
we) Wy dzia łu Ko mu ni ka cji i Trans -
por tu za 2008 r.; ana li za kosz tów
utrzy ma nia ZDP za 2008 rok – w tym
kosz ty oso bo we; wy dat ko wa nie środ -
ków z Po wia to we go Fun du szu Ochro -
ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej

za 2008 rok; in for ma cja o po zy ska niu
i wy ko rzy sta niu środ ków z Wo je -
wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do -
wi ska i Go spo dar ki Wod nej za 2008
rok; ana li za wy dat ków DPS „Osto ja”
w So śni co wi cach i DPS „Za me czek”
w Kuź ni Nie bo row skiej za okres
od stycz nia do kwiet nia 2009 w od nie -
sie niu do ro ku 2008; in for ma cja Za -
rzą du Po wia tu w za kre sie wy ko rzy sta -
nia środ ków po mo co wych za rów no
z Unii Eu ro pej skiej jak i in nych fun -
du szy (za wy jąt kiem WFO ŚiGW); in -
for ma cja o prze bie gu wy ko na nia pla -
nu fi nan so we go za I pół ro cze 2009 ro -
ku Ze spo łu Opie ki Zdro wot nej
w Knu ro wie. Za po zna nie się z sy tu -
acją fi nan so wą Ze spo łu Opie ki Zdro -
wot nej w Knu ro wie – część wspól na

z Ko mi sją Zdro wia; in for ma cja
o prze bie gu wy ko na nia pla nu fi nan so -
we go za I pół ro cze 2009 ro ku Szpi ta la
Po wia to we go w Py sko wi cach. Za po -
zna nie się z sy tu acją fi nan so wą Szpi -
ta la Po wia to we go w Py sko wi cach –
część wspól na z Ko mi sją Zdro wia; in -
for ma cja o prze bie gu wy ko na nia pla -
nów fi nan so wych za I pół ro cze 2009 r.
Po wia to wej Bi blio te ki Pu blicz nej
w Gli wi cach; in for ma cja o prze bie gu
wy ko na nia bu dże tu Po wia tu za I pół -
ro cze 2009 ro ku; oce na funk cjo no wa -
nia oraz ana li za fi nan so wa szkół pro -
wa dzo nych przez Po wiat za 2008 r.
i I pół ro cze 2009 r.; in for ma cja o wy -
ko rzy sta niu środ ków po zy ska nych
w wy ni ku współ pra cy z Gmi na mi z re -
ali za cji wspól nych przed się wzięć; za -
po zna nie się z pro jek tem bu dże tu Po -
wia tu Gli wic kie go na 2010 rok; po -
rząd ko wa nie sie ci dróg po wia to wych.
In for ma cja ZDP o re mon tach i sta nie
za awan so wa nia prac na dro gach po -
wia to wych; in for ma cja ZDP o za ple -
czu sprzę to wym, ma ga zy no wym i ad -
mi ni stra cyj nym; in for ma cja o sta nie
przy go to wań do Ak cji Zi mo wej w se -

zo nie 2009 – 2010 z uwzględ nie niem
środ ków po trzeb nych na ten cel. In for -
ma cja o wy ko rzy sta niu środ ków na in -
we sty cje, re mon ty i utrzy ma nie dróg
po wia to wych za III kwar ta ły 2009 ro -
ku, za twier dze nie pla nu pra cy ko mi sji
na 2010 rok.

Ko mi sja w ub. ro ku roz pa trzy ła 26
pro jek tów uchwał Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go i prze ka za ła do Za rzą du Po wia -
tu 26 opi nii. Ko mi sja przed ło ży ła do Za -
rzą du Po wia tu 13 wnio sków. Na wszyst -
kie wnio ski ko mi sji w ter mi nie udzie lo -
no od po wie dzi. Po sie dze nia ko mi sji by -
ły pro to ko ło wa ne – pro to ko ły znaj du ją
się w Biu rze Ra dy. (Opr.: RG)

Nie tyl ko fi nan se

SKŁAD KO MI SJI FI NAN SÓW
Bog dan Li twin – prze wod ni czą cy 
Ma riusz Po lo czek – wi ce prze wod -
ni czą cy
człon ko wie: Hen ryk Sza ry, Sta ni -
sław Rudz ki, Ma rek Aw ra mien ko.
Do sierp nia 2009 r. w jej skład
wcho dził też Le szek Ku biak. 

Relacjonuje
przewodniczący

Rady Powiatu
Gliwickiego

Tadeusz
Mamok.

Pierw sze po sie dze nie Ka -
pi tu ły od by ło się 24 lu te go
w Ka to wi cach. Na zdję ciu
m.in. (pierw sza z pra wej)
pre zes Ga brie la Le nar to -
wicz oraz (pierw szy z le -
wej) sta ro sta Mi chał Nie -
szpo rek. 
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Prze wod ni czą cy Ko mi sji Fi nan sów
Bog dan Li twin. 
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Zło te Od zna ki Ho no ro we
Za Za słu gi dla Wo je wódz twa
Ślą skie go przy zna ne zo sta ły
dwóm oso bom związa nym
z po wia tem gli wic kim. 

Wy róż nie nie to, pod czas
ostat niej se sji Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go, z rąk prof. Lud gar dy
Bu zek, prze wod ni czą cej Ka pi tu -
ły tej od zna ki, rad nej Sej mi ku
Wo je wódz twa Ślą skie go, ode -
bra li Zdzi sław Szcze pań ski
i Wła dy sław Ma co wicz. Obaj
nie kry li za sko cze nia, ale
i wdzięcz no ści za to, że do ce nio -
na zo sta ła ich wie lo let nia pra ca.
W imie niu nagrodzonych głos
za brał Wła dy sław Ma co wicz,
któ ry po wie dział, że to od zna cze -
nie jest wy jąt ko wym uzna niem ich do ko nań i osią gnięć. 

Gra tu la cje wyróżnionym zło ży li rad ni po wia to wi, sta ro -
sta oraz obec ny na se sji bur mistrz Py sko wic Wa cław Kę -
ska. Od zna ki zo sta ły przy zna ne na wnio sek sta ro sty gli wic -
kie go Mi cha ła Nie szpor ka. Po ni żej przy bli ża my syl wet ki
od zna czo nych. 

Zdzi sław Szcze pań ski uro dził się 8 stycz nia 1936 ro ku
we Lwo wie. Z wy kształ ce nia jest in ży nie rem bu dow nic twa
lą do we go, ab sol wen tem Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach.
Od 1954 ro ku pra co wał w Wo je wódz kim Za rzą dzie Dróg
Pu blicz nych w Ka to wi cach. Dro gę za wo do wą roz po czął
w Dzia le Do ku men ta cji Tech nicz nej. Na stęp nie awan so wał
na sta no wi sko tech ni ka w Dzia le Mo stów, a póź niej na sta -
no wi sko in spek to ra nad zo ru. W tych la tach był człon kiem
ka dry na ro do wej w lek ko atle ty ce. 

Od 16 lip ca 1971 ro ku pra co wał ja ko dy rek tor Re jo nu
Eks plo ata cji Dróg Pu blicz nych w Gli wi cach. Z dniem
utwo rze nia Po wia tu Gli wic kie go i Za rzą du Dróg Po wia -
to wych zo stał je go pierw szym dy rek to rem. To wła śnie on
po dej mo wał pierw sze de cy zje o in we sty cjach, re mon tach
i pla nach zwią za nych z dro ga mi po wia to wy mi. Ja ko
pierw szy dy rek tor, wło żył wie le pra cy, po świę ce nia, ale
i ener gii, aby zbu do wać struk tu rę kie ro wa nej przez sie bie
jed nost ki. Je go wie dza oraz do świad cze nie za owo co wa ły
tym, że Za rząd Dróg Po wia to wych za czął bar dzo spraw -
nie funk cjo no wać w no wych wa run kach, z no wy mi za da -
nia mi. 

Wła dy sław Ma co wicz uro dził się 3 stycz nia 1930
ro ku w Gród ku Ja giel loń skim. Z wy kształ ce nia jest hi -
sto ry kiem, przez 19 lat był dy rek to rem Li ceum im. Ma -
rii Ko nop nic kiej w Py sko wi cach. Dał się po znać wów -
czas ja ko spraw ny or ga ni za tor wa ka cyj nych obo zów
mło dzie żo wych i wie lu cen nych ini cja tyw spo łecz nych
na te re nie te go mia sta oraz w Ka mień cu w gmi nie
Zbro sła wi ce, gdzie przez kil ka lat był dy rek to rem
szko ły pod sta wo wej. Był rów nież rad nym Ra dy Gro -
madz kiej, Miej skiej i Wo je wódz kiej Ra dy Na ro do wej
oraz rad nym Ra dy Po wia tu Gli wic kie go ka den cji 1998
– 2002. 

Wła dy sław Ma co wicz jest zna nym i ce nio nym or ga ni -
za to rem i dzia ła czem kół ka fi la te li stycz ne go i nu mi zma -
tycz ne go w Py sko wi cach, człon kiem Za rzą du Ko ła Te re -
no we go Związ ku Wy pę dzo nych z Kre sów Wschod nich,
za ło ży cie lem To wa rzy stwa Przy ja ciół Py sko wic, za ło ży -
cie lem Sto wa rzy sze nia Wy cho wan ków i Przy ja ciół Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go w Py sko wi cach, ini cja to rem
po wsta nia Mu zeum Miej skie go w Py sko wi cach, jed no cze -
śnie au to rem wie lu or ga ni zo wa nych tam wy staw. Po nad to
pu bli ku je w „Ze szy tach Gli wic kich” i „Prze glą dzie Py sko -
wic kim”, przy go to wał rów nież do dru ku al bum sta rych
wi do kó wek Py sko wic i Tosz ka. Jest pa sjo na tem dzie dzic -
twa kul tu ro we go po wia tu gli wic kie go
i ko pal nią wie dzy o je go hi sto rii.

(SG)

W po wie cie gli wic kim trwa kwa -
li fi ka cja woj sko wa, obej mu ją ca
2010 rok. Roz po czę ła się 1 mar ca,
a za koń czo na zo sta nie 6 kwiet nia. 

Od cza su, gdy pol ska ar mia sta ła się
za wo do wa, nie jest już prze pro wa dza ny
po bór, a je dy nie kwa li fi ka cja woj sko -
wa, ma ją ca na ce lu okre śle nie stop nia
zdol no ści da nej oso by do czyn nej służ -
by woj sko wej. Do te go rocz nej kwa li fi -
ka cji ma ją się sta wić przede wszyst kim
męż czyź ni uro dze ni w 1991 ro ku oraz
w la tach 1986-1990 (któ rzy nie po sia -
da ją okre ślo nej ka te go rii zdol no ści
do czyn nej
służ by woj -
sko wej). Po -
nad to wzy -
wa ne są ko -
bie ty uro -
dzo ne w la -
tach 1986-
1991, po sia -
da ją ce kwa -
l i  f i  k a  c j e
p r z y  d a t  n e

do czyn nej służ by woj sko wej oraz ko -
bie ty po bie ra ją ce na ukę w ce lu uzy ska -
nia tych kwa li fi ka cji. Do kwa li fi ka cji
ma ją się sta wić rów nież oso by, któ re
ukoń czy ły 18 lat i zgło si ły się ochot ni -
czo do peł nie nia służ by woj sko wej. 

Dla osób za miesz ka łych sta le lub
prze by wa ją cych cza so wo po nad
3 mie sią ce na te re nie po wia tu gli wic -
kie go kwa li fi ka cja prze pro wa dza na
jest przez Po wia to wą Ko mi sję Le kar -
ską dla po wia tu gli wic kie go, któ ra ma

swą sie dzi bę w Gli wi cach przy ul.
Wiej skiej 30, a czyn na jest w go dzi -
nach 10.00-18.00. Prze wod ni czą cym
Ko mi sji jest lek. med. Ma rian Ga -
bryś.

Sta wia ją cy się do kwa li fi ka cji wi -
nien mieć przy so bie do wód oso bi sty
lub in ny do ku ment po zwa la ją cy
na usta le nie toż sa mo ści, do ku men ta -
cję me dycz ną (wy ni ki ba dań spe cja li -
stycz nych prze pro wa dzo nych w okre -
sie 12 mie się cy przed dniem sta wie nia
się), woj sko wy do ku ment oso bi sty
oraz do ku men ty po twier dza ją ce po -

ziom wy kształ -
ce nia lub po bie -
ra nia na uki,
a tak że po sia da -
ne kwa li fi ka cje
za wo do we.

– Cie szę się,
że kwa li fi ka cja
prze pro wa dza na
jest w tak do brych
wa run kach lo ka -
lo wych – mó wi

ppłk dypl. Ro man No wo grodz ki, ko -
men dant Woj sko wej Ko mi sji Uzu peł -
nień w Gli wi cach. – Nie wszyst kie sie -
dzi by ko mi sji le kar skich są rów nie wy -
god ne i do brze wy po sa żo ne jak ta, przy -
go to wa na przy po mo cy po wia tu. 

Peł ny tekst ob wiesz cze nia wo je -
wo dy ślą skie go, do ty czą ce go te go -
rocz nej kwa li fi ka cji woj sko wej, znaj -
du je się na stro nie in ter ne to wej
www.po wiat gli wic ki.pl w za kład ce
Ko mu ni ka ty. (RG, SG)

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)

Dokończenie ze str. 1
Koszt urzą dze nia pra cow ni wy no si 2,2

mln zł. Pla nu je się, iż otwar ta ona zo sta -
nie na po cząt ku dru gie go pół ro cza.

Dru ga po waż na in we sty cja to Ze spół
Po rad ni Wie lo spe cja li stycz nych,
w skład któ re go wej dzie 10 róż nych po -
rad ni. W czerw cu ru szy re mont bu dyn -
ku, w którym bę dzie się on mie ścić.
Prace zakończone zostaną w sierp niu.
Po za po rad nia mi swą sie dzi bę znaj dzie
tu Cen trum Zdro wia Ko bie ty, w któ rym
wy ko ny wa ne bę dą m.in. ba da nia pre na -
tal ne i ge ne tycz ne. Koszt re mon tu wy -

no si 2 mln zł, z cze go 500 tys. po cho -
dzić bę dzie z bu dże tu Po wia tu Gli wic -
kie go. 

Na to miast na prze ło mie sierp nia
i wrze śnia otwar ty zo sta nie Za kład
Opie kuń czo -Lecz ni czy. Mie ścić się on
bę dzie w bu dyn ku przy ul. Dwor co -
wej 1, na któ re go re mont szpi tal prze -
zna czy ok. 2,5 mln zł. Za kład na sta wio -
ny jest na le cze nie dłu go ter mi no we, wy -
no szą ce do trzech mie się cy, któ re go
kosz ty po kry wa NFZ. Je go otwar cie
ozna cza od da nie w szpi ta lu do użyt -
ku 50 no wych łó żek. 

Szpi tal ma tak że pla ny po sze rze -
nia współ pra cy ze Ślą skim Uni wer -
sy te tem Me dycz nym. Jak za pew ni ła
pod czas otwar cia no wej kli ni ki pro -
rek tor do spraw szko le nia po dy plo -
mo we go tej uczel ni prof. Kry sty -
na Ol czyk, Szpi tal w Knu ro wie jest
do sko na le pro wa dzo ny i ad mi ni stro -
wa ny. – Za mie rza my wy ko rzy stać tę
wie dzę i do świad cze nia na na szym
uni wer sy te cie – mó wi ła. – Bę dą one
po moc ne m.in. przy kształ ce niu ab -
sol wen tów na no wym kie run ku, ja -
kim jest za rzą dza nie pro jek ta mi.

Tekst i fo to: RO MA NA GOZ DEK 

Szpi tal co raz no wo cze śniej szy

Mi chał Ek kert pre zen tu je pla ny po wsta ją ce go Ze spo łu Po rad ni Wie lo -
spe cja li stycz nych. 

Trwa kwa li fi ka cja woj sko wa 

Po wia to wa Ko mi -
sja Le kar ska pra -
cu je w bu dyn ku
przy ul. Wiej -
skiej 30 w Gli wi -
cach.

W pierw szym dniu prze pro wa dza nia kwa li fi ka cji sie dzi bę
Ko mi sji od wie dzi li (od le wej): ppłk dypl. Ro man No wo -
grodz ki, sta ro sta Mi chał Nie szpo rek, szef Wy dzia łu Re kru -
ta cji WKU kmdr ppor. Da riusz Szlach cic oraz Zbi gniew
Mać ko wiak z Wy dzia łu Za rzą dza nia Kry zy so we go Sta ro -
stwa Po wia to we go w Gli wi cach.

Fo
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Za słu że ni dla wo je wódz twa

Od le wej: Wła dy sław Ma co wicz, Zdzi sław Szcze pań ski oraz Lud gar da Bu zek.
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Za rząd Po wia tu Gli wic kie go,
po kon sul ta cjach z nie miec ki mi
part ne ra mi z po wia tów Calw i Mit -
tel sach sen, zde cy do wał o przy go to -
wa niu dwóch wspól nych pro jek tów
w ra mach Pro gra mu „Ucze nie się
przez ca łe ży cie” – Co me nius Re gio. 

Pierw szy z nich, we współ pra cy
z Po wia tem Mit tel sach sen, no si ty tuł
„Róż ne wspo mnie nia – wspól na przy -
szłość”. Re ali za cja te go pro jek tu za -
pla no wa na jest na la ta 2010-2012. Za -
kła da on wy ko rzy sta nie hi sto rycz ne go
od nie sie nia part ne rów za rów no
do prze ła my wa nia ste reo ty pów, jak
i bu do wa nia wię zi na po zio mie lo kal -
nym i po nadna ro do wym. Wy pra co wa -

ne ma te ria ły dy dak tycz ne po -
słu żą do pro wa dze nia za jęć
w szko łach obu re gio nów.
W ra mach pro jek tu part ne rzy

pla nu ją or ga ni za cję warsz ta tów
m. in. na te mat prze ła my wa nia uprze -
dzeń i ste reo ty pów oraz przy go to wa nie
wy sta wy zwią za nej z te ma ty ką pro jek -
tu. Pla no wa ne są rów nież obu stron ne
wy jaz dy stu dyj ne. W skład part ner stwa
lo kal ne go po stro nie pol skiej wcho dzą
Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach,
Ze spół Szkół im. M. Ko nop nic kiej
w Py sko wi cach oraz Po wia to wa Bi -
blio te ka Pu blicz na w Gli wi cach.
Po stro nie nie miec kiej bę dzie to Sta ro -
stwo Po wia to we w Mit tel sach sen,
gim na zjum oraz po wia to wa bi blio te ka. 

Dru gi pro jekt po wstał we współ pra -
cy z Po wia tem Calw. Jest za ty tu ło wa -

ny „Lo kal nie na rzecz edu ka cji – pol -
sko -nie miec ka wy mia na do świad czeń
w za kre sie roz wią zy wa nia szcze gól -
nych pro ble mów edu ka cyj nych”. Re -
ali za cja te go pro jek tu rów nież pla no -
wa na jest na la ta 2010-2012. Part ne rzy
za kła da ją wy mia nę do brych prak tyk
oraz in no wa cyj nych roz wią zań w sys -
te mie edu ka cji. Pla no wa ne jest zor ga -
ni zo wa nie warsz ta tów i se mi na riów
pro pa gu ją cych re zul ta ty pro jek tu i po -
zwa la ją cych zi den ty fi ko wać naj lep sze
me to dy uatrak cyj nia nia ofer ty edu ka -
cyj nej szkół oraz kon fe ren cji z udzia -
łem przed sta wi cie li part ne rów. W pro -
jek cie udział we zmą Sta ro stwo Po wia -
to we w Gli wi cach, ze spo ły szkół spe -
cjal nych z Py sko wic i Calw, Miej ski
Ośro dek Kul tu ry i Spor tu w Py sko wi -
cach oraz sto wa rzy sze nie ro dzi ców
dzia ła ją ce przy Ze spo le Szkół Spe cjal -
nych w Calw. 

Wnio ski na re ali za cję tych pro jek -
tów w na szym kra ju roz pa tru je Fun da -
cja Roz wo ju Sys te mu Edu ka cji
w War sza wie. Zgod nie z za ło że nia mi
Pro gra mu Co me nius Re gio, pro jekt
mu si być re ali zo wa ny przez dwa part -
ner stwa lo kal ne po cho dzą ce z dwóch
re gio nów znaj du ją cych się w dwóch
kra jach Unii Eu ro pej skiej. Na każ dy
z tych pro jek tów Sta ro stwo Po wia to -
we w Gli wi cach ubie ga się o 34 tys.
eu ro. Ana lo gicz ne wnio ski w Niem -
czech zło ży ły po wia ty Calw i Mit tel -
sach sen. Roz strzy gnię cie na stą pi
do lip ca br. (SG)

10 lu te go w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach od by ła się lek cja
sa mo rzą do wa przy go to wa na na proś -
bę uczniów jed nej z klas gim na zjum
Ze spo łu Szkół Gim na zjal nych w Gli -
wi cach. 

To by ła nie ty po wa lek cja. Sa la se -
syj na zgro ma dzi ła uczniów, któ rzy
przy szli do wie dzieć się, jak funk cjo nu -
je po wiat i Sta ro stwo Po wia to we.
Do pro wa dze nia tej nie co dzien nej lek -
cji przy go to wa ło się kil ka osób. Mar -

cin Stron czek, czło nek Za rzą du Po wia tu, przed sta wił naj -
waż niej sze in for ma cje na te mat po wia tu, je go za dań, po -
dzia łu oraz kom pe ten cji władz. Za pre zen to wał rów nież
dzia łal ność sta ro stwa. W prze rwie Mag da le na Bud ny, se -
kre tarz Po wia tu Gli wic kie go, któ ra by ła mo de ra to rem spo -
tka nia, opro wa dzi ła uczniów po sta ro stwie, pre zen tu jąc im
sa lę tra dy cji, gdzie są zgro ma dzo ne ma te ria ły na te mat po -

wia tu, a tak że sa lę współ pra cy part ner skiej,
w któ rej miesz czą się pa miąt ki prze ka zy wa -
ne przez za przy jaź nio ne po wia ty.

Na stęp nie Jo an na Pik tas, na czel nik Wy dzia łu Roz wo ju
i Pro mo cji, opo wie dzia ła o pro mo cji sa mo rzą du, współ pra -
cy part ner skiej i pro jek tach unij nych. Ko lej na część lek cji
na le ża ła do pra cow ni ków Biu ra Pra so we go Sta ro stwa. Ro -
ma na Goz dek, rzecz nik pra so wy, mó wi ła o współ pra cy
z me dia mi, pro wa dze niu stro ny in ter ne to wej oraz wy da wa -
niu pra sy sa mo rzą do wej. Z ko lei Sła wo mir Grusz ka za pre -
zen to wał te mat kre owa nia toż sa mo ści lo kal nej. 

Na za koń cze nie każ dy z uczest ni ków lek cji otrzy mał
drob ne upo min ki w po sta ci ma te ria łów pro mo cyj nych po -
wia tu. Kil ku uczniów mo gło po chwa lić się do dat ko wy mi
na gro da mi, któ re otrzy ma li wy ka zu jąc się ak tyw no ścią
w trak cie spo tka nia. Na uczy cie le za pew ni li, że ta ka lek cja
jest naj lep szą for mą zdo by wa nia przez uczniów wie dzy
na te mat funk cjo no wa nia sa mo rzą du te ry to rial ne go. (SG)

Kon ty nu ując cykl pre zen tu ją cy
za ję cia ofe ro wa ne w po wia to wych
szko łach w ra mach 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” (na re -
ali za cję któ re go Po wiat Gli wic ki po -
zy skał do fi nan so wa nie ze środ ków
Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro -
pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go)
zaj rzyj my dziś do Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych w Py sko wi cach. 

Po dob nie jak w trzech po zo sta łych
pla ców kach ob ję tych tym pro jek tem –
czy li Ze spo le Szkół Spe cjal nych
w Knu ro wie oraz ze spo łach szkół
im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach
i im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie
– ucznio wie mo gą uczest ni czyć za -
rów no w za ję ciach wy rów nu ją cych za -
le gło ści, jak i roz wi ja ją cych tzw. umie -
jęt no ści klu czo we, a tak że ma ją cych
cha rak ter do radz twa edu ka cyj no -za -
wo do we go i psy cho lo gicz ne go.

Jed nym z ce lów za jęć wy rów naw -
czych z ję zy ka pol skie go i ma te ma ty ki
– po za nad ro bie niem za le gło ści edu ka -
cyj nych – jest uświa do mie nie związ ku
po mię dzy wie dzą z za kre su tych
przed mio tów a ży ciem co dzien nym.
Ucznio wie ma ją oka zję ćwi czyć for -

mu ło wa nie wy po wie dzi, uczyć się ko -
rzy sta nia ze słow ni ków czy sto so wa -
nia ob li czeń ma te ma tycz nych w róż -
nych sy tu acjach ży cio wych. Prak tycz -
ne za sto so wa nie szkol nej wie dzy jest
rów nież te ma tem za jęć po świę co nych
re da go wa niu pism użyt ko wych wcho -
dzą cych w skład blo ku za jęć po sze rza -
ją cych tzw. umie jęt no ści klu czo we.
Na le ży do nich rów nież kół ko ję zy ka
an giel skie go, pod czas któ re go ucznio -
wie – prócz sa mej na uki ję zy ka – po -
zna ją kul tu rę i zwy cza je kra jów an glo -
ję zycz nych, a tak że prze ła mu ją tzw.
„ba rie rę ję zy ko wą” dzię ki za sto so wa -
niu licz nych ak ty wi zu ją cych form pra -
cy – np. dra my, gier i za baw, prze pro -
wa dza nia wy wia dów. 

Ucznio wie ZSS w Py sko wi cach
mo gą rów nież uczest ni czyć w za ję -
ciach ogól no ro zwo jo wych o cha rak te -
rze spor to wym oraz kół kach za in te re -
so wań roz wi ja ją cych wraż li wość ar ty -
stycz ną. Ce lem pra cy pro wa dzo nej
w ra mach ko ła spor to we go, ta necz ne -
go czy te atral ne go jest nie tyl ko za zna -
ja mia nie uczniów z re gu ła mi po szcze -
gól nych dys cy plin spor to wych, tań ca
czy gry sce nicz nej, ale tak że – a mo że
na wet przede wszyst kim – roz wój psy -
cho fi zycz ny, wzrost sa mo oce ny, wpa -
ja nie na wy ku czyn ne go spę dza nia

wol ne go cza su, na uka współ dzia ła nia
w ze spo le, re spek to wa nia prze pi sów
i za sad oraz stwa rza nie oka zji do in te -
gra cji spo łecz nej. 

Du żym za in te re so wa niem uczest ni -
ków pro jek tu cie szą się warsz ta ty in -
for ma tycz ne, po zwa la ją ce za po znać
się z no wy mi tech no lo gia mi. Ucznio -
wie ma ją moż li wość uczest ni czyć
w warsz ta tach kom pu te ro wych pn.
„W wir tu al nym śro do wi sku” oraz
w za ję ciach uczą cych wy ko ny wa nia
i prze twa rza nia fo to gra fii cy fro wej.
Dzie ci uczą się po ru sza nia w kom pu te -
ro wym świe cie – po cząw szy od za sad
bez piecz ne go ko rzy sta nia z kom pu te -
rów, przez na by cie pod sta wo wych
umie jęt no ści w pra cy z kom pu te rem
i ta bli cą in te rak tyw ną, aż po wy ko rzy -
sta nie tych urzą dzeń do pra cy, na uki
i za ba wy. Po zna ją tak że re gu ły wła ści -
we go użyt ko wa nia sprzę tu fo to gra ficz -
ne go i pod sta wo we za gad nie nia teo rii
i prak ty ki fo to gra fo wa nia. 

Jed nym z za dań pro jek tu jest roz wi -
ja nie umie jęt no ści nie zbęd nych
do pra wi dło we go funk cjo no wa nia
w spo łe czeń stwie, prze ła my wa nie ba -
rier w ko mu ni ka cji z oto cze niem a tak -
że kształ to wa nie po zy tyw ne go wi ze -
run ku wła snej oso by. Te ce chy roz wi -
ja ne są pod czas za jęć kół ka mo ty wu ją -
ce go, któ re go głów nym ce lem jest ła -
go dze nie skut ków za bu rzeń pro ce sów
emo cjo nal no -mo ty wa cyj nych po przez

uświa da mia nie uczniom ich wła snych
emo cji i po trzeb, za rów no psy chicz -
nych, jak i fi zycz nych oraz ucze nie ra -
dze nia so bie z ni mi. 

Re ali za cja pro jek tu stwa rza uczniom
nie oce nio ną moż li wość po sze rza nia
wie dzy i oso bi stych do świad czeń pod -
czas wy jaz dów edu ka cyj nych, co
w przy pad ku tej gru py dzie ci i mło dzie -
ży jest tym istot niej sze, że znacz na jej
część rzad ko ma oka zję wy jeż dżać po -
za miej sce za miesz ka nia. Do tych czas
ucznio wie od wie dzi li Za ko pa ne, Ju rę
Kra kow sko -Czę sto chow ską, re zer wat
przy ro dy i Ko pal nię Rud Srebr no no -
śnych w Tar now skich Gó rach, Skan sen
Gór ni czy „Kró lo wa Lu iza”, Mu zeum
Chle ba w Ra dzion ko wie i cho rzow ski
ogród zoo lo gicz ny, mie li rów nież oka -
zję oglą dać spek ta kle te atral ne w Opo -
lu, Za brzu i Gli wi cach oraz od wie dzać
róż ne go ty pu za kła dy pra cy. 

– Udział w pro jek cie jest dla na -
szych uczniów źró dłem wie lu po zy -
tyw nych bodź ców, po zwa la roz ła do -
wy wać ne ga tyw ne emo cje. Uczest ni cy
za jęć roz wi ja ją umie jęt no ści szkol ne,
wy rów nu ją bra ki edu ka cyj ne, na bie ra -
ją pew no ści sie bie, co za pro cen tu je
w do ro słym ży ciu. Licz ne wy jaz dy do -
star cza ją im wie lu wra żeń i cen nych
in for ma cji na te mat ota cza ją ce go świa -
ta. Udział w pro jek cie jest nie wąt pli -
wie wiel ką szan są, z któ rej ucznio wie
w peł ni ko rzy sta ją – mó wi szkol ny ko -
or dy na tor pro jek tu An na Sie miń ska.
Z za jęć ofe ro wa nych w ra mach
„Współ cze sne go Mi cha ła Anio ła…”
do tych czas sko rzy sta ło 116 uczniów
pod sta wów ki i gim na zja li stów uczęsz -
cza ją cych do ZSS w Py sko wi cach.

EWA PIESZ KA 
ko or dy na tor pro jek tu w Sta ro stwie

Po wia to wym w Gli wi cach 

Pod opie ką Mi cha ła Anio ła 

Pod czas jed nych z za jęć, or ga ni zo wa nych w ra mach pro jek tu.

Part ner skie pro jek ty Nie ty po wa lek cja 

Gim na zja li ści przed bu dyn kiem sta ro stwa…

... i w trak cie zwie dza nia wy sta wy, po świę co nej po wia tom
part ner skim Powiatu Gliwickiego.
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Sta ni sław Trefoń, miesz ka niec
Przy szo wic – z za wo du rze -
mieśl nik, któ ry kie dyś pro wa -

dził za kład two rzyw sztucz nych –
jest zna nym w na szym re gio nie ko -

lek cjo ne rem dzieł sztu ki, ja kie wy -
szły spod rę ki ama to rów ma lar stwa,
gra fi ki czy rzeź by w wę glu. Je go Ko -
lek cja Sztu ki In tu icyj nej po wsta wa -
ła przez 55 lat! 

– Ta pa sja po ja wi ła się w la tach
szkol nych. Zbie ra łem wów czas ob ra zy
przed sta wia ją ce postaci świętych, któ re
nie znaj do wa ły miej sca w no wo po -
wsta ją cych miesz ka niach w blo kach
osie dli Ha lem ba czy Ha lem ba II w Ru -
dzie Ślą skiej. To by ły ob ra zy cen ne,
do te go umo co wa ne w pięk nych,
ozdob nych ra mach. W 1952 ro ku by -
łem na wcza sach w Kry ni cy Gór skiej
i to wła śnie tam, ja ko pa miąt kę, ku pi -
łem pierw szy ob raz od Ni ki fo ra. Przed -
sta wiał on Dom Zdro jo wy w Kry ni cy.
Za pła ci łem wów czas za nie go nie wie -
le. Jest to dla mnie ob raz sym bo licz ny,
wy jąt ko wo sen ty men tal ny – wspo mi na
Sta ni sław Tre foń.

Ta kie by ły po cząt ki, jak sam
okre śla „zbie rac twa”. Je go ce -
lem by ło i wciąż jest ra to wa nie

od za po mnie nia i po ka za nie te go, co
nie do ce nia ne, prac sa mo rod nych ar ty -
stów. W ja ki spo sób ko lek cjo ner po zy -
ski wał ob ra zy? W mia rę moż li wo ści
ku po wał lub prze ka zy wał ich twór com
w za mian ma te ria ły ma lar skie. Na po -
cząt ku da wał ogło sze nia do pra sy, że
po szu ku je twór ców -ama to rów. W la -
tach 70. jeź dził po Ślą sku i wyj mo wał
ob ra zy z róż nych, nie ty po wych miejsc,
jak np. piw nic czy chle wi ków. Z ko lei
w la tach 90. po znał Wła dy sła wa Lu -
ciń skie go, opie ku na gru py pla stycz nej
Biel szo wi ce, któ ra sku pia ła pra -
wie 100 ar ty stów z ca łe go wo je wódz -
twa. Dzię ki te mu po zy skał no we kon -
tak ty i no we dzie ła do ko lek cji. Wów -
czas też obaj mi ło śni cy sztu ki roz po -
czę li współ pra cę. Przy świe cał im
wspól ny cel – oca le nie ob ra zów
przed znisz cze niem. 

Dziś ko lek cja li czy pra wie 3 ty -
sią ce ob ra zów, po nad 200 rzeźb
w wę glu oraz gra fi ki i li no ry ty. Są to

pra ce pra wie 290 ar ty stów. Szcze -
gól nie uni ka to we są rzeź by w wę glu.
Kie dyś, za cza sów świet no ści ko -
palń, ich twór cy by li sku pie ni wo kół
nich i tam two rzy li, naj czę ściej fi -
gur ki Św. Bar ba ry czy Skarb ni ka,
na po trze by dy rek cji. Obec nie nie
ma już ta kie go za po trze bo wa nia,
więc i nie ma ar ty stów. Po dob nie
jest z twór ca mi gra fik. Na Ślą sku
jest już ich tyl ko kil ku. Wśród nich
na le ży wy mie nić Ja na No wa ka
(sto su je me to dę su cha igła), Ru dol -
fa Rie dla, Fran cisz ka Ku rze ję czy
Wła dy sła wa Lu ciń skie go. 

– Choć zbie ram ob ra zy ama tor skie,
to mam rów nież kil ka dzieł uzna nych
twór ców, ta kich jak „We se le Kra kow -
skie” Kos sa ka, „Kwia ty” Kar piń skie go
czy „Mo dlą cy się mąż” Wla sti mi ra
Hof f ma na. Te ob ra zy jed nak nie są wy -
sta wia ne, sta no wią ko lek cję pry wat ną.

Sta ni sław Trefoń sam rów nież
pró bo wał two rzyć. Spod je -
go rę ki wy szły ob ra zy
z mo net, m.in. z oka -
zji wy ści gu po ko ju -
z mo net cze skich, nie -
miec kich i oczy wi ście
pol skich.

Ko lek cjo ner wraz
ze współ pra cow -
ni ka mi za ło żył sto -

wa rzy sze nie Bar wy Ślą ska, któ re opie -
ku je się zgro ma dzo ny mi pra ca mi.
Przy go to wu je ko lej ne wy sta wy i da je

więk sze moż li wo ści or ga ni za cyj ne.
Od koń ca 2006 ro ku, dzię ki po ro zu -
mie niu sta ro sty tar no gór skie go Jó ze fa
Kor pa ka i Sta ni sła wa Tre fo nia, sie -

dzi bą ko lek cji jest Za mek
w Na kle Ślą skim (szcze gó ło we

in for ma cje na stro nie in ter ne -
to wej www.bar wy sla ska.tar -
no gor ski.pl). Tam moż na
oglą dać wy sta wę sta łą,
w tym 70 prac o te ma ty ce

gór ni czej, oraz wy sta wy
zmien ne. Mniej wię cej co

mie siąc po ja wia się in ny te mat
prze wod ni. Po za Na kłem Ślą skim od -
by wa ją się rów nież wy sta wy ru cho me.
Ga le rię oglą da li m.in. miesz kań cy

War sza wy, Kra ko wa, Płoc ka czy Ra -
do mia, ale rów nież Des sau, Mo na -
chium i Lil le. 

Wnaj bliż szym cza sie pra ce
bę dzie moż na oglą dać
przez mie siąc – od 15 mar -

ca w Ślą skim Par ku Prze my -
sło wo -Tech no lo gicz nym
w Ru dzie Ślą skiej (Szyb
Wa len ty 26). Je śli zaś cho -
dzi o te ren po wia tu gli wic -
kie go, to w okre sie wio sen -
no -let nim sto wa rzy sze nie
Bar wy Ślą ska pla nu je zor ga -
ni zo wać wy sta wę oraz ple -
ner ma lar ski na Zam ku
w Chu do wie. 

Je że li ar ty kuł ten do trze do ar ty sty -
-ama to ra, któ ry jesz cze nie miał kon tak tu
ze Sta ni sła wem Tre fo niem, po le ca my
kon takt te le fo nicz ny z Zam kiem w Na kle.
Da ne kon tak to we miesz czą się na wy mie -
nio nej wy żej stro nie in ter ne to wej. 

– Twór cy po sia da nych prze ze mnie
prac sil nie wpi su ją się w kul tu rę pla -
stycz ną Ślą ska. Nie my śla łem, że cze -
ka mnie ta ki ogrom pra cy, i że bu do -
wa nie ko lek cji ni gdy się nie skoń czy.
Na szczę ście mam gru pę po dob nych
za pa leń ców, któ rzy po ma ga ją mi or ga -
ni zo wać wy sta wy i opie ko wać się
zbio rem – do da je Sta ni sław Tre foń. 

Tekst i fo to: 
SŁA WO MIR GRUSZ KA

Kry sty na Na lep ka z Py sko wic z suk -
ce sem go ści ła już w na szym ką ci ku
po ezji. Dziś przy bli ża my Czy tel ni kom
ko lej ne jej wier sze, tym ra zem pi sze
we so ło o ko bie tach z oka zji ich mar co -
we go świę ta.

Za zdro śni ca
Pa zu ry po ka za ła…
Bo nic in ne go nie mia ła

Pusz czal ska
Pu ści ła w obieg ję zyk nie mło dy –
wię cej niż taj fun na ro bił szko dy.
Mo że jej przy piąć sil nik na cho -
dzie?
Zmeł ła by to nę zbo ża co dzień!

Szma to man ka
Za jed ną kiec kę by da ła 
wia nek ró ża ny…
gdy by go mia ła

Wes tchnie nie 
z wiesz czem w tle
Ko bie to! Bo ski dia ble! Dzi wacz na is-
to to!
Po sta ci two jej za zdro sną anie li…
Ale dzie lić twe go lo su w Pol sce
na wet dia bli by nie chcie li!

(MFR)

Bra ku je miej sca, by na le ży cie wy eks po no wać wszyst kie pra ce.

Sta ni sław Tre foń na tle frag men tu swych zbio rów.

W skład ko lek cji wcho dzą też rzeź by, m.in. w drew nie. 

Jed nym z pierw szych za ku pio nych przez nie go ob ra zów by ła pra ca Ni ki fo ra Kry nic kie go, wów czas jesz cze 
ni ko mu nie zna ne go ar ty sty

Oca lić od za po mnie nia

Okien ko z po ezją

Na lep ko wa ina czej, czy li 
FRASZ KI O KO BIE TACH

Kry sty na Na lep ka
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To kon klu zja wy ni ka ją ca ze spo -
tka nia soł ty sów, któ re od by ło się 26
lu te go na ran czu Kor ne lii i Kry stia -
na Kiełbasów w Pro bosz czo wi cach.
Je go ce lem by ło przy mie rze nie się
do re ak ty wa cji Sto wa rzy sze nia Soł -
ty sów Wo je wódz twa Ślą skie go. 

Choć or ga ni za cja ta po wsta ła
w 2000 ro ku, to w ostat nich la tach
znaj du je się w uśpie niu. Kry stian Kieł -
ba sa, ini cja tor i or ga ni za tor spo tka nia,
na co dzień soł tys Pro bosz czo wic, wi -
ta jąc ze bra nych przed sta wił hi sto rię
SSWŚ. Zo sta ło ono utwo rzo ne
w Tosz ku, a je go dzia łal ność sku pia ła
się wo kół in te gra cji śro do wi ska, wy -
mia ny do świad czeń, or ga ni za cji im -
prez i kon kur sów. Sie dzi bą sto wa rzy -
sze nia jest gmi na To szek, dla te go wła -
śnie na jej te re nie zor ga ni zo wa no spo -
tka nie re ak ty wa cyj ne.

– Dziś ro la soł ty sa jest klu czo wa,
on jest bli sko lu dzi, to do nie go
w pierw szej ko lej no ści przy cho dzą
miesz kań cy ze swo imi pro ble ma mi,
po trze ba mi i tro ska mi. Moż na po wie -
dzieć, że tak jak le ka rze ro dzin ni, je -
ste śmy oso ba mi pierw sze go kon tak tu
– prze ko ny wał soł tys Kieł ba sa. – Choć
w ostat nim cza sie na sza dzia łal ność
osła bła, to jed nak obec ność przed sta -
wi cie li ty lu so łectw z te re nu wo je -
wódz twa po zwa la mieć na dzie ję, że
na sze sto wa rzy sze nie znów bę dzie
funk cjo no wa ło i to bar dzo sku tecz nie. 

Po dob ne go zda nia był Ge rard Ko -
ło tek, soł tys Pstrąż na z gmi ny Ly ski,
któ ry po wie dział, że sko ro coś po wsta -
ło i dzia ła ło, to nie po to, aby po kil ku
la tach się roz wią zać. Sto wa rzy sze nie
mo że po móc roz wią zać wie le pro ble -
mów so łectw.

Cze sław Ku dzia, pre zes Sto wa rzy -
sze nia Soł ty sów Wo je wódz twa Opol -
skie go pod kre ślił, że nie by ło by ich or -
ga ni za cji, gdy by nie soł ty si ze ślą skie -
go. To oni by li in spi ra cją do za ło że nia
or ga ni za cji. Ostat nie la ta to wspól ne
wy jaz dy, bie sia dy, piel grzym ki, ale
i pra ca m.in. nad utwo rze niem fun du -
szu so łec kie go. Z ko lei sa mo rzą dow cy
pod kre śla li, że do brze zor ga ni zo wa ni
soł ty si są part ne rem i współ two rzą
roz wój gmin i po wia tu. 

W spo tka niu udział wzię li soł ty si
z so łectw po ło żo nych na te re nie gmin
po wia tu gli wic kie go, Czer wion ki -
-Lesz czyn, okrę gów ryb nic ko -ra ci bor -
skie go, tar no gór skie go, czę sto chow -
skie go, bę dziń sko -lu bli niec kie go oraz
ze Sto wa rzy sze nia Soł ty sów Wo je -
wódz twa Opol skie go. Wśród za pro -
szo nych go ści zna leź li się rów nież po -
seł do Par la men tu Eu ro pej skie go Mał -
go rza ta Handz lik (któ ra opo wie dzia -
ła o dzia łal no ści Par la men tu Eu ro pej -
skie go), sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie -

szpo rek, bur mistrz Tosz ka Ja cek Za -
rzyc ki, wój to wie Ru dziń ca Krzysz tof
Ob rzut, Wie low si Gin ter Skow ro nek
oraz przed sta wi cie le in sty tu cji, któ -
rych dzia łal ność zwią za na jest z rol -
nic twem: Ro man Wło darz – pre zes
Ślą skiej Izby Rol ni czej w Ka to wi cach,
An drzej Frej no – kie row nik Agen cji
Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol -
nic twa w Py sko wi cach (rów nież soł tys
so łec twa Nie wie sze w gmi nie Ru dzi -
niec), Kry sty na Krę giel – kie row nik
Ka sy Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo -
łecz ne go w Gli wi cach oraz Jan Czech
– dy rek tor Ban ku Go spo dar ki Żyw no -
ścio wej w Gli wi cach. 

18 mar ca w sa li se syj nej w Sta ro -
stwie Po wia to wym w Gli wi cach od bę -
dzie się ko lej ne spo tka nie soł ty sów,
pod czas któ re go ma ją zo stać wy bra ne
no we wła dze sto wa -
rzy sze nia oraz od -
bę dzie się roz mo -
wa o pla nach dzia -
łal no ści. (SG)

21 lu te go ha la spor to wa przy Gim -
na zjum im. Ja na Paw ła II w Wie low si
za peł ni ła się za wod ni ka mi i wi dza mi.
Wójt gmi ny Gin ter Skow ro nek do ko -
nał uro czy ste go otwar cia im pre zy,
przy wi tał wszyst kich na wią zu jąc
do od by wa ją cych się Igrzysk Zi mo -
wych w Van co uver: - My dziś ma my
wła sne igrzy ska w Wie low si – mó wił.
Na sa mym po cząt ku po szcze gól ne so -
łec twa za pre zen to wa ły się w mar szu
po wi tal nym, któ ry był oce nia ny przez
ju ry w skła dzie: rad ny Ka rol Krem zer
– prze wod ni czą cy ju ry, rad ny Jó zef
Wa łach, rad na Ró ża Re kus, rad na Te -
re sa Ku nesz ko oraz dy rek tor gim na -
zjum Ma riusz Ostrow ski, dy rek tor
ZO PO Adam Woj to wicz i se kre tarz
gmi ny Ewa Do dak.

Ry wa li zu ją cy ze so bą mie li
do po ko na nia 12 kon ku ren -
cji. Pierw szą z nich by ło wa -

że nie ziem nia ków, w któ rej
zwy cię ży ło so łec two Dą brów -

ka. Dru gą kon ku ren cją by ło wbi ja nie
gwoź dzi do pnia, w któ rej bez kon ku -
ren cyj ny oka zał się Ad rian Chmiel
z Wie low si. Wbił naj szyb ciej 10
gwoź dzi, po ko nu jąc bez a pe la cyj nie
ry wa li. W kon ku ren cji bie gu w wor -
kach i zrzu ca niu krę gli prym wio dło
so łec two Świ bie. W szta fe cie ro dzin -
nej i sla lo mie na pił kach kan gur kach
naj lep si by li wi śni cza nie. Te re sa Ma -
ło ta z Wi śni cza ogra ła ry wa li w war -
ca bach, zaś Agniesz ka Kusz z Wie -
low si naj cel niej rzu ca ła kar to fla mi

do ko sza. Ha li na Gro chla z Wi śni cza
prym wio dła w rzu cie be re tem. Miesz -
kań cy Sie rot by li naj lep si w prze cią ga -
niu li ny, zna jo mo ści gmi ny na pod sta -
wie zdjęć lot ni czych oraz w rzu tach
kar nych i to wła śnie so łec two Sie ro ty
oka za ło się zwy cięz cą II Tur nie ju So -
łectw Gmi ny Wie lo wieś zdo by wa -
jąc 90 pkt. Tuż za ni mi upla so wa ły się
so łec twa: Wi śni cze – 67 pkt., Świ bie –
86 pkt., Wie lo wieś, 85 pkt. Dla zwy -

cięz ców wójt ufun do wał pu cha ry
i drob ne na gro dy.

Po nad to w trak cie im pre zy pa nie
z po szcze gól nych so łectw sprze da wa ły
prze pysz ne cia sta, od był się rów nież
wy stęp sek cji tań ca break -dan ce z GOK
Wie lo wieś pod opie ką Ra fa ła Szo sto ka
po łą czo ny z pre zen ta cją mło dzie ży z za -

przy jaź nio nych ośrod ków kul tu ry
w Tosz ku i Py sko wi cach. Nie ma łą
atrak cją był rów nież sam po pis mi strza
Ra fa ła, któ ry roz grzał pu blicz ność i do -
dał ener gii ry wa li zu ją cym za wod ni kom.

Ca ła im pre za kwe sto wa ła na rzecz
sztan da ru Gim na zjum im. Ja na Paw -
ła II w Wie low si. Za rów no wy gra ni,
jak i prze gra ni twier dzą zgod nie, iż
nie dziel ne po po łu dnie spę dzo ne tak
ak tyw nie przy nio sło nie sa mo wi tą sa -
tys fak cję i z pew no ścią przy czy ni ło
się do in te gra cji śro do wisk po szcze -
gól nych so łectw. Zaś or ga ni za to rom,
tym wszyst kim, któ rzy „swo je ser ce”
wło ży li w przy go to wa nie tur nie ju, na -
le żą się sło wa uzna nia i po dzię ko wa -
nia! (GAL)

Wo dzi li 
niedź wie dzia

Tegoroczny karnawał w Świbiu (gm.
Wielowieś) zakończyło wodzenie niedźwiedzia.
Jest to tra dy cja kar na wa ło wa kul ty wo wa na tam

od pra wie 20 lat. Barw ny ko ro wód zło żo ny
z prze bie rań ców pro wa dził na po stron ku niedź -
wie dzia, za któ re go prze brał się je den z miesz -
kań ców. 

Niedź wiedź w tra dy cji lu do wej sym bo li zu je
wszel kie zło, ja kie spo ty ka czło wie ka, z te go też po -
wo du nie jest pusz cza ny wol no, lecz pro wa dzo ny
na uwię zi. Wie lo barw na i roz śpie wa na gru pa w to -
wa rzy stwie mu zy ków, cho dzi ła od do mu do do mu.
Każ da go spo dy ni po win na za tań czyć z niedź wie -
dziem, bo to wró ży szczę ście na ca ły rok, go spo darz
z ko lei po wi nien po czę sto wać wo dzą cych wód ką.
W ra zie pró by wy mi ga nia się od tych po win no ści,
dia beł bądź ko mi niarz sma ru ją go spo da rzom twa rze
sa dzą. Go spo da rze, w ra mach po dzię ko wań za od -
wie dzi ny, skła da ją dat ki bądź też czę stu ją sło dy cza -
mi. Dzień za koń czył się wspól ną za ba wą com bro wą.

(SG)

Bab ski com ber
Babski comber – typowo kobiecą imprezę

wieńczącą karnawał –
zorganizowano w kilku-
nastu so łec twach na sze -
go po wia tu, m.in. w Pro -
bosz czo wi cach, Tosz ku,
Świ biu czy są sia du ją -
cym z Py sko wi ca mi Łu -
biu. Do wiódł, że we ny
twór czej miesz kan kom
po wia tu nie bra ku je.
Po par kie tach plą sa ły
po prze bie ra ne mysz ki,
bo cia ny, ab du le, pa ry
mło de, dia beł ki, ko mi -
nia rze, księż nicz ki, spor -

t smen ki i in ne uro czo odzia ne pa nie w wie ku
od lat 15 do 99! Bra wo!

(MFR)

Konkurs plastyczny
Nad le śnic two Ru dzi niec oraz gli wic ka De le ga tu ra

Ku ra to rium Oświa ty w Ka to wi cach za pra sza ją
do udzia łu w kon kur sie pla stycz nym pt. „Pta ki na szych
cza sów”. Jest on skie ro wa ny do przed szko la ków oraz
uczniów szkół z te re nu Gli wic oraz po wia tu gli wic kie go
w wie ku 3-18 lat. 

Ce lem kon kur su jest pre zen ta cja moż li wo ści twór czych
dzie ci i mło dzie ży w dzie dzi nie pla sty ki, roz wi ja nie wraż li -
wo ści es te tycz nej in spi ro wa nej przy ro dą i la sem oraz po pu -

la ry za cja ślą skich la sów. Uczest ni cy zo sta ną po dzie le ni na 6
grup: przed szko la, szko ły pod sta wo we kla sy I -III, szko ły
pod sta wo we kla sy IV -VI, gim na zja, szko ły po nad gim na -
zjal ne oraz szko ły spe cjal ne. 

Pra ce po win ny być prze sła ne do 30 kwiet nia na ad res
Nad le śnic two Ru dzi niec, 44-160 Ru dzi niec, ul. Le śna 4.
Wię cej in for ma cji o kon kur sie na stro nie in ter ne to wej
www.ka to wi ce.la sy.gov.pl/ru dzi niec lub pod nu me rem
tel. 504 25 52 40. Kon kurs od by wa się pod pa tro na tem sta -
ro sty gli wic kie go Mi cha ła Nie szpor ka oraz pre zy den ta
Gli wic Zyg mun ta Fran kie wi cza. (SG)

Na zdję ciu uczest nicz ki bab skie go com bra w Łu biu ko ło Py sko wic,
któ re w no cy 15 lu te go tań czy ły do upa dłe go, że gna jąc kar na wał. 

II Tur niej So łectw…
…czy li o tym, jak po bu dzo no do ak tyw no ści spo łecz nej,
spor to wej i re kre acyj nej miesz kań ców gmi ny Wie lo wieś
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Soł tys si łą jest - i ba sta!

O swym po par ciu za pew ni ła soł ty sów m.in. po seł do Par la men tu Eu ro pej skie -
go Mał go rza ta Handz lik. 
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Jed ną z kon ku ren cji by ło wa że nie kar to fli, ale i przy in nych nie za bra kło emo cji. 
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Śred nio trzy ra zy w ro ku py sko -
wic ki te atr Car pe Diem przy go to -
wu je no wą pre mie rę. Tym ra zem
au tor ka sce na riu sza i re ży ser ka
spek ta klu Agniesz ka Na lep ka prze -
nio sła wi dzów 30 lat wstecz w cza sy
Edwar da Gier ka i AB BY, za pra sza -
jąc na sztu kę pt. „Ca ła sa la śpie wa
z na mi – hi ty i ki ty lat 70.”.

Przy zło tych prze bo jach de ka dy,
czy li re per tu arze m.in. wspo mnia nej
AB BY, Ali ba bek, Krzysz to fa Kraw -
czy ka, Se we ry na Kra jew skie go i Je -
rze go Po łom skie go, a tak że Ali cji Ma -
jew skiej, Ire ny Ja roc kiej i Tru ba du rów
pu blicz ność ba wi ła się zna ko mi cie,
śpie wa jąc wraz z wy ko naw ca mi.
Klam rą spa ja ją cą przed sta wie nie był
kon fe ran sjer, czy li wo dzi rej z krwi
i ko ści – w tej zna ko mi tej ro li za baw -

ny Krzysz tof Dzia ło. Nie za bra kło
oczy wi ście gwiazd pro gra mu „Mam
Ta lent”, czy li bra ci Ja ku ba i Ka ro la
Grzyb ków. Na uwa gę za słu gu je też
sce na na stat ku, w któ rej Ola Grzy -
bek uro czo za śpie wa ła pio sen kę Ali cji
Ma jew skiej „Jesz cze się tam ża giel
bie li, chłop ców któ rzy od pły nę li”. Re -
we la cyj ni by li Tru ba du rzy, ra do sna
AB BA, śpie wa ją ca pio sen kę w „wol -
nym tłu ma cze niu” o tru dzie rol ni czej
pra cy i pro ble mach w PGR. Naj więk -
szą sa tys fak cją dla mło dych ar ty stów
by ło tak ży we za in te re so wa nie pu -
blicz no ści, że na ży cze nie wi dzów
(dla któ rych za bra kło bi le tów!) wy stę -
po wa li aż cztery ra zy, da jąc cztery ra -
zy nie zwy kle barw ne, wspa nia łe
przed sta wie nie w fe erii ko lo rów 
i z siłą mło do ści. (MFR)

Idą święta…
Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Pil cho wi cach już

po raz 11 or ga ni zu je kon kurs na naj pięk niej szą kro -
szon kę. Udział w nim mo gą wziąć wszy scy miesz kań cy
gmi ny, bez wzglę du na wiek.

Uczest ni cy kon kur su ma ją przy go to wać na stę pu ją ce ilo -
ści kro szo nek: do ro śli 3 sztu ki, dzie ci 2 sztu ki, z ko lei w ka -
te go rii pra ca zbio ro wa 6-10 sztuk. Tech ni ka zdo bie nia jaj
jest do wol na. Pra ce oce nia ne bę dą w trzech ka te go riach (ze
wzglę du na za sto so wa ną tech ni kę): tra dy cyj na, czy li ry tow -
ni cza (kro szon ki dra pa ne), ba ti ko wa (pi sa ne wo skiem) czy
wy ko na ne tech ni ka mi tra dy cyj ny mi (okle ja ne lub ma lo wa -
ne), jak rów nież no wa tor ski mi. Or ga ni za to rzy pod kre śla ją,
że głów ny mi kry te ria mi ocen bę dą wier ność tra dy cyj ne mu
wzor nic twu oraz wa lo ry es te tycz ne i ar ty stycz ne. 

Pra ce kon kur so we na le ży skła dać 26 mar ca w go dzi -
nach 15.00-18.00 w sa li Rol ni czej Spół dziel ni Pro duk cyj nej
(Pil cho wi ce, ul. Gli wic ka 3). Otwar cie wy sta wy na stą pi tra -

dy cyj nie w Nie dzie lę Pal mo wą, 28
mar ca o godz. 14.00, w ra mach Jar mar ku Przed świą tecz ne -
go, or ga ni zo wa ne go przez sto wa rzy sze nie Pil cho wi cza nie
Pil cho wi cza nom. Podsumowanie konkursu 15 kwietnia
o godz. 16.00 w sa li OSP Pil cho wi ce. 

23 mar ca w go dzi nach 10.00-16.00 w sa li se syj nej
Urzę du Gmi ny Gie rał to wi ce od bę dzie się Kier masz
Wiel ka noc ny. 

Bę dzie to oka zja, aby za ku pić róż ne ozdo by świą tecz -
ne oraz ręcz nie wy ko na ne kro szon ki przy go to wa ne przez
pa nie z Ko ła Go spo dyń Wiej skich oraz uczest ni ków
warsz ta tów or ga ni zo wa nych przez Gmin ny Ośro dek Kul -
tu ry. Z ko lei w dniach 12-14 mar ca Ko ło Go spo dyń Wiej -
skich z Gie rał to wic bę dzie bra ło rów nież udział w Jar -
mar ku or ga ni zo wa nym przez CH Fo rum w Gli wi cach.
Tam też bę dzie moż na ku pić świą tecz ne ozdo by przy go -
to wa ne przez KGW.(SG)

23 lu te go w Urzę dzie Gmi ny
w Gie rał to wi cach, na za pro sze nie
wój ta gmi ny Jo achi ma Bar gie la
i sta ro sty gli wic kie go Mi cha ła Nie -
szpor ka, spotkali się samorządowcy. 

Oprócz władz gmin po wia tu gli -
wic kie go udział w nim wzię li przed -
sta wi cie le gmin Klesz czów (po wiat
beł cha tow ski) i Stry ków (po wiat
zgier ski). Pierw szym punk tem by ła
in for ma cja na te mat za gro żeń pod to -
pie nia mi w po wie cie gli wic kim
na sku tek in ten syw nych roz to pów
i opa dów. Ma te riał przy go to wa ny
przez pra cow ni ków Wy dzia łu Za rzą -
dza nia Kry zy so we go Sta ro stwa Po -
wia to we go w Gli wi cach przed sta wił
sta ro sta Nie szpo rek. W lu tym Wy dział

Za rzą dza nia Kry zy so we go Wo je wo dy
Ślą skie go, po wo łu jąc się na ko mu ni -
ka ty Biu ra Pro gnoz Hy dro lo gicz nych
w Kra ko wie, ostrze gał wła dze gmin
oraz jed nost ki od po wie dzial ne za za -
rzą dza nie kry zy so we przed szyb kim
top nie niem po kry wy śnież nej mo gą -
cej po wo do wać lo kal ne pod to pie nia.
Z prze pro wa dzo nych ana liz z lat ubie -
głych i oraz sta nu te go rocz ne go wy ni -
ka ło, że te re ny, na któ rych mo że dojść
do wy stą pie nia ta kich pod to pień
w po wie cie gli wic kim, to gmi ny za li -
czo ne do po wo dzio wych. Wśród nich
są Gie rał to wi ce, So śni co wi ce oraz
Pil cho wi ce. Po nad to moż li wość
podtopień wy stę pu je w miej scach,
gdzie nie są na bie żą co utrzy my wa ne

w na le ży tej droż no ści cie ki, ro wy,
prze pu sty itp. 

Na stęp nie wójt Bar giel, na przy kła -
dzie gmi ny Gie rał to wi ce, omó wił te -
mat ener ge ty ki gmin nej w kon tek ście
re ali za cji Pa kie tu Ener ge tycz no -Kli -
ma tycz ne go Unii Eu ro pej skiej 3x20.
Za pre zen to wał m.in. no wo cze sne roz -
wią za nia ener ge tycz ne za sto so wa ne
na Kry tej Pły wal ni „Wod nik”, na któ rą
na stęp nie za pro sił ze bra nych go ści.
Na pły wal ni za sto so wa no po łą czo ny
układ agre ga tów ga zo wych, ko ener ge -
tycz nych oraz ukła du so la rycz ne go.
Ko lej na część spo tka nia od by ła się
w au li Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi -
cach.

(SG) 

W Pa niów kach rozegrano ha lo -
we za wo dy spor to wo -po żar ni cze
mło dzie żo wych dru żyn Ochot ni -
czych Stra ży Po żar nych z te re nu
po wia tu gli wic kie go. 

W zma ga niach udział wzię li za rów -
no chłop cy jak i dziew czę ta. Or ga ni za -
to rzy przy go to wa li dla nich trzy kon -
ku ren cje – po żar ni czy tor prze szkód,
szta fe tę po żar ni czą oraz ćwi cze nia
z przy rzą da mi i ar ma tu rą po żar ni czą.
W oce nie ju ry za wod ni cy i za wod nicz -

ki pre zen to wa li wy so ki, wy rów na ny
po ziom. Po pod su mo wa niu wszyst -
kich star tów w ka te go rii dziew czyn
zwy cię ży ła dru ży na OSP Świ -
bie, II miej sce za ję ła dru ży na OSP Pa -
niów ki I, a III miej sce dru ży na OSP
Pa niów ki II. Z ko lei w ka te go rii chłop -
ców rów nież zwy cię ży ła dru ży na OSP
Świ bie, II miej sce za ję ła dru ży na OSP
Pa niów ki II, a III miej sce dru ży na OSP
To szek. Pu cha ry, me da le i dy plo my

wrę czy li Ta de usz Ma mok – czło nek
Są du Ko le żeń skie go Za rzą du Głów ne -
go ZOSP RP (a rów no cze śnie prze -
wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie -
go), An drzej Frej no – pre zes Po wia -
to we go Związ ku OSP Po wia tu Gli wic -
kie go, Wal de mar Do mbek – czło nek
Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go, Ma -
riusz Po lo czek – rad ny Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go oraz Jo -
achim Bar giel, wójt
gmi ny Gie rał to wi ce.

(SG)

Moż na do brze wy star to wać
Po wia to we Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach

przy ul. Zyg mun ta Sta re go 17 (bu dy nek Sta ro stwa Po -
wia to we go) do koń ca mar ca pro wa dzi na bór do ko lej nej
edy cji udzia łu w pro jek cie „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. Udział w pro -
jek cie jest bez płat ny dla każ de go uczest ni ka. 

Pro jekt skie ro wa ny jest do 36 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 26 osób nie peł no spraw nych z orze czo nym stop niem
nie peł no spraw no ści oraz 10-ciu 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).

W ra mach pro jek tu każ dy je go uczest nik weź mie udział
w trzech for mach wspar cia:

– ba da nia pro fi lak tycz -
ne/spe cja li stycz ne/sa ne pi -
dow skie zgod nie z po trze bą
uczest ni ków;

– udział w szko le niach/warsz ta tach/po rad nic twie/kur -
sach zgod nie z po trze bą uczest ni ków;

– wy jazd uczest ni ków na tre ning „Kre atyw ność i au to -
mo ty wa cja”.

Oso by nie peł no spraw ne w ra mach pro jek tu ma ją rów -
nież za pew nio ny 14 dnio wy tur nus re ha bi li ta cyj ny po łą czo -
ny z w/w tre nin giem.

Szcze gó ło wych in for ma cji udzie la:
� Biu ro Pro jek tu – Gli wi ce, ul. Zyg mun ta Sta re go 17,
II pię tro, po kój nr 224 lub pod nr te le fo nu: 32 233 79 83;
� Se kre ta riat PCPR – Gli wi ce, ul. Zyg mun ta Sta re go 17,
par ter, po kój nr 084 lub pod nr tel. 32 332 66 16 

In for ma cje są do stęp ne rów nież na stro nie in ter ne to wej
pro jek tu: www.do bry start.pcpr -gli wi ce.pl, gdzie moż na po -
brać for mu larz zgło sze nio wy.

Za pra sza my wszyst kich za in te re so wa nych do udzia łu
w pro jek cie.

Na si Czy tel ni cy nie mie li pro ble -
mów z pra wi dło wą od po wie dzią
na py ta nia kon kur so we, ja kie za mie -
ści li śmy w po przed nim nu me rze
WPG, pi sząc o dzia łal no ści pre wen -
cyj nej Ka sy Rol ni cze go Ubez pie cze -
nia Spo łecz ne go. Spo śród wie lu na de -
sła nych kar tek i ma ili los uśmiech nął
się do Aga ty Kion ki z Pil cho wic, któ -
ra wy lo so wa ła na gro dę – przy dat ną
w go spo dar stwie dra bi nę, ufun do wa ną

przez Od dział Te re no wy KRUS w Gli -
wi cach. Pa nią Aga tę pro si my o ode -
bra nie na gro dy (a wcze śniej o te le fon
w spra wie usta le nia do god ne go ter mi -
nu pod nr 32 332 66 65
lub 513 177 633), zaś Czy tel ni ków za -
chę ca my do udzia łu w ko lej nych kon -
kur sach KRUS, ja kie ogła szać bę dzie -
my co dwa mie sią ce. Na stęp ny – już
w kwiet nio wym wy da niu WPG.

(RG) 

O za gro że niu powodzią i ener ge ty ce 
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Za wo dy mło dych stra ża ków 

Roz strzy gnię cie kon kur su KRUS

Ko lej ny suk ces 
Car pe Diem

Ra fał Ko zok, Olek Me ryk i Mi chał Pi prow ski w ży wio le lat 70.
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Dzię ku je my za wszyst kie na de sła ne od po wie dzi.
Po praw ne roz wią za nia Roz ryw ko we go Ką ci ka z po -
przed nie go mie sią ca wy glą da ją na stę pu ją co: ha sło
krzy żów ki WA LEN TYN KI, z ko lei zdję cie przed sta -
wia ło Ry nek w Tosz ku w zi mo wej sce ne rii. 

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 otrzy mu ją An na Skan -
dy, Rajn hold Pi sa rek oraz Kry sty na Ry gioł. 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. 

Obok za mie sza my ko lej ną krzy żów kę oraz zdję -
cie do roz po zna nia. Przy po mi na my, że zo sta ło ono zro bio ne w na szym po wie -
cie. Jak za wsze dla uła twie nia roz wią za nia krzy żów ki po le ca my na szą stro nę in -
ter ne to wą www.po wiat gli wic ki.pl. Od po wie dzi pro si my prze sy łać do 2 kwiet nia
na ad res e -ma il: re dak cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl lub pocz tą tra dy cyj ną na ad res
Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-100 Gli wi ce,
do pi sek „Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go”. (SG)

Fun da tor
na gród –

Mał go rza ta
Handz lik,

po seł
do Par la -

men tu Eu -
ro pej skie go 

Py ta nia do krzy żów ki:
1. Pięk ne i ko lo ro we, przy go to wy wa -
ne spe cjal nie na nie dzie lę po prze dza-
ją cą Wiel ka noc.
2. Do kończ przy sło wie: „W mar cu
jak w....”
3. Ślą skie pi san ki.
4. Tak na zy wa ny jest okres, gdy koń -
czy się zi ma i za czy na wio sna.
5. Cze ko la do wy lub z cia sta zdo bi ko -
szycz ki lub sto ły wiel ka noc ne.

6. Kwia ty zwia stu ją ce nad cho dzą cą
wio snę.
7. Wiel ka noc ny la ny po nie dzia łek.
8. Naj waż niej sze świę to Chrze ści-
jan.
9. Jak na zy wa się no wa kry ta pły wal-
nia w Pa niów kach?
10. Z ja kich kra jów na wio snę przy la -
tu ją do nas pta ki?
11. Jed no z so łectw w gmi nie
Wie lo wieś.

�Co przed sta wia 
to zdję cie? �

Prze pięk na wio ska Wi śni cze
w gmi nie Wie lo wieś zna na jest
przede wszyst kim z bar dzo no wo cze -
sne go i wy god ne go dla
miesz kań ców Do mu Po mo cy
Spo łecz nej „Ca ri tas”. W Wi -
śni czu miesz ka ją bar dzo go -
spo dar ni i we se li lu dzie.
Nie wszy scy wie dzą, że
na zwa so łec twa po cho dzi
od wi śnio we go sa du. 

Przed wie ka mi w miej -
scu tym ro sło po dob no za trzę sie nie
wi śnio wych drze wek, któ re ro dzi ły
wiel kie i słod kie owo ce. Przod ko wie
na zy wa li ten za ką tek Kir che, a mó -
wiąc po na sze mu – wła śnie wi śnie!
Wi śnie z bie giem lat sta ły się Wi śni -
czem, a i do dziś we wsi owo cu je

mnó stwo do rod nych drzew wi śnio -
wych. Miesz kań cy ro bią z nich bar -
dzo do bre kom po ty na zi mę. A i wi -
śni czan ki – mło de miesz kan ki so łec -
twa – ma ją usta tak ape tycz ne, jak
ocie ka ją ce so kiem czer wo ne wi sien -
ki! (MFR)
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W kręgu legend
Skąd się wzię ła na zwa Wi śni cze?

Do wnij, jak Sto ni ca by ła jesz cze
rich tig praw dzi wom go spo dar skom
wsiom, a lu dzie ży li yno z te go co
zie mia uro dzie ła to i wa rzy ło się to,
co szło abo ze brać z po la abo z chly -
wi ka -ło bo ry. Aze niy by ło tyż za wie -
la cza su, to go spo dy ni szy ko wa ła ta -
kie je dzy nie, aby by ło sy te i że by nie
mu sia ła za du go stoć przy bla sze, bo
ro bo ta ją go niy ła a do są sia dow tyż
ra da se po szła, że by se cze go do wie -
dzieć.

Nie by ło wte dy ani te le wi zo row ani
żod nych in nych in ter ne tow, a jak kto

mioł ra dio, to już boł wiel ki pon. Ta ke
som siedz kie wie sia dy mia ły wie la za -
let. Jak dzi siej na to pa trza, to mi się
zdo, że to dzien ki nim roz wi ja ły się
na sze so łec twa. No ale nie o tym mo
być ta ło sprow ka. Dzi siej chca Wom
po wie dzieć, co to te na sze star ki wa -
rzy ły swo im chło pom i dziec kom. Jed -
nom z ta kich po traw był bio ły żur. Oto
prze pis:

Bie ry my: 2 li try wo dy, 1 li ter ma -
ślan ki, 1 li ter śmie ton ki (kwa śnej), 4
łyż ki ma sła, 2 ki lo kar to fli, 1 wiel ko
mar kew, 3 ząb ki czo sku, 3 łyz ki mą ki,
kmi nek, sol, pieprz, pieprz zio ło wy,
ma gi wy rfle i zie ly ni na: pie trusz ka,
ze ler, ko per i szni tloch.

Jak to wszyst ko mo my to wa -
rzy my: Naj sam pierw wa rzy my wo -

da z kmin kiem i po szat ko wa nom
mar chwią. Jak mar kew by dzie już
mię ko to mu szy my w nie wiel kiej
ilo ści zim nyj wo dy roz fyr lać mą ka
i wloć jom do wo dy. To wszyst ko
mu si nom do brze prze wreć. Tak za -
cze pa ny wy war zro bi się lek ko za -
gynsz czo ny. W in nym gar cu wa rzy -
my ło stru ga ne kar to fle. Jak te kar to -
le się uwa rzom, to mu szy my je po -
tuc, ale yno łod po ło wy, bo mu szom
tyż być konc ki.

Czo snek sie ko my i wcie pu jy my
do wy wa ru, a po tym już yno ma sło,

ma ślo na, śmie ton ka i po tu czo ne
(od po ły) kar to fle tyż wciep nonć i wy -
miyszać do sma ko wać so lą, pie przym
mag gi. Na ko niec wciep nonć wi ta mi -
ny – drob no po sie ka no zie le ni na i fer -
tig.

Jak na pew no wie cie do wnij te
pro duk ty by ły two rzo ne na miej scu,
ma ślon ka, śmie ta na, ma sło by ły pro -
sto łod kro wy, kar to fle na ko pa ne
na po lu, zie le ni na z ło grod ka. Ale te -
raz tyż ta ki żur się jesz cze u nos wa rzy
a wszyst ko co do nie go po trze ba idzie
ku pić w skle pie. Niy jest już to mo że
to sa mo ale na dal sma ko sze się nim
zajadajom.

Wy tyż spró buj cie, a jak Wom by -
dzie sma ko woł, to nom dej cie znać.
Smacz ne go!

Spichlerzowe sma ki
Po ni żej pre zen tu je my prze pis na żur, ja ki go spo dy nie ze Sta -
ni cy w gmi nie Pil cho wi ce przy go to wa ły na kon kurs 
„Da nie Ro ku Spi chle rza 2009”. 

Żur łod star ki
na wiel ko fa mi li ja

Ga łąz ka kwit ną cej
wi śni...

Jo lan ta Ko wol
z Ko ła Go spo dyń
Wiej skich ze Sta -
ni cy odebrała
za ten prze pis na -
gro dę w spi chle -
rzo wym kon kur -
sie. Obok Re mi -
giusz Rącz ka,
któ ry prze wod ni -
czył ju ry. 

Roz wią za nie
kon kur su

Win ni Wam je ste -
śmy po praw ną od po -
wiedź w kon kur sie wa -
len tyn ko wym. Przy po mi -
na my, że po da li śmy frag ment le gen dy
i py ta li śmy o to, gdzie to czy się jej
ak cja oraz ja ki no si ty tuł. Po praw ne
od po wie dzi to Pław nio wi ce oraz
„Dzwo ny za pad nię te go Ko ścio ła”.
Drob ne upo min ki w po sta ci po łą czo -
nych czer wo ną wstąż ką ku becz ków
z wi ze run ka mi ma mu ta z po wia tu gli -
wic kie go oraz pięk nie wy da ny mi le -
gen da mi po wia tu ode bra li Pa try cja
La so ta -Bie niek i Hen ryk Czer wiń -
ski, któ rzy ja ko pierw si do dzwo ni li
się udzie la jąc po praw nej od po wie dzi.
Gra tu lu je my i dzię ku je my za wszyst -
kie te le fo ny!
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