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W ze szłym mie sią cu pi sa li śmy
o no wych in we sty cjach, któ re po -
wsta ły przy Ze spo le Szkół im.
M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach –
o za ple czu spor to wym, m.in. w po -
sta ci bo iska i bież ni oraz o punk cie
edu ka cyj nym, w któ rym sta nę ły peł -
no wy mia ro we ma kie ty Ma mu ta
wiel kie go i No so roż ca wło cha te go.
Z ko lei w tym nu me rze przed sta wia -
my dwa przed się wzię cia re ali zo wa ne
w Ze spo le Szkół im. I. J. Pa de rew -
skie go w Knu ro wie. 

14 paź dzier ni ka zor ga ni zo wa no
dwie zwią za ne z tym uro czy sto ści.

Pierw sza z nich od by wa ła się w Tech -
ni kum przy uli cy Szpi tal nej i mia ła
zwią zek z za koń cze niem ter mo mo der -

ni za cji, dru ga do ty czy ła roz po czę cia
bu do wy ha li przy Li ceum Ogól no -
kształ cą cym przy uli cy 1 Ma ja. 

Wśród wie -
lu za pro szo -
nych go ści po -
ja wi li się m.in.
wi ce mi ni ster
edu ka cji na ro -
do wej Kry sty -
na Szu mi las,
dy rek tor De le -
ga tu ry w Gli wi -

cach Ku ra to rium Oświa ty w Ka to wi cach
Zdzi sła wa Wa niek, wła dze sa mo rzą do -
we po wia tu ze sta ro stą Mi cha łem Nie -

szpor kiem na cze le, rad ni Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go, pre zy dent Knu ro wa Adam
Rams, a tak że dy rek to rzy szkół, dla któ -
rych or ga nem pro wa dzą cym jest Po wiat
Gli wic ki. Nie za bra kło rów nież oczy wi -
ście na uczy cie li i uczniów – ci ostat ni sta -
wi li się po mi mo dnia wol ne go od za jęć,
przy go to wu jąc część ar ty stycz ną. 

Ter mo mo der ni za cja bu dyn ków Ze -
spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
przy uli cy Szpi tal nej, to in we sty cja,
któ rą roz po czę to w ro ku 2009. 

Dokończenie na str. 10

W Szpi ta lu w Knu ro wie 13 paź dzier ni ka
otwar ta zo sta ła naj no wo cze śniej sza w wo je -
wódz twie ślą skim pra cow nia re zo nan su ma gne -
tycz ne go.

– Dys po nu je my no wo cze snym, otwar tym apa ra -
tem mar ki Sie mens, któ ry dzię ki przy ja znej kon -
struk cji i wy ko rzy sta niu za awan so wa nych roz wią zań
tech no lo gicz nych za pew nia wy so ką ja kość dia gno -
sty ki, a za ra zem gwa ran tu je pa cjen tom wy jąt ko wy
kom fort pod czas ba da nia – mó wił pod czas uro czy -
ste go otwar cia pra cow ni Mi chał Ek kert, prezes
Zarządu spółki Szpital w Knurowie.

Urzą dze nie umoż li wia wy ko na nie ba da nia bez
wpro wa dza nia pa cjen ta do wą skie go tu ne lu, jak to
dzie je się w star szych sys te mach re zo nan su ma gne -
tycz ne go. Dzię ki te mu ide al nie na da je się do ba dań
osób oba wia ją cych się za mknię tych prze strze ni,
a tak że dzie ci i osób oty łych. 

Dokończenie na str. 5

Re zo nans już słu ży pa cjen tom

Mi chał Ek kert ob ja śnia za sa dy dzia ła nia no we go urzą dze nia, obok wi ce mi ni ster Kry sty na Szu mi las. 
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Sta ro sta Mi chał Nie szpo rek, pro wa dząc ko par kę, do ko -
nał pierw sze go wy ko pu pod no wą ha lę spor to wą
przy „Pa de rew skim”.

Młodzież ucząca się przy Szpitalnej 25 cieszy się, że ich szkoła tak ostatnio wypiękniała.
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28 wrze śnia w sa li se syj nej Sta ro -
stwa Po wia to we go w Gli wi cach od -
by ła się ko lej na, 51. se sja Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go. Tym ra zem głów -
ny mi te ma ta mi by ły hi sto ria geo lo -
gicz na po wia tu oraz pod su mo wa nie
przed się wzięć re ali zo wa nych ze
środ ków Po wia to we go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej. Spo ro uwa gi po świę co no
tak że spra wom ro dzi ciel stwa za stęp -
cze go.

Po sta łych punk tach se sji jak wnio -
ski, in ter pe la cje, za py ta nia i po stu la ty
rad nych, sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie -
szpo rek przed sta wił in for ma cję z ich
re ali za cji oraz spra woz da nie z prac
Za rzą du Po wia tu po mię dzy se sja mi.
Na stęp nie dy rek tor Po wia to we go Cen -
trum Po mo cy Ro dzi nie, Bar ba ra Ter -
lec ka -Ku bi cius za pre zen to wa ła te mat
„Ro dzi ciel stwo za stęp cze w po wie cie
gli wic kim”.

Jak po in for mo wa ła ze bra nych,
w na szym po wie cie funk cjo nu je 117
ta kich ro dzin, w któ rych jest wy cho -
wy wa nych po nad 160 dzie ci. Są to ro -
dzi ny spo krew nio ne i nie spo krew nio -
ne, za wo do we wie lo dziet ne, jak też
peł nią ce funk cję 24-go dzin ne go po go -
to wia ro dzin ne go dla dzie ci, któ re
w każ dej chwi li po trze bu ją wspar cia.
Za pro sze nie na se sję otrzy ma ło 5 ro -
dzin nie spo kre wio nych. W imie niu
Ra dy Po wia tu oraz Za rzą du Po wia tu,
wi ce prze wod ni czą ca Ra dy Ewa Jur -
czy ga i sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie -
szpo rek prze ka za li na ich rę ce li sty
gra tu la cyj ne. Ode bra li je We ro ni ka
i Adam Wa lu so wie z Knu ro wa, Li la
i Zbi gniew Du do wie ze Świ bia, An na
i Krzysz tof Su cho no wie z Py sko wic,
Te re sa i Ja nusz Czar nec cy z Gli wic
oraz Ma ria i Grze gorz Pie trow scy
z Pa nió wek. W prze rwie se sji moż na
by ło oglą dać pra ce wy ko na ne przez
ro dzi ców, któ rym nie jed no krot nie po -
ma ga ły dzie ci. 

Na stęp nie Ma riusz Dy ka, na czel -
nik Wy dzia łu Ochro ny Śro do wi ska,
Rol nic twa i Le śnic twa, a jed no cze śnie

geo log po wia to wy, za pre zen to wał te -
mat „Hi sto ria geo lo gicz na po wia tu gli -
wic kie go, za so by na tu ral ne oraz po -
ten cjał roz wo ju”. Opo wie dział o bu do -
wie geo lo gicz nej, zło żach wę gla i rud
że la za oraz kie run kach wy ko rzy sta nia
bo gactw na tu ral nych. Przed sta wił po -
nad to, ja kie dzia ła nia edu ka cyj ne pro -
wa dzo ne są w szko łach po wia to wych,
m.in. w ra mach współ pra cy z Wy dzia -
łem Na uk o Zie mi Uni wer sy te tu Ślą -
skie go w Ka to wi cach. Z ko lei czło nek
Za rzą du Po wia tu Mar cin Stron czek
pod su mo wał pro jek ty re ali zo wa ne ze
środ ków PFO ŚiGW. Na przy kład po -
przez ter mo mo der ni za cję bu dyn ków
po wia to wych (sta ro stwa, szkół, szpi ta -
li, do mów po -
mo cy spo łecz -
nej) ogra ni czo -
no ilość za nie -
czysz czeń od -
pro wa dza nych
do po wie trza.
W ra mach edu -
ka cji eko lo -
gicz nej Za rząd
Po wia tu co ro -
ku prze pro wa -
dza ak cję
„ S p r z ą  t a  n i e
Po wia tu”, a tak że or ga ni zo wał kon kur -
sy „So łec two Przy ja zne Śro do wi sku”.
Zor ga ni zo wa no rów nież wy ciecz kę
po po wie cie pro mu ją cą wa lo ry przy -
rod ni cze i kra jo bra zo we po wia tu gli -
wic kie go, ja ko na gro dę za udział
w Kon kur sie Wie dzy o Po wie cie Gli -
wic kim. Ze środ ków fun du szu do po sa -
żo no rów nież ścież kę edu ka cyj ną „Las
Dą bro wa”. Wy ko na no tak że wie le pro -
gra mów i opra co wań, m.in. stu dium
wa run ków wy stę po wa nia za gro że nia
i ochro ny wód pod ziem nych na te re nie
po wia tu dla ce lów ochro ny wód pod -
ziem nych, a tak że stwo rzo no re jestr te -
re nów za gro żo nych osu wa niem się
mas zie mi na te re nie po wia tu. Do to -
wa no rów nież za da nia re ali zo wa ne
przez spół ki wod ne, za ku pio no sa mo -
chód ra tow ni czo -ga śni czy dla Jed nost -

ki Ra tow ni czo -Ga śni czej Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Py sko wi cach oraz
urzą dza no i utrzy my wa no te re ny zie -
lo ne przy bu dyn kach po wia to wych. 

Na stęp nie rad ni pod ję li 9 uchwał,
m.in. w spra wie za opi nio wa nia pro jek -
tu uchwa ły Ra dy Miej skiej w Gli wi -
cach w spra wie prze kształ ce nia Sa mo -
dziel ne go Pu blicz ne go Za kła du Opie ki
Zdro wot nej – Gli wic kie go Ośrod ka

Ada pta cyj no -Re ha bi li ta cyj ne go dla
Dzie ci i Mło dzie ży Nie peł no spraw nej
w Gli wi cach, za twier dze nia zmian
i tek stu jed no li te go sta tu tu Ze spo łu
Opie ki Zdro wot nej w Knu ro wie, wy -
ra że nia zgo dy na zby cie przez Po wiat
Gli wic ki nie ru cho mo ści po ło żo nej
w Kuź ni Nie bo row skiej, zmian
w uchwa le bu dże to wej na 2010 rok,
usta le nia wy so ko ści opłat za usu wa nie
z dro gi i par ko wa nie po jaz dów
na koszt wła ści cie la na te re nie po wia -
tu oraz udzie le nia do ta cji w 2010 r.
z bu dże tu po wia tu 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. 

Ko lej na se sja od bę dzie się 21 paź -
dzier ni ka o godz. 15.00 w sa li se syj nej
Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach.

WWIIEE  ŚŚCCII  ZZ  SSEE  SSJJII Relacjonuje
przewodni-
czący Rady

Powiatu
Gliwickiego

Tadeusz
Mamok.

Adam i We ro ni ka Wa lu so wie z Knu ro wa od bie ra ją gra tu la cje
od Ewy Jur czy gi i starosty gliwickiego.

We wrze śniu przed sta wi cie le Po -
wia tu Gli wic kie go od wie dzi li Po wiat
Mit tel sach sen (Niem cy). Dwu dnio wa
wi zy ta od by ła się na za pro sze nie na -
sze go part ner skie go po wia tu. 

De le ga cja zło żo na z przed sta wi cie -
li Za rzą du Po wia tu, rad nych Ra dy Po -
wia tu, pra cow ni ków sta ro stwa oraz
pre ze sa PCK w Knu ro wie, wzię ła
udział w se sji Ra dy Po wia tu Mit tel -
sach sen, prowadzonej przez starostę
Volkera Uhliga, pełniącego równo-
cześnie funkcję przewodniczącego
rady powiatu. W jej trak cie sta ro sta
gli wic ki Mi chał Nie szpo rek, w imie -
niu po wo dzian z te re nu na sze go po -
wia tu, prze ka zał tam tej szym rad nym
po dzię ko wa nia za wspar cie fi nan so we
(przy po mnij my, że za raz po ma jo wej
po wo dzi Niem cy prze ka za li sprzęt
do osu sza nia bu dyn ków oraz zor ga ni -

zo wa li zbiór kę pie nię dzy). No wy sta -
ro sta Po wia tu Calw – któ ry jest part -
ner skim po wia tem za rów no dla Mit tel -
sach sen, jak i dla nas – Hel mut Rieg -
ger, na wią zu jąc do ju bi le uszu 20-le cia
po łą cze nia NRD i RFN po wie dział, że
nie moż na po mi nąć udzia łu pol skie go
ru chu wol no ścio we go w prze mia nach,
któ re na stą pi ły w Eu ro pie po 1989 r.
Je go sło wa rad ni przy ję li grom ki mi
bra wa mi. 

Głów nym punk tem po by tu na szej
de le ga cji w Niem czech by ło uczest nic -
two w kon cer cie z oka zji 20-rocz ni cy
zjed no cze nia Nie miec, któ ry od był się
w ewan ge lic kim ko ście le św. Pio tra we
Fre iber gu. Kon cert z udzia łem chó ru
chło pię ce go za koń czył się wa ria cją
na te mat nie miec kie go hym nu. Wi zy ta,
choć mia ła ofi cjal ny cha rak ter, by ła
rów nież oka zją do wy mia ny do świad -

czeń i po głę bie nia part ner stwa. De le -
ga cja za po zna ła się m.in. z funk cjo no -
wa niem nie miec kie go szkol nic twa za -
wo do we go. (SG) 

Wi zy ta w Mit tel sach sen

– Zna ny jest Pan z przy wią zy wa -
nia du żej wa gi do ślą skiej tra dy cji. 

– Śląsk jest mo ją Ma łą Oj czy zną.
Tu się uro dzi łem, tu się wy cho wa łem,
tu wy bra łem – i przez la ta wy ko ny wa -
łem – naj bar dziej tra dy cyj ny ślą ski za -
wód gór ni ka, a póź niej za czą łem pra -
co wać na rzecz lo kal nej sa mo rząd no -
ści. Z tą zie mią zwią za na jest mo ja ro -
dzi na, w do mu kul ty wu je my to, co ślą -
skie. Bez te go nie wy obra żam so bie
ży cia.

– Nie prze szka dza Pa nu, gdy ktoś
mó wi gwa rą…

– Ab so lut nie! Sam chęt nie się nią
po słu gu ję. W Knu ro wie, gdzie od wie -
lu lat miesz kam, lu bi my so bie po go -
dać po na szy mu… Gdy pra co wa łem
w ko pal ni „Knu rów”, prze cho dząc
tam ko lej ne szcze ble gór ni cze go wta -
jem ni cze nia za wo do we go, a po tem
kie ro wa łem KWK „Szczy gło wi ce”,
naj le piej roz ma wia ło mi się z ko le ga -
mi i pra cow ni ka mi wła śnie na szą ślą -
ską gwa rą. Tak że póź niej, spra wu jąc
funk cję rad ne go po wia to we go, a na -
stęp nie rów nież sta ro sty, czę sto prze -
cho dzę na gwa rę. Bar dzo się cie szę,
gdy roz mów ca też jest chęt ny po go -
dać. Od ra zu znaj du je my wspól ny ję -
zyk!

– Spra wy gwa ry czy – jak chcą
nie któ rzy – ję zy ka ślą skie go, au to -
no mii dla na sze go re gio nu i po dob ne
kwe stie jed nak po tra fią też dzie lić
lu dzi, a nie tyl ko łą czyć.

– Ta kie spoj rze nie na ślą skość jest
mi ob ce. Ja bio rę z tej tra dy cji to, co
jest do bre i twór cze, a nie to, co bu dzi
kon tro wer sje i ro dzi nad mier ne emo -
cje. Oczy wi ście, że Ślą za cy mo gą
na przy kład po zaz dro ścić Ka szu bom
te go, iż ci ma ją swój wła sny ję zyk.
Nic jed nak na si łę. Łą czy nas co
praw da z miesz kań ca mi Ka szub wie le

wspól ne go (po za oczy wi ście tym, że
Po wiat Puc ki jest od czte rech lat na -
szym part ner skim po wia tem). Ma my
po dob ną trud ną przy gra nicz ną prze -
szłość, burz li wą hi sto rię i la ta spę dzo -
ne pod za bo ra mi. Jed nak Śląsk ma też
wła sną, nie co od mien ną toż sa mość
i na le ży to usza no wać, a nie na le gać
na przy ję cie wzor ca – spraw dzo ne go,
ale jed nak ka szub skie go, a nie ślą -
skie go. 

– Trak tu je Pan re gio na lizm bar -
dzo in dy wi du al nie, nie idąc na skró -
ty uogól nień.

– Tak, bo uwa żam, że jest to w du -
żej mie rze in dy wi du al na spra wa każ -
de go z nas. Wy ni ka z te go, w ja kim
do mu się wy cho wa li śmy, skąd po -
cho dzą na si przod ko wie, ja kie prze -
ka za li nam tra dy cje, w ja kiej szko le
się uczy li śmy. Ba, na wet z te go,
z kim ba wi li śmy się na po dwór ku…
Ślą skość jest w nas i na le ży ją pie lę -
gno wać, by nie za nik nę ła. Tyl ko ty le
i aż ty le.

– Dzię ku ję za roz mo wę.
Roz ma wia ła: 

RO MA NA GOZ DEK 

Mi chał Nie szpo rek z du mą no si gór -
ni czy mun dur. 

� Pre zes PCK w Knu ro wie Kle -
mens Bąk dzię ku je za wspar cie
władz po wia tu Mit tel sach sen oraz
nie miec kie go PCK, udzie lo ne na -
szym po wo dzia nom. List gra tu la cyj -
ny zło żył na rę ce Vol ke ra Uhli ga,
sta ro sty Po wia tu Mit tel sach sen. 

� Cen trum Kształ ce nia Za wo do we go we
Freibergu przy go to wu je uczniów do pra cy
w kon kret nych za wo dach, m.in. gór nik
czy spe cja li sta ds. od wier tów. 

Waż ne, skąd 
po cho dzi my
Roz mo wa z MI CHA ŁEM NIE SZPOR KIEM, 
sta ro stą gli wic kim
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Pod pi sa na zo sta ła umo wa na re -
ali za cję pro jek tu „Upo rząd ko wa nie
go spo dar ki ście ko wej w aglo me ra -
cji Sie ra ko wi ce po przez bu do wę ka -
na li za cji sa ni tar nej i oczysz czal ni
ście ków”. Wy ko naw cą jest fir ma
Ener go pol – Po łu dnie S.A. z So -
snow ca.

W ra mach re ali za cji in we sty cji po -
wsta ną: sieć ka na li za cji sa ni tar nej

w miej sco wo ściach Ra cho wi ce i Sie -
ra ko wi ce o dłu go ści 21,5 km, 5 pom -
pow ni sie cio wych, 6 pom pow ni przy -
do mo wych oraz me cha nicz no -bio lo -
gicz na oczysz czal nia ście ków o do bo -
wej prze pu sto wo ści 340 m3. 

Usta lo na w wy ni ku prze tar gów
war tość in we sty cji dla ro bót bu dow la -
no -mon ta żo wych, nad zo ru in we stor -
skie go oraz pro mo cji pro jek tu sta no wi
kwo tę pra wie 15 mln zł. Wy so kość
do fi nan so wa nia ze środ ków Unii Eu -
ro pej skiej wy no sić bę dzie 78,73 proc.
kosz tów kwa li fi ko wa nych pro jek tu.

Nad zór in we stor ski sprawuje fir ma
PHIN Con sul ting Sp. z o.o. w Ło dzi.

Pra ce roz pocz ną się w tym mie sią -
cu, a ich za koń cze nie prze wi dzia ne
jest na III kwar tał 2012 r. Pro jekt bę -
dzie re ali zo wa ny przez Gmi nę So śni -
co wi ce w la tach 2010 – 2012 w opar -
ciu o środ ki po zy ska ne z Unii Eu ro -
pej skiej 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, po -
życz kę z Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Ka to wi cach oraz środ ki
wła sne z bu dże tu gmi ny.

W pod pi sa niu umo wy uczest ni czy -
li bur mistrz Gmi ny So śni co wi ce Cze -
sław Ja ku bek, za stęp ca bur mi strza
Jo achim Sko ru pa oraz skarb nik gmi -
ny Le szek Pie tra siń ski, wy ko naw cę
re pre zen to wa li przed sta wi cie le Za rzą -
du Spół ki – Piotr Ja kub Kwia tek
i Sta ni sław Cze kaj. 

(SoG)

Już po raz trze ci w dniach 11-22
wrze śnia człon ko wie Sto wa rzy sze -
nia „Mo zart” z Gie rał to wic od wie -
dzi li Nor we gię. Oka zją do zor ga ni -
zo wa nia wy jaz du by ły mię dzy na ro -
do we ob cho dy 200 rocz ni cy uro dzin
Fry de ry ka Cho pi na.

Gru pa uczniów wy je cha ła na za -
pro sze nie pań stwo wych szkół mu -
zycz nych i sa mo rzą dów miast Mol de,
Eide, Åndal snes, Mis dund i Oslo. Za -
gra ła kil ka kon cer tów dla miesz kań -
ców tych miej sco wo ści. 

– Re per tu ar kon cer to wy to pra wie
wy łącz nie utwo ry Fry de ry ka Cho pi na,
ma zur ki, pre lu dia, nok tur ny, wal ce
i po lo ne zy – mó wi Mi ro sła wa San -
der, pre zes sto wa rzy sze nia. – Ucznio -
wie za gra li rów nież trzy utwo ry
Edwar da Grie ga, nor we skie go kom po -
zy to ra, któ ry po zo stał pod wpły wem
mu zy ki Cho pi na i na zwa ny jest wśród
pia ni stów Cho pi nem Pół no cy.

W Oslo ucznio wie za gra li kon cert
wspól nie z Nor we ga mi. W kon cer tach

bra li udział ucznio wie Stu dium Mu -
zycz ne go GA MA, któ re dzia ła na te re -
nie gmin Gie rał to wi ce oraz So śni co -
wi ce. By li to Lau ra Dy masz, Mar ta
Ro żek, Syl wia Szulc, Bar ba ra Koź -
luk, Piotr Smol nik, To masz Mar col
oraz An ge li ka Ma ty sik.

W tym ro ku ucznio wie za gra li
już oko ło 20 kon cer tów, w tym 12
cho pi now skich. Do koń ca ro ku pla -
no wa ne jest jesz cze oko ło 5 wie czo -
rów z po ezją i mu zy ką Fry de ry ka
Cho pi na.

(SG)

W ste reo ty po wych wy obra że -
niach Śląsk by wa ko ja rzo ny głów nie
z ko pal nia mi i hu ta mi. I praw dą
jest, że prze my sło wy cha rak ter re -
gio nu jest waż ną czę ścią je go hi sto -
rii, to jed nak nie je dy ną. Na Ślą sku
moż na zwie dzić wie le in te re su ją cych
miejsc, zo ba czyć ma low ni cze kra jo -
bra zy czy po znać cie ka wą kul tu rę. 

Na to jak pięk ny jest Śląsk i na to,
że war to go pro mo wać, zwró cił uwa gę
ślą ski pi sarz, Je rzy Bu czyń ski, pod -
czas II po wia to wej kon fe ren cji dla bi -
blio te ka rzy, na uczy cie li i re gio na li -
stów. Spo tka nie, pt. „O Ślą sku i po ślą -
sku” od by ło się 7 paź dzier ni ka w Obe -
rży pod św. Je rzym w Chu do wie. Je go
uczest ni cy mie li oka zję wy słu chać
wy stą pień wie lu zna ko mi tych go ści.
Wśród nich był m.in. dr Zbi gniew Ka -
dłu bek z Uni wer sy te tu Ślą skie go.
W swo im prze mó wie niu „Kra ina śpie -
wa ków i wi zjo ne rów. Per spek ty wy

ślą skiej re gio na li sty ki li te rac kiej” 
dr Ka dłu bek wska zał na istot ną ro lę ję -
zy ka i li te ra tu ry w bu do wa niu wię zi
re gio nal nych. Po zy cja li te ra tu ry Gór -
ne go Ślą ska jest szcze gól na, gdyż jest
pi sa na w kil ku ję zy kach. Stąd też czę -
sto po ja wia się py ta nie, w ja kim ję zy -
ku po win na być two rzo na? Zbi gniew
Ka dłu bek od po wia da, że li te ra tu rę re -
gio nal ną moż na wy ra żać za rów no
w ję zy ku ogól nym, na ro do wym, jak
i w for mach mie sza nych (obok ję zy ka
ogól ne go po ja wia się np. dia lekt). Bo -
wiem no wo cze sny re gio na lizm to
z jed nej stro ny du ma z lo kal nej spe cy -
fi ki, z dru giej zaś świa do mość udzia łu
w szer szych pro ce sach. To pie lę gno -
wa nie róż nic tak, by wzmac nia ły one
współ pra cę i po czu cie in te gra cji. Z ko -
lei Ra fał Ada mus, pre zes To wa rzy -
stwa Kul ty wo wa nia i Pro mo wa nia
Ślą skiej Mo wy, opo wie dział o ele  -
men  ta  rzu  do na  uk i  ś l ą  sk ie  go

„Gōrnoślōnskim ślabikŏrzu” oraz za -
pre zen to wał prze bieg prac nad stan da -
ry za cją mo wy ślą skiej. 

Kon fe ren cja, zor ga ni zo wa na
przez Po wia to wą Bi blio te kę Pu blicz -
ną w Gli wi cach, ob ję ta by ła pa tro na -
tem sta ro sty gli wic kie go oraz współ -
fi nan so wa na z bu dże tu Po wia tu Gli -
wic kie go. (SoG)

18 wrze śnia na bo isku spor to -
wym w Ko tu li nie od by ły się Po wia -
to we Za wo dy Spor to wo -Po żar ni cze. 

– Za wo dy zo sta ły zor ga ni zo wa ne
przez Za rząd Po wia to wy Związ ku
OSP RP w Gli wi cach oraz Ko men dę
Miej ską PSP w Gli wi cach przy współ -
udzia le Za rzą du Miej sko -Gmin ne go
Związ ku OSP RP w Tosz ku – mó wi
An drzej Frej no, pre zes Za rzą du Po -
wia to we go Z OSP RP. – Im pre za do fi -
nan so wa na by ła ze środ ków Sta ro stwa
Po wia to we go w Gli wi cach.

W otwar ciu za wo dów uczest ni czy li
bur mistrz Tosz ka Ja cek Za rzyc ki
oraz za stęp ca ko men dan ta miej skie go
PSP w Gli wi cach mł. bryg. Ma rian
Ma tej czyk. W stra żac kich zma ga -
niach uczest ni czy ło 15 dru żyn,
w tym 7 w ka te go rii CTiF mło dzie ży.

W kon ku ren cjach CTiF mło dzie ży
w gru pie dziew cząt w ka te go riach:
ćwi cze nia bo jo we, bieg szta fe to wy
na 400 m z prze szko da mi, jak rów nież
w kla sy fi ka cji koń co wej I miej sce za -
ję ła OSP Świ bie. W gru pie chłop ców
w ka te go rii ćwi cze nia bo jo we I miej -
sce za ję ła OSP Świ bie, zaś w bie gu
szta fe to wym na 400 m z prze szko da mi
– OSP Dą brów ka,
w kla sy fi ka cji
koń co wej zwy cię -
ży ła OSP Świ bie.

W gru pie „C”
tj. ko bie ce dru ży -
ny po żar ni cze
w wie ku po wy -
żej 16 lat w ćwi -
cze niach bo jo -
wych I miej sce za -

ję ła OSP To szek, w szta fe cie po żar ni -
czej z prze szko da mi I miej sce wy wal -
czy ła OSP Świ bie, w kla sy fi ka cji koń -
co wej I miej sce zdo by ła OSP Świ bie.

W gru pie „A” mę skie dru ży ny po -
żar ni cze (wiek po wy żej 18 lat) w ćwi -
cze niach bo jo wych, w szta fe cie po żar -
ni czej 7 x 50 m z prze szko da mi, jak
rów nież w kla sy fi ka cji ge ne ral -
nej I miej sce za ję ła OSP Świ bie.

(DG)

Ka na li za cja 
dla Sie ra ko wic

Wizualizacja oczyszczalni ścieków, która powstanie w ramach inwestycji
gminy Sośnicowice.

„Mo zart” w Skan dy na wii

W ta kim skła dzie na sza mło dzież kon cer to wa ła w Nor we gii. Na zdję ciu z Mi ro -
sła wą San der.
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Stra żac kie zma ga nia

O Ślą sku i po ślą sku
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Pięk ną gwa rą mó wi ła Oty lia Tro ja -
now ska, Ślą zacz ka Ro ku 2009. 
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W gmi nie Gie rał to wi ce wdra -
ża ny jest pro jekt pn. „Elek tro -
nicz ny obieg do ku men tów i ko -
mu ni ka cja z oby wa te lem dro gą
do no wo cze snej ad mi ni stra cji
sa mo rzą do wej”. 

C e  l e m  p r o  j e k  t u  j e s t  p o  -
p r a  w a  f u n k  c j o  n o  w a  n i a  u r z ę  -
d u  pod wzglę dem ja ko ści i ter mi -
no wo ści świad czo nych usług.
W je go ra mach na stą pi przy go to -
wa nie do wdro że nia uspraw nień
za rząd czych, w tym sys te mu elek -
tro nicz ne go obie gu do ku men tów,
zin te gro wa ne go e -urzę du, na rzę -

dzi ba da nia sa tys fak cji klien tów
i pra cow ni ków. Z ko lei pra cow ni -
cy zo sta ną prze szko le ni w dzie -
dzi nie ob słu gi wdra ża nych sys te -
mów te le in for ma tycz nych. Pla no -
wa ny ter min za koń cze nia pro jek tu
okre ślo ny zo stał na ko niec paź -
dzier ni ka br.

Wszyst kie kosz ty do ty czą ce
pro jek tu są po kry wa ne przez Unię
Eu ro pej ską ze środ ków Eu ro pej -
skie go Fun du szu Spo łecz ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał
Ludz ki, Prio ry tet V Dzia ła nie 5.2
Pod dzia ła nie 5.2.1. (AN)

E-Administracja 
w gminie Gierałtowice
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Ko lej ne lau ry zdo by ła Sa bi na
Wi de ra, mło da za wod nicz ka z na -
sze go po wia tu upra wia ją ca jaz dę
kon ną w sty lu we stern i ro deo.

Na IX Mi strzo stwach Pol ski We -
stern Pol skiej Li gi We stern i Ro deo,
ro ze gra nych nie daw no we Wro cła wiu,
Sa bi na na ko niu Dra gon, re pre zen tu ją -
ca staj nię Ran cho u Mar ka w Bar głów -
ce, obro ni ła ty tuł Mi strzy ni Pol ski
w kon ku ren cji Po le Ben ding (sla lom
mię dzy tycz ka mi) oraz zdo by ła srebr -
ny me dal i ty tuł wi ce mi strzy ni Pol ski

w kon ku ren cji Bar rel Ra cing.
W dniach 2-5 grud nia w ka to wic kim
spodku od bę dzie się Pa ra da Hor se
Show CSI Ka to wi ce, w ra mach któ rej
ro ze gra ny zo sta nie Fi nał Mię dzy na ro -
do we go Pu cha ru Pol ski w kon ku ren -
cjach szyb ko ścio wych Ad re na li na
CUP 2010. Sa bi na bę dzie wal czy ła
w tym fi na le o jak naj lep sze lo ka ty
w trzech kon ku ren cjach ka te go rii
Open. Obec nie jest trze cia w kla sy fi -
ka cji ge ne ral nej.

(RG)

Pod su mo wa ny zo stał kon kurs
„Bi blio la to 2010”, zor ga ni zo wa ny
przez Po wia to wą Bi blio te kę Pu blicz -
ną w Gli wi cach. 

W kon kur sie na naj cie kaw szą ofer -
tę wa ka cyj ną wzię ło udział sie dem bi -
blio tek. I miej sce za jął Od dział dla
Dzie ci Miej skiej Bi blio te ki Pu blicz nej
w Py sko wi cach, II – Gmin na Bi blio te -
ka Pu blicz na w Ru dziń cu, zaś III miej -
sce – Fi lia w Boj szo wie (Gmin na Bi -

blio te ka Pu blicz na w Ru dziń cu). Po -
zo sta łe bi blio te ki otrzy ma ły wy róż nie -
nia. 

Pod czas in au gu ra cji no we go ro ku
bi blio te kar skie go, któ ra od by ła się
w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi -
cach, zo sta ły tak że wrę czo ne na gro dy
i dy plo my lau re atom kon kur su pla -
stycz ne go „Po dró że, przy ro da i przy -
go da”. W ka te go rii szko ły pod sta wo -
we I miej sce za ję ły We ro ni ka Le śniak

z Miej skiej Szko ły Pod sta wo wej nr 6
w Knu ro wie oraz Agniesz ka Su lik ze
Szko ły Pod sta wo wej nr 4 w Py sko wi -
cach, II – Ju lia Jur kow ska z MBP
w Py sko wi cach – Od dział dla Dzie ci
oraz Agniesz ka An dry siak z Miej skiej
Szko ły Pod sta wo wej nr 6 w Knu ro -
wie, III miej sce – Ali cja Szcze pa niak
z Miej skiej Szko ły Pod sta wo wej nr 2
w Knu ro wie. W ka te go rii gim na -
zja I miej sce za jął Ka mil Tul czy jew
z Gim na zjum im. Ire ny Sen dler
w Tosz ku, II – przy pa dło uczen ni cy
z te go sa me go gim na zjum –Sa bi nie
Rzeź ni czek, III miej sce za ję ły Mał go -
rza ta Su lik z Gim na zjum nr 1 w Py -
sko wi cach oraz Do mi ni ka Pa nek
z Gim na zjum nr 2 w Py sko wi cach. 

Dla lau re atów Bi blio la ta 2010 zor -
ga ni zo wa no do dat ko wą atrak cję. 30
wrze śnia wraz z opie ku na mi po je cha li
do Cie szy na na wy ciecz kę „Szla kiem
za byt ko wych bi blio tek”, gdzie m.in.
zwie dzi li Książ ni cę Cie szyń ską i Mu -
zeum Dru kar skie. (SoG)

27 wrze śnia w Miej skim Ośrod ku
Kul tu ry w Za wier ciu z oka zji Świa -
to we go Dnia Tu ry sty ki roz da no dy -
plo my Mar szał ka Wo je wódz twa
Ślą skie go „Za słu żo ny dla Tu ry sty -
ki 2010”. Wśród na gro dzo nych zna -
leź li się m.in. Wy dział Roz wo ju
i Pro mo cji Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach. Na gro dy wrę czał wi ce -
mar sza łek Zby szek Za bo row ski. 

– Dzię ku ję wszyst kim na gro dzo -
nym za dzia ła nia na po lu ślą skiej tu ry -
sty ki, mi mo kry zy su i ogra ni czeń fi -
nan so wych – po wie dział wi ce mar sza -
łek Za bo row ski.

Wy dział Roz wo ju i Pro mo cji Sta ro -
stwa Po wia to we go w Gli wi cach za słu -
żył się przede wszyst kim or ga ni za cją

dwóch du żych mię dzy na ro do wych im -
prez o cha rak te rze tu ry stycz nym –
Kon fer Tur w 2009 ro ku oraz Bi wa ku
z po wia to wym ma mu tem w 2010 r.
Cy klicz nie tak że or ga ni zu je wy ciecz ki
po po wie cie gli wic kim, przy go to wu je
atrak cyj ne wy daw nic twa, w któ rych
opi su je i uka zu je naj cie kaw sze pro -
duk ty tu ry stycz ne po wia tu gli wic kie -
go.

– Ślą ski re gion w ostat nim cza sie
stał się bar dzo atrak cyj ny tu ry stycz nie
m.in. po przez utwo rze nie Ślą skie go
Szla ku Za byt ków Tech ni ki, In du stria -
dę i sze ro ko za kro jo ną ak cję pro mo -
cyj ną wo je wódz twa. Skła dam wy ra zy
uzna nia dla wszyst kich, któ rzy się
do te go przy czy nia ją – mó wił Alek -

san der Gielt ner, pre zes Pol skiej Izby
Tu ry sty ki. (MFR)

Mło dzie żo we Dru ży ny Po żar ni -
cze z Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Świ biu re pre zen to wa ły (bar dzo
uda nie!) na sze wo je wódz two
w Ogól no pol skich Za wo dach MDP,
któ re od by ły się w Czę sto cho wie. 

W zma ga niach wy star to wa ło 40 re -

pre zen ta cji z ca łej Pol ski. Za wod ni cy
ry wa li zo wa li w dwóch kon ku ren cjach
– roz wi nię cie bo jo we i szta fe ta po żar -
ni cza. Dziew czy ny z OSP Świ bie za ję -
ły pią te miej sce, z ko lei chłop cy trzy -
na ste. Przy po mnij my, że obie dru ży ny
za ję ły I miej sce w za wo dach wo je -

wódz kich, któ re w czerw cu od by ły się
w Ja strzę biu -Zdro ju. W na gro dę mło -
dzież wzię ła udział w obo zie w Cze -
chach. Opie ku na mi dru ży ny są An -
drzej Spa łek, Mi chał Ju rasz i Ma te -
usz Ko biń ski.

(SG)

Sa bi na trzy ma kla sę

8 paź dzier ni ka Zwią zek Pra -
co daw ców Bu dow nic twa w Gli -
wi cach zor ga ni zo wał uro czy ste
ob cho dy Dnia Bu dow la nych.
Z tej oka zji wrę czo ne zo sta ły
licz ne od zna cze nia i na gro dy.
Wśród od zna czo nych zna leź li
się rów nież sa mo rzą dow cy z Po -
wia tu Gli wic kie go,

Zwią zek ist nie je od 16 lat. Sku -
pia kil ka dzie siąt firm bu dow la -
nych z na sze go re gio nu, re pre zen -
tu jąc ich in te re sy na fo rum ogól -
no pol skim. Pod czas uro czy sto ści
pre zes związ ku, An to ni Fa li kow -
ski, pod su mo wał mi ja ją cy rok
w bran ży bu dow la nej. Dzień Bu -
dow la ne go zor ga ni zo wa no w re -
stau ra cji „Pod Kasz ta na mi” w Za -

brzu. Przy by ło kil ka set osób,
wśród któ rych by li m.in. po sło -
wie, przed sta wi cie le władz wo je -
wódz kich i sa mo rzą do wych, służb
mun du ro wych, wyż szych uczel ni,
or ga ni za cji go spo dar czych i bran -
żo wych oraz firm bu dow la nych.
Po wiat Gli wic ki re pre zen to wał
Ta de usz Ma mok, prze wod ni czą -
cy Ra dy Po wia tu. 

Wrę czo nych zo sta ło wie le od -
zna czeń rzą do wych, wo je wódz -
kich i bran żo wych. Ode bra li je
przed sta wi cie le i pra cow ni cy firm
bu dow la nych, in sty tu cji i or ga ni -
za cji współ pra cu ją cych z tą bran -

żą, sa mo rzą dow cy. Zwią zek Pra -
co daw ców Bu dow nic twa w Gli wi -
cach zo stał z ko lei uho no ro wa ny
sta tu et ką „Eu ro pej ski li der bu -
dow nic twa” ufun do wa ną przez
po seł do Par la men tu Eu ro pej skie -
go Mał go rza tę Handz lik. 

Wśród od zna czo nych zna leź li
się m.in. Mag da le na Bud ny – se -
kre tarz Po wia tu Gli wic kie go oraz
Urząd Miej ski w Py sko wi cach
i Urząd Miej ski w So śni co wi cach.
Mag da le na Bud ny otrzy ma ła Zło -
tą Od zna kę im. Kró la Ka zi mie rza
Wiel kie go, bę dą cą wy róż nie niem
za jej do tych cza so wą dzia łal ność
na rzecz bu dow nic twa w Gli wi -
cach i po wie cie gli wic kim. Urząd
Miej ski w Py sko wi cach, w imie -

niu któ re go bur mistrz Wa cław
Kę ska ode brał Me dal im. Kró la
Ka zi mie rza Wiel kie go, na gro dzo -
no za szcze gól ne osią gnię cia
w dzie dzi nie eko no micz nej. Z ko -
lei Urząd Miej ski w So śni co wi -
cach uho no ro wa ny zo stał
za szcze gól ne osią gnię cia w dzie -
dzi nie go spo dar czej – Me dal im.
Kró la Ka zi mie rza Wiel kie go ode -
brał bur mistrz So śni co wic, Cze -
sław Ja ku bek. Od zna cze nia przy -
zna ne zo sta ły na szym sa mo rzą -
dow com przez Kon fe de ra cję Bu -
dow nic twa i Nie ru cho mo ści
w War sza wie. (RG)
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Sa mo rzą dow cy uho no ro wa ni
przez bu dow la nych

Mag da le na Bud ny oraz (od le wej) Wa cław Kę ska i Cze sław Ja ku bek w chwi lę
po ode bra niu na gród. 

Stra ża cy w kra jo wej czo łów ce 

Dziew czę ta i chłop cy ze Świ bia tym ra zem do brze re pre zen to wa li mło dych ochot ni czych stra ża ków z wo je wódz twa ślą -
skie go. 
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Za słu że ni dla tu ry sty ki 
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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 z dy plo mem,
przy zna nym przez mar szał ka.

Naj lep si w Bi blio le cie 2010

W sa li se syj nej sta ro stwa dzie ci roz ło ży ły swe barw ne pra ce.
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W dwóch cie ka wych im pre zach
uczest ni czy ły ostat nio miesz kan ki
Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Osto ja”
w So śni co wi cach, pro wa dzo ne go
przez Po wiat Gli wic ki.

Na te re nie Nad le śnic twa Ru dzi niec
od był się II Pie szy Rajd po Zie mi Po wia -
tu Gli wic kie go i Ple ner Pla stycz ny „Bar -
wy La su”. Or ga ni za to rem im pre zy był
DPS „Osto ja”, a uczest ni ka mi miesz kań -
cy do mów po mo cy spo łecz nej z So śni -
co wic, Kuź ni Nie bo row skiej, Pil cho wic
i pod opiecz ni Warsz ta tów Te ra pii Za ję -
cio wej z Za brza. W dniu raj du z bo iska
szkol ne go w Ra cho wi cach wy ru szy ła
licz na gru pa pie szych tu ry stów. Mie li
do przej ścia 7-ki lo me tro wą tra sę przez
las, wio dą cą obok po mni ka Ju liu sza Ro -
ge ra i cią gną cą się aż do Szkół ki Le śnej
w Ra cho wi cach. Tam po wi tał ich go spo -
darz te go miej sca, le śni czy Adam Gło -
wac ki. Tu wła śnie, na ło nie na tu ry wszy -
scy uczest ni cy im pre zy ma lo wa li le śne
kra jo bra zy. Po wsta ło wie le pięk nych
i ory gi nal nych prac. Im pre zę za koń czy ło

wspól ne pie cze -
nie kieł ba sy.
Przy ogni sku
roz da no na gro -
dy i me da le, nie
za bra kło też
słod kie go po -
czę stun ku. To
był bar dzo uda -
ny dzień. Or ga -
ni za to rzy dzię -
ku ją wszyst kim,
któ rzy po mo gli go zor ga ni zo wać, szcze -
gól nie nad le śni cze mu Nad le śnic twa Ru -
dzi niec Ta de uszo wi Ma mo ko wi. 

Z ko lei 6 wrze śnia spod „Ostoi”
wcze snym ran kiem wy ru szył au to bus
na Ma zu ry. Je cha ły w nim miesz kan ki
i opie ku no wie DPS -u. Or ga ni za to rem
wy ciecz ki z ra mie nia DPS -u by ła Kry -
sty na Fra nik. Ob słu gę lo gi stycz ną za -
pew ni ło Biu ro Usług Tu ry stycz nych
i Re ha bi li ta cyj nych „Alf” z Opo la.
W pro gra mie wy ciecz ki zna la zły się:
Nie po ka la nów – któ ry swo ją sła wę za -

wdzię cza św. Mak sy mi lia no wi Ma rii
Kol be mu, Gie trz wałd – miej sce ob ja -
wień Naj święt szej Ma ryi Pan ny, Świę ta
Lip ka z pięk ny mi ba ro ko wy mi or ga na -
mi i „Wil czy Sza niec” – by ła kwa te ra
Hi tle ra. To był bar dzo uda ny i cie ka wy
wy jazd. Oprócz po by tu w sank tu ariach,
uczest nicz ki od wie dzi ły je zio ro Śniar -
dwy i zwie dzi ły Mu zeum Zie mi Ma zur -
skiej w Owczar ni. Do dat ko wą atrak cję
sta no wi ło za kwa te ro wa nie w dom kach
nad pięk ny mi ma zur ski mi je zio ra mi. 

(RG)

Klub Ho no ro wych Daw ców Krwi
im. F. Oga na w Knu ro wie ob cho dzi
w tym ro ku ju bi le usz 20-le cia dzia -
łal no ści. 

Klub do tej po ry ze brał po -
nad 8 050 li trów krwi. Dzia ła
przy Pol skim Czer wo nym Krzy żu
w Knu ro wie. Je go pierw szym pre ze -
sem i jed no cze śnie za ło ży cie lem był
Sta ni sław Bo gu mił (obec nie ak tyw ny
czło nek). Imię Flo ria na Oga na klub
no si od 1998 r. Dzia ła ją w nim 33 oso -
by, w tym tyl ko dwie pa nie.

Głów nym ce lem tej or ga ni za cji jest
prze pro wa dza nie zbió rek krwi, któ ra
tra fia do Re gio nal ne go Cen trum Krwio -
daw stwa i Krwio lecz nic twa w Ka to wi -
cach. W tym ro ku od by ło się już 8 ta -
kich ak cji, a do tej po ry kil ka dzie siąt.
Część z nich jest pla no wa na, a część od -
by wa się w na głych wy pad kach czy ka -
ta stro fach. Krew zbie ra na jest rów nież
na rzecz kon kret nych osób. 

Sta ni sław Fry drych, obec ny pre -
zes klu bu mó wi, iż co raz wię cej osób
jest za in te re so wa nych tym, aby od da -
wać krew. Męż czyź ni mo gą to ro bić
co dwa mie sią ce, a ko bie ty raz na trzy
mie sią ce. Naj wię cej krwi, to jest po -
wy żej 50 li trów, od da ło sze ściu pa -
nów: Grze gorz Sta cho wiak, Ar ka -
diusz Woj dow ski, Sta ni sław Fry -
drych, Adam Po błoc ki, Jan Sko czy -
las oraz Wła dy sław Mar sza łek.

Człon ko wie klu bu an ga żu ją się po -
nad to we wszyst kie im pre zy ple ne ro -
we or ga ni zo wa ne w Knu ro wie, w tym
w fe sty ny oraz fi na ły Wiel kiej Or kie -
stry Świą tecz nej Po mo cy. Dla klu bo -
wi czów i ich ro dzin przy go to wu ją tur -
nie je sza cho we i te ni sa sto ło we go,
bio rą rów nież udział w ogól no pol -
skich raj dach, a tak że w za wo dach
strze lec kich.

W cią gu 20 lat dzia łal no ści klub
otrzy mał już wie le wy róż nień, w tym
naj cen niej sze – Laur Knu ro wa przy -
zna ny w 2002 ro ku. Po nad to po sia da
cer ty fi kat Przy ja ciel Szpi ta la w Knu -
ro wie, sta tu et kę „Po moc na Dłoń
PCK” oraz Od zna kę Za słu żo ne go Ho -
no ro we go Daw cy Krwi III i II stop nia
(w tym ro ku otrzy ma I stop nia).
Od 2000 r. klub ma swój sztan dar. Je -
go dzia łal ność jest wy so ko ce nio na
przez wła dze po wia tu. Pod czas se sji
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go naj bar -
dziej za słu że ni człon ko wie otrzy ma li
li sty gra tu la cyj ne i upo min ki, a Sta ni -
sław Bo gu mił, ów cze sny pre zes,
w 2008 r. do stał na gro dę „Be ne Me ri -
tus” za Za słu gi dla Po wia tu Gli wic kie -
go.

Chęt ni do od da nia krwi mo gą się
zgło sić do Unii Brac kiej czy uli cy
Dwor co wej w Knu ro wie, od po nie -
dział ku do piąt ku w go dzi nach 8.00-
11.00, po kój 126. (SG)

Dom Po mo cy Spo łecz nej „Za me -
czek” w Kuź ni Nie bo row skiej roz po -
czął swo ją dzia łal ność 15 li sto pa -
da 1989 r., a pierw szy miesz ka niec zo -
stał przy ję ty w 1990 r. W tych dniach
pla ców ka ob cho dzi ła swój ju bi le usz.

Sie dzi bą „Za mecz ka” jest naj oka -
zal szy obiekt znaj du ją cy się w Kuź ni
Nie bo row skiej, czy li po cho dzą cy
z oko ło 1880 r. dwór. Pla ców ka ota cza
opie ką do ro słych, nie peł no spraw nych
in te lek tu al nie męż czyzn, któ rzy nie po -
tra fią w spo sób sa mo dziel ny funk cjo -
no wać w śro do wi sku. Prze zna czo na
jest dla 51 miesz kań ców. Wo kół „Za -
mecz ka” jest park, w któ rym or ga ni zo -
wa ne są licz ne im pre zy dla miesz kań -
ców so łec twa i gmi ny, m.in. Ro dzin ny
Pik nik In te gra cyj ny, In te gra cyj ny Fe -
styn Do żyn ko wy i róż ne za ba wy oko -
licz no ścio we. Miesz kań cy kie ru ją się
mot tem ,,Czło wiek jest wiel ki nie
przez to co ma, nie przez to kim jest,
lecz przez to, czym dzie li się z in ny -
mi”. Bio rą udział m.in. w kon cer cie
cha ry ta tyw nym „Da ry Serc”, w Dniach
In te gra cji czy Dniach Knu ro wa. Sa mi
or ga ni zu ją ka ra oke dla in nych DPS -
-ów. Z suk ce sem bra li udział w Mię -
dzy na ro do wym Prze glą dzie Umie jęt -

no ści Ar ty stycz nych DPS Pu ma 2009
w Dą bro wie Gór ni czej. Przy „Za mecz -
ku” dzia ła Sto wa rzy sze nie na Rzecz
Osób z Upo śle dze niem Umy sło wym
i Cho rych Psy chicz nie ,,Po most”.

29 wrze śnia w Re stau ra cji „Pro tos”
w Knu ro wie zor ga ni zo wa no ga lę
z oka zji 20-le cia „Za mecz ka”. Wbrew
za sa dzie, że na uro dzi ny przy cho dzi się
z pre zen tem, upo min ki roz da wa ła Ewa
Za mo ra, dy rek tor DPS. Na wstę pie
po dzię ko wa ła pra cow ni kom oraz
miesz kań com „Za mecz ka” i każ de mu
z nich wrę czy ła pa miąt kę. Na stęp nie

po dzię ko wa ła oso bom wspie ra ją cym
pla ców kę i współ pra cu ją cym z nim,
m.in. sta ro ście gli wic kie mu Mi cha ło -
wi Nie szpor ko wi, wój to wi Pil cho wic
Wil hel mo wi Kry wal skie mu, rad ne mu
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go Ma ria no -
wi Sa dec kie mu oraz księ dzu Ste fa no -
wi Grusz ce. Na stęp nie przy szedł czas
na ży cze nia. Sta ro sta Nie szpo rek po -
wie dział, że „Za me czek” da je na miast -
kę praw dzi wej ro dzi ny, cie pła i ra do ści
je go miesz kań com. Po ofi cjal nej czę ści
wszy scy ba wi li się przy mu zy ce Ze -
spo łu „Dwa Kam ra ty”. (SG)

Ju bi le usz 
knu row skich
krwio daw ców

Krzysz tof So cik (w klu bie od po cząt ku, od dał 40 li trów krwi), Sta ni sław Fry -
drych (pre zes, w klu bie od 16 lat, od dał 51 li rów krwi) oraz Ma rek Kusz (w klu -
bie od 2 lat, od dał 15 li trów krwi). 

Dokończenie ze str. 1
Urzą dze nie, dzię ki spe cjal nym apli ka -

cjom re du ku ją cym za kłó ce nia wy ni ka ją -
ce z po ru sza nia się ba da nej oso by, skra ca
też czas trwa nia ba da nia. – Re zo nans ten
za pew nia sze ro ki za kres wy ko ny wa nych
ba dań i do sko na łą ja kość uzy ska nych ob -
ra zów – wy ja śnia Mi chał Ek kert.

Za kup re zo nan su był jed ną z naj -
więk szych in we sty cji re ali zo wa nych
przez szpi tal. Apa rat wraz z do dat ko -
wym wy po sa że niem kosz to wał ok.
2 mln zł, do ku men ta cja bu dow la na –

60 tys. zł, a 600 tys. zł prze zna czo -
nych zo sta ło na pra ce re mon to wo -ada -
pta cyj ne po miesz czeń. To du że wy -
zwa nie fi nan so we dla szpi ta la, jed nak
prezes  Ek kert za pew nia, iż pla ców ka
mu si sta wiać na no wo cze sność, by się
roz wi jać i za pew nić pa cjen tom jak
naj lep szą opie kę me dycz ną. 

Pra cow nia już słu ży pa cjen tom.
O tym, jak bę dzie wy ko rzy sta na w przy -
szłym ro ku w ra mach ubez pie czeń zdro -
wot nych, za de cy du je kon trakt za wie ra -
ny wła śnie z Na ro do wym Fun du szem

Zdro wia. Moż na tu też prze ba dać się
od płat nie. Do tej po ry pa cjen ci z Knu ro -
wa i oko lic kie ro wa ni by li na ta kie ba -
da nia do Szpi ta la Wo je wódz kie go
w Ryb ni ku bądź do In sty tu tu On ko lo gii
w Gli wi cach. No wo  otwar ta pra cow nia
za pew nia im lep szy kom fort i więk szą
do kład ność dia gno sty ki. W ce lu jej wła -
ści we go wy ko rzy sta nia szpi tal w Knu -
ro wie prze szko lił i za trud nił od po wied -
nio przy go to wa nych tech ni ków, na to -
miast wy ni ki ba dań opi su ją le ka rze spe -
cja li ści z dru gim stop niem spe cja li za cji,
w tym tak że ra dio lo dzy z gli wic kie go
In sty tu tu On ko lo gii. (RG)

Re zo nans już słu ży pa cjen tom

Wstę gę otwie ra ją cą no wą pra cow nię prze cię li Kry sty na Szu mi las – wi ce mi ni -
ster Edu ka cji Na ro do wej, Adam Ma tu sie wicz – wi ce wo je wo da ślą ski oraz Mi -
chał Nie szpo rek – sta ro sta gli wic ki. 
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„Za me czek” ma 20 lat

W „Ostoi” bez nu dy
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Wy ciecz ka na Ma zu ry na dłu go po zo sta nie w pa mię ci dziew -
czę tom z „Ostoi”.

Miesz kań cy i pra cow ni cy „Za mecz ka”.
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Kil ka ki lo me trów od Puc ka,
nad za to ką, na tzw. Kę pie Swa -

rzew skiej le ży Swa rze wo, du ża, nie -
gdyś ry bac ka wieś.

Hi sto ria osad nic twa na te re nach
Swa rze wa się ga wie le ty się cy lat
wstecz, w po bli żu od kry to cmen ta rzy -
sko z wcze snej epo ki że la za. Sa ma
wieś Swa rze wo (niem. Schwa rzau) zo -
sta ła lo ko wa na we wcze snym śre dnio -
wie czu. Od 1772 r. Swa rze wo prze szło
pod wła da nie skar bu pru skie go,
a do Pol ski po wró ci ło po pierw szej
woj nie świa to wej i w okre sie mię dzy -
wo jen nym by ło zna nym ką pie li -
skiem. Wte dy to za czął się trwa ją cy
do dziś zwią zek mo jej ro dzi ny ze Swa -
rze wem. Mo ja bab cia przy je cha ła tu
z czte re ma cór ka mi po raz pierw szy
w 1936 r. „na let ni ki”, jak się wte dy
mó wi ło i po wra ca ła co ro ku do wy bu -
chu woj ny. Za miesz ka ła w go spo dar -
stwie po ło żo nym na wy so kiej skar pie
u stóp ko ścio ła. Po woj nie bab cia przy -
je cha ła po now nie.…kie dy zo sta ła na -
szą bab cią. Przez kil ka na ście lat spę -
dza li śmy tam wszyst kie wa ka cje i po -
wra ca my do dziś. Te raz mój syn nie
wy obra ża so bie wa ka cji bez krót kie go
choć by po by tu w Swa rze wie. 

Swa rze wo zna ne jest z kul tu ota cza -
ją ce go cu dow ną fi gur kę Mat ki Bo -

skiej Swa rzew skiej. O po ja wie niu się
fi gur ki Mat ki Bo żej w Swa rze wie mó -
wi kil ka po dań. We dług jed ne go
z nich, ry ba cy pra cu ją cy na ło wi sku
wy do by li pięk ny przed miot z mo rza.
Roz ra do wa ni wy da rze niem przy wieź li
fi gur kę do Swa rze wa i umie ści li w ka -
plicz ce przy wiej skiej stud ni. In na le -
gen da gło si, że fi gur kę Mat ki Bo żej
zna la zły ko bie ty pio rą ce nad za to ką.
Ist nie je też po da nie o ża glow cu, któ ry
pły nąc do Gdań ska na wy so ko ści Ro -
ze wia zo stał za sko czo ny przez strasz li -
wy sztorm. Za ło ga nie wi dząc dla sie -
bie in ne go ra tun ku, mo dli ła się o oca -
le nie przed okrę to wą fi gur ką Mat ki
Bo żej z Dzie ciąt kiem. Ich proś by zo -

sta ły wy słu cha ne. Wkrót ce
zna leź li się na lą dzie, a z mo -
rza reszt ka mi sił wy do by li fi -
gur kę Tej, któ rej za wdzię cza li
ży cie. Sta tu et kę Wy ba wi ciel ki
usta wi li na pa miąt kę oca le nia,
w po bli żu wiej skiej stu dzien ki. Tam –
pro mie niu ją cą – zo ba czy ła ją miej sco -
wa lud ność Swa rze wa. Ty le mó wią le -
gen dy.

Póź no go tyc ka fi gu ra Mat ki Bo skiej
Swa rzew skiej na le ży do ty pu tzw.

„Pięk nych Ma donn”. Wy ko na na zo sta -
ła z li po we go drew na przez nie zna ne -
go mi strza, ma 52 cm wy so ko ści
i 20 cm sze ro ko ści. Kult Mat ki Bo żej
ze Swa rze wa się ga cza sów jesz cze
przed re for ma cją. Piel grzy mu ją cy
do Niej ry ba cy z ca łych Ka szub na -
zwa li ją Gwiaz dą Mo rza. Fi gu ra Mat ki
Bo żej sta ła po cząt ko wo przy miej sco -
wej stu dzien ce. A po nie waż wte dy
w Swa rze wie nie by ło ko ścio ła, więc
ry ba cy wy bu do wa li ka pli cę, w któ rej
Naj święt sza Pa nien ka zna la zła schro -
nie nie. W dru giej po ło wie XVI w.
w okre sie re for ma cji, Ka szu bi prze nie -
śli cu dow ną fi gu rę do ko ścio ła na Hel.
Nie ste ty, oko ło 1580 r. pro te stan ci po -
sta no wi li usu nąć ze świą ty ni wszyst kie
ob ra zy. Jak mó wi le gen da, fi gu ra Mat -

ki Bo skiej zo sta ła wrzu co na do Za to ki
Puc kiej, jed nak nie tyl ko nie za to nę ła,
ale jesz cze te go sa me go dnia dzię ki
sprzy ja ją cym fa lom wró ci ła do Swa -
rze wa. Ura do wa ni miesz kań cy wsi na -

tych miast prze nie śli ją do wy bu do wa -
ne go nie daw no ko ścio ła. Od te go cza -
su fi gu ra nie opusz cza ła już Swa rze wa.
Tyl ko w chwi lach za gro żeń wy no szo -
no ją z ko ścio ła i cho wa no. Dwu krot -
nie pod czas wo jen szwedz kich –
w 1626 i 1657 r. chro nio no ją, za ko pu -
jąc w zie mi. Po dob nie po stą pio no
w la tach II woj ny świa to wej, za ko pu -
jąc fi gur kę na te re nie go spo dar stwa
Le ona Tor liń skie go we Wła dy sła wo -
wie. 

Fi gu ra zo sta ła ko ro no wa na w 1937
r., od te go cza su Swa rzew ska Pa ni

no si ty tuł Kró lo wej Pol skie go Mo rza. 
Od XIX w. piel grzy mi przy by wa ją

na dwa od pu sty, w nie dzie lę po 16 lip -
ca i w nie dzie lę ok. 8 wrze śnia. Pierw -
szy, tzw. „od pust ma ły” no si na zwę
Mat ki Bo skiej Szka plerz nej i ob cho -

dzo ny jest ja ko uro czy stość
Kró lo wej Mo rza – przy by wa ją
na nie go przede wszyst kim ry -
ba cy i piel grzy mi z Pół wy spu
Hel skie go. Od pust wrze śnio -
wy, p.w. Na ro dze nia NMP,
Mat ki Bo skiej Siew nej, zwa ny

„du żym od pu stem” gro ma dzi piel grzy -
mów nie tyl ko z ca łe go po wia tu puc -
kie go, ale na wet z tak od le głych miej -
sco wo ści jak Wej he ro wo i Gdy nia
(w tym ro ku z Gdy ni przy by ło 1500

osób). Uro czy stość trwa dwa dni i ma
bo ga tą opra wę. Zwy kle punk tem kul -
mi na cyj nym by ła pro ce sja z udzia łem

wszyst kich przy by łych piel grzy mek,
któ ra nie ste ty w tym ro ku nie od by ła
się z uwa gi na pro wa dzo ne pra ce re -
mon to we ko ścio ła. Na dzie ciach za -
wsze naj więk sze wra że nie ro bi ło przy -
wi ta nie piel grzy mek, kie dy to kła nia ją
się so bie krzy że, fe re tro ny, fi gu ry i ob -
ra zy. 

MAŁ GO RZA TA MA LA NO WICZ

MO JE SWA RZE WO
Po ni żej za miesz cza my tekst na szej Czy tel nicz ki, Mał go rza ty Ma la no wicz.

Pa ni Mał go rza ta jest ar chi tek tem, pre ze sem Gli wic kich Me ta mor foz – Sto -
wa rzy sze nia na Rzecz Dzie dzic twa Kul tu ro we go Gli wic, któ re or ga ni zu je też
wie le im prez pro pa gu ją cych prze szłość i tra dy cje po wia tu gli wic kie go. Jak
się oka zu je, pry wat nie od wie lu lat jest mi ło śnicz ką i do sko na łą znaw czy nią
Swa rze wa, le żą ce go w na szym part ner skim po wie cie puc kim. (RG)

� „Ka szub ska ro -
dzi na” Mał go rza ty
Ma la no wicz – go -
spo dy ni i jej czte ry
cór ki, ok. 1938 r.

�Bab cia z wnucz -
ka mi na let ni sku
w 1957 r. � Te raz spę dza tu wa ka cje

syn pa ni Mał go rza ty z ro dzi -
ną.

� Zdję cie z pierw sze go po by tu bab ci
pa ni Mał go rza ty w Swa rze wie.

Ko ściół w Swa rze wie.

� Ka plicz ka, w któ rej nie gdyś Swa -
rzew ska Pa nien ka zna la zła schro nie -
nie.

Mat ka Bo ska Swa rzew ska.

Dziew czę ta nio są ce ob ra zy prze waż -
nie ubra ne są w stro je re gio nal ne.

� „Du ży od pust” od by wa się za wsze we wrze śniu.
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Piotr Kul czy na, le -
śni czy Le śnic twa Smol -
ni ca, a rów no cze śnie
pa sjo nat prze szło ści, hi -
sto rii Pol ski, woj sko wo -
ści (i nie tyl ko, bo wiem
pa sji ma wie le) zor ga ni -
zo wał 9 paź dzier ni ka
wy jąt ko wą im pre zę –
Świę to Ko nia.

To by ła już ósma edy -
cja te go co rocz nie od by -
wa ją ce go się świę ta. Za -
wsze bio rą w nim udział
ca łe ro dzi ny – miesz kań -
cy po wia tu, Gli wic i in nych miej sco wo -
ści na sze go wo je wódz twa. Pierw szym
punk tem im pre zy był wy jazd do la su
fur man ka mi, brycz ka mi, przy cze pa mi,
sa mo cho da mi te re no wy mi oraz oczy wi -
ście kon no. Tam w kil ku ma low ni czych
miej scach przy go to wa ne by ły prze szko -
dy, przez któ re prze ska ki wa li jeźdź cy

na ko niach. Na stęp nie
na po la nie od był się ko lej ny
po kaz spraw no ści ko ni oraz
głów ny punkt im pre zy, czy -
li go ni twa za li sem. Je den
jeź dziec miał na ra mie niu
przy cze pio ny ogon li sa, któ -
ry resz ta uczest ni ków sta ra -
ła się ze rwać. Fraj dę mia ły
też dzie ci – one z ko lei szu -

ka ły w le sie ma -
skot ki li sa. Po po -
wro cie do le śnic -
twa na uczest ni -
ków cze kał chleb
ze smal cem oraz
ogni sko, na któ -
rym każ dy mógł
so bie upiec kieł -
ba skę. Ostat nim
ak cen tem im pre -
zy by ła wspól na
za ba wa bie siad -
na. 

(SG)

Miesz kań cy gmi ny So śni co wi ce
ra tu ją od za po mnie nia sta ry sprzęt
i ma szy ny rol ni cze. W Bar głów ce
po wstał mi ni Skan sen, z ko lei w So -
śni co wi cach moż na oglą dać za byt -
ko we trak to ry. 

Po my sło daw cą i twór cą Skan se nu
jest Wal de mar Gni da. Ten przed się -
bior ca bu dow la ny eks po na ty zdo by wa
w róż ny spo sób. Naj czę ściej je od ku -

pu je, choć zda rza się, że je rów nież
otrzy mu je w pre zen cie. Ma na dzie ję,
że bę dzie ich co raz wię cej. Skan sen
mie ści się przy bu dyn ku Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej i jest ogól nie do stęp -
ny. Moż na tam zo ba czyć płu gi, plew -

ni ki, ma szy ny do ka pu sty oraz kul ty -
wa tor. W przy szło ści miej sce to ma
być atrak cją edu ka cyj ną dla dzie ci
i mło dzie ży. 

Z ko lei zbie ra nie za byt ko wych nie -
miec kich trak to rów to od czte rech lat

pa sja Zbi gnie wa Ła ba ja, wła ści ciela
fir my Tra kor. Fir ma sprze da je ma szy -
ny i czę ści rol ni cze. Jak wspo mi na pan
Zbi gniew, je go pa sja za czę ła się, kie dy
zna jo my z Nie miec po da ro wał mu ka -
len darz z róż ny mi trak to ra mi. Wów -
czas zaczął je zbie rać i na pra wiać. Te
ma szy ny w Pol sce nie wy stę po wa ły,
wszyst kie spro wa dzał z Nie miec. Słu -
ży ły tam ja ko ma szy ny po moc ni cze
m.in. do ko sze nia tra wy. Je go ko lek cja
li czy 13 sztuk. Naj star szy trak tor po -
cho dzi z 1938 r. Ko lek cję moż na oglą -
dać w spe cjal nie przy go to wa nym po -
miesz cze niu. Ma szy ny są atrak cję wie -
lu im prez, głów nie do ży nek. (SG)

Z oka zji ju bi le uszu 750 –
le cia Py sko wic uka za ło się

dru gie wy da nie książ ki ks. Jo -
han ne sa Chrząsz cza pt. „Hi -
sto ria miast Py sko wi ce i To -
szek”. 

Wy da nie wzno wio ne, po sze -
rzo ne zo sta ło m.in. o ko men ta -
rze, wpro wa dzo ne zo sta ły doń
po praw ki me ry to rycz ne w sto -
sun ku do pierw sze go wy da nia
z 1994 r. Wstęp do wy daw nic -
twa na pi sał ks. dr Piotr Gó rec -
ki, a opar te ono zo sta ło na tłu -
ma cze niu py sko wi cza ni na, po -
lo ni sty i ger ma ni sty Mi ko ła ja
He py.

Ks. Jo han nes Chrząszcz,
po li glo ta, hi sto ryk i czło wiek
o sze ro kich za in te re so wa niach
i wie lu pa sjach, wie lo let ni pro -
boszcz pa ra fii p. w. św. Mi ko ła -
ja w Py sko wi cach, zmarł 26 lu te -
go 1928 r. i po cho wa ny zo stał
na cmen ta rzu przy ko ście le św. Sta ni -
sława w Py sko wi cach. On to, in te re su -
jąc się dzie ja mi Ślą ska, spi sał hi sto rię
mia sta, w któ rym przy szło mu pra co -
wać i żyć. Za dbał tak że o udo ku men -
to wa nie hi sto rii są sied nie go, star sze go
od Py sko wic gro du – Tosz ka. To wła -
śnie dzię ki nie mu, je go mrów czej kro -

ni kar skiej pra cy dziś mo że my czer pać
ze źró dła hi sto rycz nej wie dzy o obu
mia stach. Po zy cję moż na na być m.in.
w py sko wic kiej księ gar ni Dra ma oraz
w py sko wic kich pa ra fiach. Ce na 39 zł.
Do daj my, że 5 zł z każ de go sprze da -
ne go eg zem pla rza prze ka zy wa ne jest
na rzecz Ho spi cjum w Py sko wi cach.
Po le ca my tę po zy cję księ gar ską!

(MFR)

26 wrze śnia w ko ście le p. w. Na -
wró ce nia św. Paw ła Apo sto ła w Py -
sko wi cach od by ła się uro czy sta
msza świę ta, ce le bro wa na przez 
ks. Ta de usza Isa ko wi cza – Za le skie -
go, ku sto sza Na ro do wej Pa mię ci.
Od pra wio na zo sta ła w 5 rocz ni cę
ufun do wa nia po mni ka Gol go ty
Wscho du, po wsta łe go w in ten cji po -
mor do wa nych i na śmierć za mę czo -
nych Kre so wian oraz Ślą za ków wy -
wie zio nych do ka torż ni czej pra cy,
gdzie zmar li z wy cień cze nia.

Po mszy świę tej od mó wio no mo -
dli twę pod po mni kiem. Wień ce i wią -
zan ki kwia tów zło ży li m.in. Sła wo mir
Adam czyk, wi ce sta ro sta gli wic ki oraz
wła dze Py sko wic, żoł nie rze, Kre so -
wia nie i kom ba tan ci. Dru ga część uro -
czy sto ści od by ła się w Miej skim
Ośrod ku Kul tu ry i Spor tu w Py sko wi -
cach. Od zna ką „Opie kun Miejsc Pa -
mię ci Na ro do wej” przy zna ną przez

Ra dę Ochro ny Pa mię ci Walk i Mę -
czeń stwa, uho no ro wa no ka pi ta na Sta -
ni sła wa Mar ko wi cza – dzia ła cza
Związ ku Wy pę dzo nych z Kre sów
Wschod nich i Edwar da Pio trow skie -
go – se kre ta rza Mia sta Py sko wi ce
oraz pod puł kow ni ka Ro ma na No wo -
grodz kie go – ko men dan ta Woj sko wej
Ko men dy Uzu peł nień w Gli wi cach.
Ho no ro we dy plo my otrzy ma li tak że
za słu że ni Kre so wia nie z Py sko wic.
Opra wę ar ty stycz ną za pew nił Dziew -
czę cy Ze spół Wo kal no – Ta necz ny
„Ych tis” z Ka to wic, któ ry dał prze -
pięk ny i wzru sza ją cy kon cert lwow -
skich pio se nek. Nie jed na łza za krę ci ła
się w oczach przy by łych Kre so wian
i człon ków ich ro dzin… Kon cert ze
swa dą i spe cy ficz ną ży wio ło wo ścią
da ną tyl ko lwo wia nom pro wa dzi ła
Da nu ta Skal ska, re dak tor au dy cji ra -
dio wej „Lwow ska Fa la”. Bra wom nie
by ło koń ca. (MFR)

Gol go ta Wscho du

Chwi la za du my pod po mni kiem Gol go ty Wscho du.

Hi sto ria po raz dru gi Z mi ło ści do prze szło ści
�Wła śc i  -
ciel Skan -
se nu wśród
ze bra nych
przez sie bie
e k s  p o  n a  -
tów.

� Sta re
n i e  -
miec kie
trak to ry
to pa sja
Zbi gnie -
wa Ła -
ba ja. 

� Na pierw szym pla nie
Piotr Kul czy na i ob ser -
wu ją cy po pi sy uczest ni -
cy im pre zy.
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Z ułań ską fan ta zją

Dziel nie spi sy wa ły się – rów nież w sko kach przez prze szko -
dy – pa nie do sia da ją ce ko ni. 

� Ko nie i au ta te re no -
we to do bry ze staw
na le śne trak ty.

�Wo da nie
jest prze -
s z k o  d ą ,
szcze gól nie
dla ta kie go
uła na!
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Upad ki sta no wią pra wie po ło wę
wszyst kich wy pad ków w rol nic twie. 

Roz róż nia my upad ki na po zio mej
po wierzch ni – do cho dzi do nich za -
zwy czaj wsku tek po śli zgnię cia, po -
tknię cia oraz upad ki z wy so ko ści, np.
ze scho dów, dra bin, przy czep i ma -
szyn. Oba te ro dza je upad ków mo gą
być bar dzo nie bez piecz ne.

Upad ki na po zio mej na wierzch ni
sta no wią nie mal po ło wę wszyst kich
upad ków, a ich przy czy ną jest: śli ska
i nie rów na na wierzch nia pod ło ża; brak
po rząd ku w obej ściach go spo dar skich,
za sta wio ne ścież ki ko mu ni ka cyj ne,
przej ścia; brak dba ło ści o wła ści we
utrzy ma ne cią gów ko mu ni ka cyj nych;
nie od śnie żo ne i śli skie cią gi ko mu ni -
ka cyj ne w go spo dar stwie; uży wa nie

nie od po wied nie go ubra nia i obu wia
(znisz czo ne i za bło co ne); pro gi
w przej ściach bu dyn ków i wy sta ją ce
ele men ty na cią gach ko mu ni ka cyj -
nych. Do cho dzi do nich głów nie
na po dwó rzu go spo dar stwa (prze waż -
nie w mie sią cach zi mo wych) oraz
w bu dyn kach go spo dar skich.

Licz ną gru pę zda rzeń wy pad ko -
wych sta no wią upad ki z wy so ko ści,
któ rych przy czy ną jest: zły stan dra bin
i wy ko rzy sty wa nie ich w nie wła ści wy
spo sób; nie sto so wa nie dra bin
do wcho dze nia i scho dze nia z ła dun -
ków, przy czep, wo zów i drzew; nie -
umie jęt ne wcho dze nie i scho dze nie
z cią gni ków i ma szyn rol ni czych; nie -
pra wi dło wo wy ko na ne scho dy, zu ży te
stop ni ce, brak po rę czy przy scho dach;

brak ba rie rek przy otwo rach stro po -
wych; nie za sto so wa nie za bez pie czeń
i ase ku ra cji przy pra cach na wy so ko ści
oraz w za głę bie niach; prze wo że nie
osób na ła dun kach ob ję to ścio wych.

Naj częst szą przy czy ną więk szo ści
wy pad ków jest nie ostroż ność, po -
śpiech, ru ty na oraz igno ro wa nie za gro -
żeń przez rol ni ków. Sto su ją oni dra bi -
ny nie pra wi dło wo wy ko na ne, zbyt
krót kie, o nie wy star cza ją cej wy trzy -
ma ło ści, bez szcze bli, nie wła ści wie
opar te i za mo co wa ne, nie za bez pie czo -
ne przed po śli zgiem i prze wró ce niem,
wy ko rzy stu ją dra bi ny do trans por tu
cię ża rów, cho dzą w obu wiu, któ re nie
za pew nia na le ży tej przy czep no ści
do pod ło ża i nie usztyw nia no gi w ko -
st ce. Kon se kwen cja mi te go ty pu wy -

pad ków są naj czę ściej ura zy koń czyn
gór nych i dol nych, trwa łe ka lec two
spo wo do wa ne uszko dze niem ukła du
ner wo we go, oraz śmierć. 

W ce lu zmniej sze nia ry zy ka wy -
pad ku ko niecz ne jest po zna nie za gro -
żeń oraz spo so bów ich eli mi no wa nia.
W ce lu unik nię cia upad ków na le ży:
za dbać, aby po dwó rze mia ło wy rów -
na ną i utwar dzo ną po wierzch nię; za -
bez pie czyć w okre sie zi my cią gi ko -
mu ni ka cyj ne go spo dar stwa – od śnie -
żać i po sy py wać pia skiem lub po pio -
łem doj ścia do bu dyn ków; nie mon to -
wać pro gów i stop ni w otwo rach
drzwio wych po miesz czeń go spo dar -
skich; no sić obu wie na po de szwie pro -
tek to ro wa nej, ści śle przy le ga ją ce
do sto py; nie prze trzy my wać żad nych
przed mio tów na scho dach i wo kół
wejść do po miesz czeń go spo dar skich;
za dbać, aby scho dy by ły bez piecz ne,
czy li moc ne, nie śli skie, nie uszko dzo -
ne i nie za sta wio ne oraz pra wi dło wo
wy ko na ne; ko rzy stać tyl ko z moc nych
dra bin wy ko na nych z drew na lub me -

ta li lek kich; otwo ry zrzu to we i wła zy
sto po we lub ścien ne za bez pie czyć ba -
rier ka mi oraz przy po dło go wy mi li -
stwa mi za po ro wy mi. 

W re jo nie dzia ła nia Pla ców ki Te re -
no wej KRUS Gli wi ce upad ki sta no wią
ok. 40 proc. wszyst kich wy pad ków.
W 2007 i 2008 r. by ło ich łącz nie 18,
a w 2009 r. – 13. Oto nie któ re z tych
wy pad ków. Rol nicz ka wra ca ła
do chlew ni z kur ni ka, gdzie by ła na -
kar mić ku ry. Prze cho dząc przez po -
dwór ko po śli zgnę ła się na ob lo dzo nym
pod ło żu i upa dła do zna jąc ura zu le wej
rę ki. In na rol nicz ka we szła po dra bi nie
do kur ni ka znaj du ją ce go się na pię trze
za bu do wań go spo dar czych. Pod czas
scho dze nia dra bi na za czę ła osu wać się
i ko bie ta upa dła wraz z dra bi ną na po -
dwór ko, co spo wo do wa ło uraz rę ki.
Z ko lei rol nik przy kry wał plan de ką
zbo że znaj du ją ce się na przy cze pie,
aby nie za mo kło. Gdy za mie rzał zejść
z przy cze py po jej za cze pie, po śli zgnął
się i spadł na po dwór ko ude rza jąc gło -
wą o za czep przy cze py. (Opr. RG)
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Do mi nik Ga łąz ka z Pnio wa po je -
dzie do Bruk se li. To on wła śnie wy grał
wy jazd, ufun do wa ny przez po seł
do Par la men tu Eu ro pej skie go Mał go -
rza tę Handz lik w kon kur sie „Bez -
piecz na pra ca w go spo dar stwie rol -
nym i wy ko rzy sta nie do ta cji Unii Eu -
ro pej skiej”. 

Kon kurs od był się 15 paź dzier ni ka
w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach.
Uczest ni cy – rol ni cy z te re nu po wia tu
gli wic kie go – mie li za za da nie roz wią za -
nie w 30 min. nie ła twe go te stu z 40 py ta -
nia mi z za kre su wie dzy o bez pie czeń -
stwie i hi gie nie pra cy, zna jo mo ści za gad -
nień zwią za nych z funk cjo no wa niem na -
sze go rol nic twa w UE oraz dzia łal no ścią
in sty tu cji eu ro pej skich. 

– Ce lem kon kur su jest pod nie sie nie
po zio mu wie dzy na te mat za gad nień
zwią za nych z funk cjo no wa niem pol skie -
go rol nic twa w UE oraz za sad ochro ny
zdro wia i ży cia w go spo dar stwie rol nym
– mó wi je go po my sło daw czy ni, Kry sty -
na Krę giel, kie row nik Pla ców ki Te re no -
wej KRUS w Gli wi cach. 

W kon kur sie wzię ło udział 22 rol ni -
ków. O zwy cię stwie de cy do wa ła licz ba
zdo by tych punk tów. Gdy przy szedł czas
ogło sze nia wy ni ków, trud no by ło po -

wstrzy mać emo cje – tak jak i przed ro -
kiem, każ de mu z uczest ni ków za le ża ło
na atrak cyj nym wy jeź dzie do Bruk se li.
Po za tą wy gra ną był jesz cze jed nak sze -
reg atrak cyj nych na gród do ode bra nia,
ufun do wa nych przez or ga ni za to rów
kon kur su, m.in. sprzęt AGD i RTV.
Otrzy ma li je: Jan Klo ska, któ ry za -
jął II miej sce i lau re aci ko lej nych
miejsc – Kry stian Kieł ba sa, Piotr
Kropsz, Be ata Kropsz, Kry stian Wal -
la schek i Wal de mar Stran czyk. 

Kon kurs zor ga ni zo wa ny zo stał przez
Pla ców kę Te re no wą KRUS w Gli wi cach,
sta ro stę gli wic kie go Mi cha ła Nie szpor -
ka, prze wod ni czą ce go Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go Ta de usza Ma mo ka, Ślą ski Od -
dział Re gio nal ny Agen cji Re struk tu ry za -
cji i Mo der ni za cji Rol nic twa w Czę sto -
cho wie i Bank Go spo dar ki Żyw no ścio -
wej w Gli wi cach. Pa tro na tem ob ję ła go
po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go Mał -
go rza ta Handz lik. Pa tro nat me dial ny ob -
ję ły No wi ny Gli wic kie. (RG)

Staw ki 
płat no ści bez po śred nich 

An drzej Frej no – kie row nik Biu ra Po wia to we go Agen cji Re -
struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa w Py sko wi cach in for mu je,
że kurs wy mia ny PLN/EUR, po któ rym prze li cza ne bę dą staw ki
płat no ści bez po śred nich za 2010 r., wy no si 3,9847 PLN. 

Mi ni ster Rol nic twa i Roz wo ju Wsi przy go to wał pro jek ty sto sow -
nych roz po rzą dzeń w spra wie po szcze gól nych sta wek płat no ści, któ re
za kła da ją okre śle nie sta wek płat no ści na mak sy mal nym do pusz czal nym
po zio mie:
� Jed no li ta Płat ność Ob sza ro wa (JPO) – 562,09 PLN/ha; 
� uzu peł nia ją ca płat ność pod sta wo wa – do po wierzch ni in nych ro ślin
i do po wierzch ni grun tów or nych, na któ rych nie jest pro wa dzo na upra -
wa ro ślin – 327,28 PLN/ha; 
� płat ność uzu peł nia ją ca do po wierzch ni upra wy chmie lu, do któ rej
przy zna no płat ność uzu peł nia ją cą do po wierzch ni upra wy chmie lu
za 2006 r. (płat ność nie zwią za na z pro duk cją) – 1 420,07 PLN/ha; 
� płat ność do po wierzch ni ro ślin prze zna czo nych na pa szę, upra wia -
nych na trwa łych użyt kach zie lo nych (płat ność zwie rzę ca) 
– 439,03 PLN/ha; 
� od dziel na płat ność z ty tu łu owo ców i wa rzyw (płat ność do po mi do -
rów) – 157,16 PLN/to nę; 
� część kra jo wa przej ścio wej płat no ści z ty tu łu owo ców mięk kich 
– 677,40 PLN/ha (na to miast część unij na tej płat no ści okre ślo na zo sta -
ła bez po śred nio w art. 98 ust. 3 roz po rzą dze nia Ra dy nr 73/2009 i wy -
no si 230 EUR/ha, a po prze li cze niu – 916,48 PLN/ha); 
� płat ność cu kro wa – 50,42 PLN/to nę; 
� płat ność do krów – 346,43 PLN/szt; 
� płat ność do owiec – 105,91 PLN/szt; 
� spe cjal na płat ność ob sza ro wa do po wierzch ni upra wy ro ślin strącz ko -
wych i mo tyl ko wa tych drob no na sien nych – 207,28 PLN/ha. 

Wy pła ta płat no ści bę dzie na stę po wa ła w okre sie od 1 grud nia
2010 r. do 30 czerw ca 2011 r. (RG)

WY GRAJ Z NA MI
Po ni żej za miesz cza my dwa py ta nia, do ty czą ce upad ków w rol nic twie. 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 ufun do wa ną przez PT KRUS w Gli wi cach. Na od po wie dzi cze ka my do koń -
ca paź dzier ni ka. Na le ży nad sy łać je na ad res ma ilo wy: re dak cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl lub pocz to wy: Wia do mo ści Po -
wia tu Gli wic kie go, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-100 Gli wi ce.
Py ta nia kon kur so we: 
1. Otwo ry zrzu to we i wła zy sto po we lub ścien ne na le ży za bez pie czyć: 
a. ba rier ka mi 
b. ba rier ka mi oraz przy po dło go wy mi li stwa mi za po ro wy mi
c. przy po dło go wy mi li stwa mi za po ro wy mi.
2. Otwo ry drzwio we w po miesz cze niach go spo dar skich win ny:
a. mieć pro gi i stop nie
b. mieć pro gi
c. nie mieć pro gów i stop ni. 
Nasz po przed ni kon kurs wy gra ła Ma rio la My na rek z Ru dziń ca.
Na zdję ciu od bie ra na gro dę od Kry sty ny Krę giel, kie row nik PT KRUS w Gli wi cach.

Fo
 to

: R
om

an
a 

G
oz

de
k

Kon ty nu uje my nasz cykl – KRUS pro mu je bez piecz ną pra cę

Groź ne upad ki
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Wy grał Bruk se lę

Gro no lau re atów i or ga ni za to rów kon kur su – pią ty od le wej Do mi nik Ga łąz ka.
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Już po raz 11 Za rząd Po wia tu
Gli wic kie go zor ga ni zo wał „Sprzą ta -
nie Po wia tu”, od by wa ją ce się w ra -
mach ak cji „Sprzą ta nia Świa ta”. 

Jak co ro ku we wrze śniu ucznio wie
po wia to wych ze spo łów szkół i miesz -
kań cy do mów po mo cy spo łecz nej wy -
po sa że ni w rę ka wi ce, gra bie oraz wor -
ki sprzą ta li te ren wo kół swych szkół
i bu dyn ków, a tak że po bli skie uli ce,
skwe ry i par ki. Po dob nie jak w po -
przed nich la tach, mło dzież i pen sjo na -
riu sze po rząd ko wa li ob sza ry znaj du ją -
ce się w gra ni cach ad mi ni stra cyj nych
miej sco wo ści, w któ rej po ło żo na jest
da na pla ców ka.

Or ga ni za to rzy przy go to wa li w tym
ce lu dla uczest ni ków ak cji po nad 750
wor ków i po nad ty siąc par rę ka wic.

Wy dru ko wa no tak że spe cjal ne pla ka ty,
pro pa gu ją ce ak cję. W ak cji bra li udział
ucznio wie dwóch ze spo łów szkół spe -
cjal nych – w Knu ro wie i Py sko wi cach,

a tak że Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de -
rew skie go w Knu ro wie, Ze spo łu Szkół
Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie oraz
Ze spo łu Szkół im. M. Ko nop nic kiej
w Py sko wi cach. Licz nie włą czy li się
rów nież w sprzą ta nie po wia tu pod -
opiecz ni do mów po mo cy spo łecz nej –

„Za me czek” w Kuź ni Nie bo row skiej
i „Osto ja” w So śni co wi cach. 

W su mie w ak cji uczest ni czy ło po -
nad 600 osób, któ re ze bra ły bli sko 4,8
ton od pa dów! Naj wię cej, bo aż 3 to ny,
wy wie zio no ich z Py sko wic. 1,56 to ny
by ło w Knu ro wie i w Kuź ni Nie bo row -
skiej, a 0,15 to ny w So śni co wi cach.
W spraw nym prze pro wa dze niu ak cji
wspo mo gli po wiat PPHU KO -
MART Sp. z o.o. w Knu ro wie, Miej -
skie Przed się bior stwo Go spo dar ki Ko -
mu nal nej w Py sko wi cach, EKO -
FOL II S.A. w By to miu,
Za kład Go spo dar ki Ko mu -
nal nej i Miesz ka nio wej
w So śni co wi cach, RSP
„Prze łom” w Pil cho wi cach
oraz Le ster Sp. z o.o. z Mi -
ko ło wa. 

Środ ki fi nan so we w wy -
so ko ści 8 tys. zł na prze pro -

wa dze nie ak cji „Sprzą ta my Po wiat
Gli wic ki 2010” po cho dzi ły z bu dże tu
Po wia tu Gli wic kie go. Uczniom szkół
po wia to wych z Knu ro wa i Py sko wic
oraz pen sjo na riu szom DPS -ów z So -
śni co wic i Kuź ni Nie bo row skiej
za udział w ak cji zo sta ną prze ka za ne
na gro dy w po sta ci ksią żek, rocz nych
pre nu me rat cza so pism, ma te ria łów pa -
pier ni czych i pla stycz nych oraz na rzę -
dzi ogrod ni czych. Ich wrę cze nie od bę -
dzie się na spe cjal nie w tym ce lu zor -
ga ni zo wa nym spo tka niu. (SG, RG)
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Bu dyn ki Lo ka tor sko -Wła sno -
ścio wej Spół dziel ni Miesz ka nio wej
(LWSM) w Knu ro wie są praw dzi wą
ozdo bą te go mia sta. Ja sne, czy ste
i ko lo ro we, przy cią ga ją wzrok każ -
de go, kto od wie dza Knu rów. Spół -
dziel nia od lat dba o ich wy gląd
i funk cjo nal ność. Szcze gól ną uwa gę
przy wią zu je do tro ski o śro do wi sko
na tu ral ne, ko rzy sta jąc przy tym ze
wspar cia Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Ka to wi cach.

Za ło żo na w 1959 r. spół dziel nia
ak tu al nie za rzą dza 134 bu dyn ka mi
miesz kal ny mi z 5 713 lo ka la mi miesz -
kal ny mi, a tak że 20 obiek ta mi użyt ko -
wy mi (han dlo wo -usłu go wo -biu ro wy -

mi) o łącz nej po wierzch ni 310 tys. m
kw. Swo je sta tu to we za da nia LWSM
re ali zu je po przez utrzy my wa nie za so -
bów nie tyl ko w sta nie nie po gor szo -
nym, ale w sta nie co raz to bar dziej
ulep szo nym. Pięk nie pre zen tu ją się
ele wa cje do mów i wła ści wie utrzy ma -
ne te re ny zie lo ne z co raz więk szą ilo -
ścią es te tycz nych i funk cjo nal nych

par kin gów. Za -
rząd spół dziel ni
wraz z sze ro -
kim gro nem jej
dzia ła czy sa mo -
rzą do wych do  -
s t rze  ga  waż  -
ność  p ro  b le  -
mów zwią  za  -
nych z ochro ną
śro do wi ska na -
tu ral ne go. 

LWSM ma -
jąc na uwa dze
p o d  s t a  w o  w ą
dzia łal ność sta -
tu to wą, ja ką jest
utrzy my wa nie
za so bów miesz -
ka nio wych we
wła ści wym sta -
nie, po sta no wi ła
pod jąć dzia ła nia
ter mo mo der ni -
za cyj ne, któ -
rych efek tem
by ło by uzy ska -

nie kon kret nych efek tów: eko no micz -
ne go, eko lo gicz ne go oraz po pra wie nie
kom for tu i es te ty ki za miesz ka nia.

– W związ ku z ogrom nym za kre -
sem tych dzia łań, nie by li by śmy w sta -
nie z wła snych środ ków sfi nan so wać
tak du że go za da nia – mó wi pre zes Za -
rzą du LWSM w Knu ro wie, Bog dan
Li twin. – Dla je go re ali za cji po trzeb ny

był so lid ny part ner. Ta kim part ne rem
oka zał się Wo je wódz ki Fun dusz
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Ka to wi cach. Po sze re gu
kon sul ta cji, w cza sie któ rych nasz Za -
rząd przed sta wił swo je za mie rze nia,
WFO ŚiGW w Ka to wi cach udzie lił
nam pre fe ren cyj nych po ży czek na re -
ali za cję kon kret nych dzia łań zwią za -
nych z ter mo mo der ni za cja za so bów
spół dziel ni.

W la tach 2002 – 2004 w su mie
LWSM otrzy ma ła 9,8 mln zł pre fe ren -
cyj nych po ży czek. Dzię ki tym po -
życz kom wy ko na no mię dzy in ny mi:
li kwi da cję płyt azbe sto wo-ce men to -
wych o po wierzch ni 54 300 m kw.;
do cie ple nie ścian bu dyn ków me to dą
lek ką mo krą na po wierzch ni 66 253 m
kw.; do cie ple nie stro po da chów –
6 500 m kw.

W wy ni ku tych dzia łań osią gnię to
kon kret ny efekt eko lo gicz ny w po sta ci
zmniej sze nia emi sji za nie czysz czeń
py ło wo -ga zo wych do at mos fe ry. Efekt
eko lo gicz ny w wy mia rze rocz nym wy -
no si:

� SO2 – 17 700 kg/a
� NOX – 5 200 kg/a
� CO – 6 700 kg/a
� CO2 – 2 848 800 kg/a
� B -a -P – 0,39 kg/a

WFO ŚiGW w swo ich dzia ła niach
pro eko lo gicz nych wy pra co wał me to -
dy, któ re z jed nej stro ny po ma ga ją sa -
mo rzą dom, jak i przed się bior stwom
czy też oso bom pry wat nym w po zy -
ska niu środ ków na dzia ła nia pro eko lo -
gicz ne, a z dru giej stro ny pozwalają
na umo rze nie znacz nej czę ści za cią -
gnię tych po ży czek. Jest to swo isty sys -
tem sa mo na pę dza ją cy się. Aby ubie gać
się o umo rze nie za cią gnię tych po ży -
czek, na le ży pod jąć na stęp ne za da nia
pro eko lo gicz ne. Tak więc dzię ki te mu
sys te mo wi ko lej ne stru mie nie pie nię -
dzy skie ro wa ne są na pra ce owo cu ją ce
skut ka mi eko lo gicz ny mi. Dzię ki moż -
li wo ściom stwo rzo nym przez WFO -
ŚiGW, jak rów nież dzię ki sta ra niom
za rzą du, LWSM uzy ska ła umo rze nie
po ży czek na kwo tę oko ło 3 450 000 zł
– in for mu je pre zes Li twin.

Dzię ki ści słej współ pra cy z WFO -

ŚiGW w Ka to wi cach LWSM, a tym sa -
mym miesz kań cy Knu ro wa uzy ska li
kon kret ne efek ty. Efek tem eko no micz -
nym jest zde cy do wa nie mniej sze zu ży -
cie cie pła. Od 2003 r. do dzi siaj za po -
trze bo wa nie na moc ciepl ną zma la ło
o 4 529 MW. Na stą pi ło rów nież zmniej -
sze nie na kła dów na fun dusz re mon to wy
o kwo tę umo rze nia rów ną 3 450 000 zł.
Wi docz nym efek tem es te tycz nym są ja -
sne, czy ste i ko lo ro we ele wa cje bu dyn -
ków. Szcze gól nie cen ny jest opi sa ny
po wy żej efekt eko lo gicz ny. 

– Na le ży pod kre ślić, że przez
wszyst kie la ta współ pra ca po mię dzy
LWSM a WFO ŚiGW ukła da ła się
w bar dzo pro fe sjo nal ny spo sób – do -
da je Bog dan Li twin. – Wszel kie pro -
ble my by ły roz wią zy wa ne bar dzo kon -
kret nie i w spo sób me ry to rycz ny. 

W uzna niu wie lo let niej współ pra cy
LWSM w Knu ro wie zo sta ła w 2008 r.
uho no ro wa na sta tu et ką i ty tu łem „SO -
LID NY PART NER” Wo je wódz kie go
Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach.

RO MA NA GOZ DEK

Lo ka tor sko -Wła sno ścio wa Spół dziel nia Miesz ka nio wa w Knu ro wie od lat mo der ni zu je swe bu dyn ki,
dba jąc o śro do wi sko 

CZY STO, JA SNO, KO LO RO WO
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KOLUMNA DOFINANSOWANA PRZEZ

Je den z bu dyn ków przy ul. Ka pe la nów Woj sko wych …

…oraz wie żow ce przy ul. Ło kiet ka w Knu ro wie.
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Tak po rząd ko wa li te ren wo kół swej szko ły ucznio wie „Pa de rew skie go”.

Sprzą ta li po wiat 
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Dzień Edu ka cji Na ro do wej jest
do brą oka zją do te go, aby wrę czyć
na uczy cie lom ko lej ne stop nie awan -
su oraz na gro dy sta ro sty. Nie ina -
czej by ło w tym ro ku. 

14 paź dzier ni ka w sa li se syj nej Sta -
ro sta Po wia to we go w Gli wi cach zor ga -
ni zo wa no spo tka nie, w trak cie któ re go
wrę czo no kwia ty oraz zło żo no gra tu la -
cje przed sta wi cie lom oświa ty. Sto pień
na uczy cie la kon trak to we go otrzy ma li
Alek san dra Ro ki ta z Ze spo łu Szkół
im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie

oraz Grze gorz Grusz ka z Ze spo łu
Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach.
Sto pień na uczy cie la mia no wa ne go ode -
bra ło 10 na uczy cie li; Mi ro sław Gmyz
z Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Py sko -
wi cach, Jo lan ta Po lit, Ka ta rzy na
Gmyz, Ilo na Ski ba i Jo an na Bel la
z Ze spo łu Szkół Za wo do wych nr 2
w Knu ro wie, a tak że Alek san dra Sur -
del, Bar ba ra Du dło, Iwo na Szczy gieł,
Mar ta Żuk i To masz Py ka z Ze spo łu
Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro -
wie. Z ko lei sto pień na uczy cie la dy plo -
mo wa ne go otrzymało 11 osób. Wśród

nich zna leź li się: Ali na Mo ty ka z Ze -
spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie, Alek san dra Sa sie la
i Agniesz ka Klucz niok z Ze spo łu
Szkół Spe cjal nych w Knu ro wie, Ma ria
Taj nert, Re na ta Pi su la i Ka ri na
Sznu ra z Ze spo łu Szkół Spe cjal nych
w Py sko wi cach oraz Li dia Ko pel, sio -
stra Bar ba ra Mro ziak, ks. Prze my -
sław Able wicz, Iwo na Juń ska i Iwo na
Kos sow ska z Ze spo łu Szkół im.
M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach. Na -
gro dę sta ro sty otrzy ma ło 7 osób. Do ro -

ta Gu -
m i e n  n y ,
dy rek tor ZS
im. I. J. Pa -
de rew skie -
go w Knu -
ro wie, Gra -
ży na Dą -
brow ska ,
d y  r e k  t o r
ZSZ nr 2
w Knu ro -
wie, El wi ra
D e r  s i e  -

wicz, dy rek tor i Pa weł Ko wal ski, za -
stęp ca dy rek to ra ZS im. M. Ko nop nic -
kiej w Py sko wi cach oraz Re na ta Ko -
pa nia, dy rek tor Ro dzin ne go Do mu
Dziec ka w Pa czy nie. 

W spo tka niu udział wzię li wi ce mi ni -
ster edu ka cji Kry sty na Szu mi las, dy -
rek tor De le ga tu ry w Gli wi cach Ku ra to -
rium Oświa ty w Ka to wi cach Zdzi sła wa
Wa niek, sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie -
szpo rek oraz wi ce sta ro sta Sła wo mir
Adam czyk wraz z Za rzą dem, a tak że
wi ce prze wod ni czą ca Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go Ewa Jur czy ga.  (SG)
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13 wrze śnia na bo isku Klu bu
Spor to we go „Zam ko wiec” w Tosz ku
od by ła się II Spar ta kia da im. Lu -
dwi ka Gut t man na. W sze ściu dys cy -
pli nach ry wa li zo wa ło pra wie 150 za -
wod ni ków. 

W te go rocz nej spar ta kia dzie udział
wzię li ucznio wie ze szkół pod sta wo -
wych w Tosz ku, Ko tu li nie, Pa czy nie,
Pnio wie, Ze spo łu Szkół w Py sko wi -
cach, Warsz ta tów Te ra pii Za ję cio wej
w Py sko wi cach oraz Gim na zjum
w Tosz ku. Ry wa li zo wa li w ta kich dys -
cy pli nach jak pił ka noż na, siat ków ka,
te nis sto ło wy, bie gi prze ła jo we oraz
tor prze szkód. 

Naj lep szy mi pił ka rza mi oka za li się
ucznio wie Gim na zjum w Tosz ku, dru -
gie miej sce za ję li re pre zen tan ci Ze spo -
łu Szkół Spe cjal nych z Py sko wic a trze -
cie Warsz ta tów Te ra pii Za ję cio wej rów -
nież z Py sko wic. Tur niej siat ków ki był
po dzie lo ny na zma ga nia chłop ców

i dziew czyn. Wśród tych pierw -
szych I miej sce za ję ła SP z Tosz ka, II –
SP z Pnio wa, a III – SP z Pa czy ny. Naj -
lep szą dru ży nę dziew czyn re pre zen to -
wa ła SP w Ko tu li nie, II miej sce za ję ła
SP z Pa czy ny, a III – SP z Tosz ka. Dru -
ży no wo zma ga no się rów nież na to rze
prze szkód. W tej kon ku ren cji wy gra ła
SP w Ko tu li na, II miej sce za ję ła SP
z Pnio wa, a III miej sce SP z Pa czy ny.
Naj lep szy na to rze prze szkód w ka te go -
rii in dy wi du al nej był Ad rian Hluch nik
z ZSS z Py sko wic, II miej sce za jął Se -
ba stian Osa dzin z SP w Tosz ku
a III miej sce Mi chał Gral la z SP
w Pnio wie. Tur niej te ni sa sto ło we go
rów nież ro ze gra no w dwóch gru pach.
Wśród dziew czyn naj lep sza by ła Wik -
to ria Sto szek z SP w Pa czy nie. Dru gie
miej sce za ję ła Agniesz ka Ko niecz ny
z SP w Ko tu li nia, trze cie miej sce Ma -
rze na Po ko ra z ZSS w Py sko wi cach.
Naj lep szym te ni si stą sto ło wym wśród

chłop ców zo stał Ma te usz Kwa śniok
z SP w Pnio wie, II miej sce za jął Da wid
Kwa śniok rów nież z SP w Pnio wie
a III miej sce Ra fał Ja cek z SP w Ko tu -
li nie. Spar ta kia da nie ogra ni cza ła się
tyl ko do spor tu. To szec ka Aka de mia
Ak tyw nych Ko biet zor ga ni zo wa ła pod -
czas im pre zy ple ner pla stycz ny, na któ -
rym moż na by ło m.in. na uczyć się, jak
wy ko nać sia no two ry. 

Spar ta kia dę zor ga ni zo wa ło Sto wa -
rzy sze nie na Rzecz Roz wo ju Gmin
Po wia tu Gli wic kie go oraz KS „Zam -
ko wiec”. Im pre za by ła do fi nan so wa na
z bu dże tu Po wia tu Gli wic kie go oraz
Mia sta i Gmi ny To szek. 

Lu dwig Gut t mann, któ re go imię
no si spar ta kia da, uro dził się w 1899 r.
w Tosz ku. Wy emi gro wał do Wiel kiej
Bry ta nii, zaj mu jąc się tam re ha bi li ta -
cją in wa li dów wo jen nych. Był ini cja -
to rem igrzysk olim pij skich dla nie peł -
no spraw nych, któ re po raz pierw szy
od by ły się w 1960 r. (SG)

Dokończenie ze str. 1
Ocie plo no wów czas stro po dach,

wy mie nio no okna i drzwi oraz ocie -
plo no ścia ny ze wnętrz ne (pół noc ną
i wschod nią). Na to miast w tym ro ku
ocie plo no po zo sta łe ścia ny, a tak że
zmo der ni zo wa no in sta la cję cen tral -
ne go ogrze wa nia. War tość wszyst -
kich ro bót wy nio sła ogó -
łem 1 611 281 zł. Na re ali za cję te go
za da nia Po wiat Gli wic ki otrzy mał
do fi nan so wa nie ze środ ków Wo je -
wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka -
to wi cach – w for mie po życz ki

w kwo cie 683 428 zł oraz w for mie
do ta cji wy no szą cej 59 891 zł.

Ha la z praw dzi we go zda rze nia ma -
rzy ła się ko lej nym dy rek to rom knu row -
skie go LO. Jed nak do pie ro te raz ru szy -
ła jej bu do wa. Ka mień wę giel ny, za wie -
ra ją cy ko pię po zwo le nia na bu do wę
oraz pen dri ve’a z do ku men ta cją bu dow -
la ną, wmu ro wał sta ro sta Mi chał Nie -
szpo rek, a pa miąt ko wą pły tę za mon to -
wa ła z nim dy rek tor szko ły Do ro ta Gu -
mien ny. Sta ro sta wy ka zał się rów nież
umie jęt no ścia mi kie ru jąc ko par ką, któ ra
do ko na ła pierw sze go wy ko pu. Wy ko -
naw cą in we sty cji jest Przed się bior stwo

Re mon to wo -Bu dow la ne ER BUD Sp.
z o.o. z Ryb ni ka. Koszt te go za da nia
to 3 525 800 zło tych. Pra ce po dzie lo ne
są na trzy la ta. Jesz cze w tym ro ku wy -
ko na na zo sta nie roz biór ka ist nie ją ce go
bo iska as fal to we go, wy cin ka drzew
oraz wy ko na ne bę dą fun da men ty.
W przy szłym ro ku po wsta nie kon struk -
cja żel be to  wa ha li oraz da chu wraz
z po kry ciem. Za mon to wa ne zo sta ną
rów nież okna i drzwi. Z ko lei w 2012 r.
bę dą prze pro wa dzo ne pra ce wy koń cze -
nio we, w tym wy ko na nie pod ło gi spor -
to wej oraz we wnętrz nych in sta la cji i za -
mon to wa ne zo sta nie wy po sa że nie. Ter -
min za koń cze nia prac usta lo ny jest
na 22 sierp nia 2012 ro ku. (SG)

Na uczy ciel skie awan se
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PRIO RY TET: SZKOL NIC TWO 

Pa mię ci Gut t man na 

15 paź dzier ni ka w Ze spo le Szkół
im. Ma rii Ko nop nic kiej w Py sko wi -
cach od by ła się po trój na, nie zwy kle
sym pa tycz na uro czy stość od sło nię -
cia ta blic po świę co nych pa tron ce
szko ły: z oka zji 100 – le cia śmier ci
po et ki, 65 – le cia li ceum w Py sko wi -
cach oraz 750 – le cia mia sta Py sko -
wi ce.

Przy po mnij my, że do tych cza so wa
ta bli ca po świę co na pa tron ce, któ ra
zdo bi ła sym bo licz ny obe lisk przed
szko łą, zo sta ła skra dzio na w kwiet -
niu 2007 r. Nie mógł się z tym po go -
dzić je den z ab sol wen tów – dr Wer ner
Jer ke, obec nie miesz ka ją cy w Niem -
czech le karz, geo graf i hi sto ryk sztu ki,
któ ry ufun do wał aż dwie no we ta bli ce!

Ta bli ca z brą zu spi żo we go zo sta ła
umiesz czo na we wnątrz bu dyn ku, ta bli -
ca że liw na „po wró ci ła” w miej sce
daw nej, skra dzio nej na obe lisk
przed wej ściem do bu dyn ku szko ły.
Pro jekt obu ta blic wy ko nał ar ty sta
rzeź biarz Sta ni sław Pie tru sa, a od la ne
zo sta ły w gli wic kim GZUT -cie. Uro -
czy stość od sło nię cia ta blic sta ła się
oka zją do spo tka nia po la tach i wspól -
ne go świę to wa nia nie tyl ko obec nych,

ale przede wszyst kim by łych uczniów
i na uczy cie li. 

Dy rek tor El wi ra Der sie wicz ode -
bra ła mnó stwo ży czeń i gra tu la cji,
m.in. od władz sa mo rzą do wych, Ku ra -
to rium Oświa ty i ko le gów – dy rek to -
rów miej skich pla -
có wek oświa to -
wych, z któ rych 95
pro cent to oczy wi -
ście ab sol wen ci
„Ko nop nic kiej”!
Sta ro sta gli wic ki
Mi chał Nie szpo -
rek po dzię ko wał
za utrzy ma nie wy -
so kie go po zio mu
na ucza nia, za licz -
ne suk ce sy na uko -
we i osią gnię cia
na po lu wie dzy
i za pew nił, że po -
wiat ro bi wszyst -
ko, aby szko ła by ła
co raz pięk niej sza
i no wo cze sna.

– Przy zna ję się, że ja ko nie licz ny, nie
je stem ab sol wen tem tej szko ły – po wie -
dział na sa mym po cząt ku bur mistrz Py -

sko wic Wa cław Kę ska. – Na swo je
uspra wie dli wie nie do dam, że w mo jej
sa mo rzą do wej pra cy ota cza ją mnie oso -
by, któ re uczy ły się w „Ko nop nic kiej”.
Ja po pro stu na każ dym kro ku spo ty kam
ab sol wen tów tej szko ły, są oni m.in. dy -

rek to ra mi na szych pla có wek, le ka rza mi,
na uczy cie la mi. To bar dzo ak tyw ni lu -
dzie, a ich sła wa się ga wie lu za kąt ków
już nie tyl ko Eu ro py, ale i świa ta. 

– Na ucza nie jest nie koń czą cą się
po dró żą, ży czy my wszyst kie go naj lep -
sze go – po wie dzia ła Jo lan ta Ma ciąg,
dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej nr 4
w Py sko wi cach w imie niu swo ich ko -
le ża nek dy rek to rek miej skich pla có -

wek oświa to wych,
któ re wy stą pi ły
w ro li kra sno lud -
ków z ba śni Ma rii
K o  n o p  n i c  k i e j
i przy nio sły kwia -
to we ber ła m.in.
zdro wia, do stat ku,
ra do ści i bo gac -
twa. 

Nie za bra kło
rów nież praw dzi -
wych kra sno lud -
ków, któ re roz bie -
gły się po sa li, aby
czy nić do bro…
Ucznio wie i na -
uczy cie le przy go -
to wa li wspa nia ły

pro gram ar ty stycz ny. Przed sta wie nie
uświet ni ły wy stę py chó rów: „Tryl”
z Tosz ka pod ba tu tą Ma rii Gar bal
oraz szkol ny pod kie row nic twem ar ty -

stycz nym po lo nist ki Al do ny Sie bel.
Kil ka słów z hi sto rii szko ły opo wie -
dział tak że Wła dy sław Ma co wicz, by -
ły, naj star szy dy rek tor py sko wic kie go
li ceum. Wzru sze niom i wspo mnie -
niom nie by ło koń ca pod czas zwie dza -
nia szkol nej wy sta wy i spo tka nia
przy ka wie.

Tekst i fo to: 
MAG DA LE NA FI SZER -RĘ BISZ

(rów nież ab sol went ka „Ko nop nic kiej”)

Ko nop nic ka wró ci ła do szko ły

Front Ze spo łu Szkół im. Ma rii Ko nop nic kiej w Py sko wi cach, dzię ki ta bli cy pa -
tron ki szko ły, od zy skał daw ny blask.

Dr Wer ner
Jer ke, fun -
da tor ta -
blic:
– Kil ka
m i e  s i ę  c y
te mu na -
p i  s a  ł a
do mnie

mo ja szkol na ko le żan ka Jo asia
Sa si now ska, któ ra do nio sła mi
o znik nię ciu ta bli cy pa tron ki
na szej szko ły. Wspól nie z żo ną
po sta no wi li śmy, że ufun du je -
my no wą ta bli cę. Re ali za cją
za ję ła się Ma ria No wak – Ko -
wal ska i osta tecz nie po wsta ły
dwie ta bli ce. Dziś je stem nie -
zmier nie dum ny, że zdobią
moją szkołę. To miej sce, w któ -
rym spę dzi łem wpraw dzie tyl ko
czte ry la ta, ukształ to wa ło mnie
na ca łe do ro słe ży cie. 
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6 paź dzier ni ka w knu row skim
ki nie zor ga ni zo wa no uro czy ste roz -
po czę cie no we go ro ku aka de mic kie -
go Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku
w Knu ro wie. In dek sy ode bra ło 13
no wych stu den tów.

UTW dzia ła przy To wa rzy stwie
Mi ło śni ków Knu ro wa. Je go kie row ni -
kiem jest Ewa Jur czy ga, przez la ta
zwią za na za wo do wo z oświa tą,
a obec nie wi ce prze wod ni czą ca Ra dy
Po wia tu Gli wic kie go. Słu cha cze pła cą
cze sne w wy so ko ści 25 zł za se mestr.
W ra mach opła ty ko rzy sta ją nie tyl ko
z wy kła dów, ale rów nież z in nych
form za jęć, ta kich jak gim na sty ka,

pły wa nie, za ję cia pla stycz ne, kom pu -
te ro we czy z ję zy ków ob cych. 

– Do Uni wer sy te tu wcią gnę ła mnie
ko le żan ka – mó wi 70- let nia Bar ba ra
Kos sak z Knu ro wa, świe żo upie czo na
stu dent ka. – Już się cie szę i cze kam
na spo tka nie z no wy mi ludź mi,
na udział w za ję ciach z pły wa nia czy
gim na sty ki. Na sta wiam się rów nież

na dzia łal ność w gru pie wo lon ta riu -
szy. Za wsze by łam oso bą ak tyw ną
i dzia ła łam spo łecz nie. 

Po wrę cze niu in dek sów stu den ci
zo sta li za po zna li z no wo ścia mi pro -
gra mo wy mi. W tym ro ku UTW przy -
go to wał m.in. no wą sek cję re gio nal ną.
Z ko lei wy cho dząc na prze ciw miesz -
kań com Knu ro wa, od by wać się bę dą
wy kła dy otwar te. Pod czas roz po czę -
cia no we go ro ku aka de mic kie go wy -
kład in au gu ra cyj ny wy gło si ła dr Pa -
try cja Sta wiar ska z In sty tu tu Psy -
cho lo gii Uni wer sy te tu Ślą skie go
w Ka to wi cach. Je go ty tuł brzmiał
„Wspar cie spo łecz ne, czy li jak re la cje

i wię zi z in -
ny mi ludź mi
w p ł y  w a  j ą
na na sze
zdro wie i sa -
mo po czu cie”. 

Oso by za -
in te re so wa ne
do łą cze niem
do gro na stu -
den tów mo gą
się za pi sy wać
w biu rze, któ -
re znaj du je
się w Miej -

skim Gim na zjum nr 2, we wtor ki i śro -
dy w godz. 10.00-11.00 oraz
w czwart ki w go dzi nach 16.00-17.00.
Szcze gó ły moż na zna leźć rów nież
na stro nie in ter ne to wej www.utw.knu -
row.net. UTW dzia ła pod pa tro na tem
Rek to ra Uni wer sy te tu Ślą skie go
w Ka to wi cach. 

(SG)

Do koń ca li sto pa da na te re nie So -
śni co wic, Ru dziń ca i Tosz ka re ali zo -
wa ny bę dzie pro jekt „Go to wi
do dzia ła nia – ak ty wi za cja miesz -
kań ców ob sza rów wiej skich po wia -
tu gli wic kie go na rzecz sa mo roz wią -
zy wa nia pro ble mów spo łecz nych”. 

30 wrze śnia w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach zor ga ni zo wa na zo -
sta ła w je go ra mach kon fe ren cja pt.
„Sa mo or ga ni za cja szan są na prze ciw -
dzia ła nie wy klu cze niu spo łecz ne mu
na te re nie po wia tu gli wic kie go”.
Uczest ni cy mo gli wy słu chać wy stą -
pień przy go to wa nych przez An nę
Sze lest ze Sto wa rzy sze nia Wspie ra nia
Or ga ni za cji Po za rzą do wych MOST
w Ka to wi cach pt. „Ro la pro jek tów pro
in te gra cyj nych w roz wo ju wspól not
lo kal nych” oraz He le ny Brecz ko
z Fo rum Or ga ni za cji Po za rzą do wych

Dzia ła ją cych na rzecz Osób Nie peł no -
spraw nych, Cho rych i ich Ro dzin
Pod Na zwą „Ra zem” pt. „Part ner ska
re ali za cja pro jek tów – szan se i za gro -
że nia na przy kła dzie dzia łań Fo rum
Ra zem”. Od by ła się rów nież dys ku sja,
w trak cie któ rej wy mie nia no uwa gi
i do świad cze nia. 

Pro jekt re ali zu je Aka de mia Umie -
jęt no ści Za wo do wych. W je go ra mach
od by wa ją się szko le nia na te mat po zy -
ski wa nia pie nię dzy na dzia ła nia pro in -
te gra cyj ne, warsz ta ty po świę co ne two -
rze niu lo kal nych part nerstw dla pro jek -
tów pro in te gra cyj nych oraz do sko na le -
niu umie jęt no ści przy wód czych, a tak -
że kon sul ta cje i do radz two. Chęt ni
do udzia łu mo gą się zgło szać pod nu -
me rem te le fo nu 32 276 42 20 (Ro ma na
Paw liń ska -Chma ra) lub 608 193 557
(Mar ta Mi nor). (SG)

W Sta ro stwie Po wia to wym w Gli -
wi cach mie ści się Biu ro Po rad Oby -
wa tel skich. Biu ro w ra mach swo jej
dzia łal no ści udzie la bez płat nej, sze -
ro ko po ję tej po mo cy praw nej. Jest
czyn ne w każ dy po nie dzia łek
od godz. 13.00 do 15.00. Szcze gó ło we
in for ma cje do stęp ne są pod nr
tel.: 601 915 900, 781 130 900, ad re -
sem e -ma il: bpo gli wi ce@free.ngo.pl
lub na stro nie in ter ne to wej:
www.bpo gli wi ce.free.ngo.pl. 

– Ostat nio spo ro osób zwra ca się
o po ra dy w spra wach do ty czą cych
ochro ny wła sno ści nie ru cho mo ści –
mó wi do rad ca Mał go rza ta Su piń ska.
– War to zwró cić uwa gę na kil ka naj -
waż niej szych spraw zwią za nych z tym
za gad nie niem. 

Pod sta wo wą kwe stią jest re gu la cja
sta nu praw ne go grun tów. Wszyst ko,
co do ty czy nie ru cho mo ści, win no
mieć for mę ak tu no ta rial ne go. Brak
za cho wa nia for my ak tu no ta rial ne go
przy czy nia się bar dzo czę sto do pro -
ble mów przy sprze da ży grun tu czy
przy wy zna cza niu gra nic dzia łek, gdy
oka zu je się, że zo sta ły one wy ty czo ne
lub sprze da ne” są sia do wi np. na pod -
sta wie umo wy słow nej, a nie pra wem
do pusz cza nej for my. 

Waż nym ele men tem ochro ny wła -
sno ści oraz za po bie ga nia ewen tu al nym
na ru sze niom jest ko niecz ność „kon tro -
lo wa nia” zna ków gra nicz nych po mię -
dzy grun ta mi (po la mi, łą ka mi) pod ką -
tem stwier dze nia, czy znaj du ją się one
w od po wied nich – zgod nie z ist nie ją -
cy mi ma pa mi – miej scach, czy też

w sku tek np. dzia łań są sia da nie zo sta -
ły prze su nię te bądź znisz czo ne. 

Na le ży rów nież dbać o za cho wa nie
zgod no ści po mię dzy za pi sem w księ -
dze wie czy stej, tj. sta nem praw nym,
a sta nem fak tycz nym da nej nie ru cho -
mo ści, czy to bu dyn ko wej, czy też
grun to wej. Za sa da jaw no ści ksiąg wie -
czy stych da je nam pra wo wglą du
do tre ści księ gi. Moż na to zro bić
po po da niu jej nu me ru w Wy dzia le
Ksiąg Wie czy stych w Są dzie Re jo no -
wym, a je śli nie zna my nu me ru księ gi,
to moż na uzy skać go w Wy dzia le Geo -
de zji i Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi.
Do stęp ny dla każ de go oby wa te la jest
tak że ad res in ter ne to wy, pod któ rym
ist nie je moż li wość spraw dze nia sta nu
księ gi wie czy stej:

http://ekw.ms.gov.pl/pdcbdkw/pdc
bdkw.html lub www.ekw.ms.gov.pl
(wpi sać ca ły elek tro nicz ny nu mer
księ gi wie czy stej). 

Wszel kie zmia ny do ty czą ce nie ru -
cho mo ści mu szą zo stać od no to wa ne
w księ dze wie czy stej, a to: przy sprze -
da ży czę ści grun tu, po wy dzie le niu
dział ki przez geo de tę i spo rzą dze niu
ma py. Od po wied ni za pis umiesz cza
się w księ dze wie czy stej wsku tek
wnio sku zło żo ne go przez no ta riu sza,
zmia ny po wsta łe wsku tek dzie dzi cze -
nia są z re gu ły umiesz cza ne przez
spad ko bier ców na od po wied nim for -
mu la rzu.

Z ko lei ku pu jąc nie ru cho mość po -
win ni śmy zwra cać uwa gę tak że na to,
czy nie ru cho mość po sia da do stęp
do dro gi pu blicz nej. Je śli nie, na le ży
nie zwłocz nie ubie gać się o usta no wie -
nie tzw. słu żeb no ści grun to wej. Gdy
da na nie ru cho mość nie ma do stę pu
do dro gi pu blicz nej, wła ści ciel tej że
nie ru cho mo ści (nie ru cho mo ści wład -
ną cej) wi nien do cho dzić od wła ści cie -
li są sied nich dzia łek (nie ru cho mo ści
słu żeb nych) słu żeb no ści prze jaz du
i prze cho du (KC art. 285 – 295).

Istot nym za gad nie niem jest kwe -
stia na by cia wła sno ści po przez za sie -
dze nie.

Oso ba po sia da ją ca nie ru cho mość,
a nie bę dą ca jej wła ści cie lem mo że na -
być wła sność ja ko po sia dacz sa mo ist ny
(oso ba, któ ra wła da rze czą tak jak wła -
ści ciel, np. upra wia grun ty, pła ci po dat -
ki), po przez za sie dze nie w do brej (po -
sia dacz nie jest świa do my, iż nie ru cho -
mość na le ży do in nej oso by) lub w złej
wie rze (ma świa do mość, że nie jest
wła ści cie lem nie ru cho mo ści). Ja ko
przy kład mo że po słu żyć hi sto ria pa na,
któ ry w la tach 70. otrzy mał dom
od pew nej ro dzi ny wy jeż dża ją cej
do Nie miec, dziś miesz ka tam wraz
z sy nem i – ze wzglę du na świa do mość,
iż nie ru cho mość sta no wi wła sność oso -
by trze ciej – mo że ubie gać się o na by -
cie wła sno ści po przez za sie dze nie
w złej wie rze. (Opr. So nia Gu zik)

Go to wi do dzia ła nia 

Ta ki ty tuł no si ła kon fe ren cja zor -
ga ni zo wa na 4 paź dzier ni ka w Knu -
row skim klu bie Ga ma przez Sto wa -
rzy sze nie Ruch Sa mo rzą do wy „Zgo -
da i Przy szłość”. Ce lem by ła edu ka -
cja oby wa tel ska w za kre sie po zy ski -
wa nia fun du szy ze wnętrz nych do re -
ali za cji ini cja tyw spo łecz nych. 

Do bór pre le gen tów spra wił, że sa -
mo rzą dow cy z te re nu po wia tu po ja wi li
się nie mal że wszy scy. Wy stą pień po sła
do Par la men tu Eu ro pej skie go Ja na Ol -
brych ta i pre zes Wo je wódz kie go Fun -
du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar -
ki Wod nej w Ka to wi cach Ga brie li Le -
nar to wicz wy słu cha li sta ro sta gli wic ki
Mi chał Nie szpo rek, pre zy dent Knu ro -
wa Adam Rams oraz wój to wie Gie rał -
to wic Jo achim Bar giel, Pil cho wic Wil -

helm Kry wal ski, Ru dziń ca
Krzysz tof Ob rzut i Wie low si
Gin ter Skow ro nek. 

Jan Ol brycht, by ły mar -
sza łek wo je wódz twa ślą skie -
go, po in for mo wał, że trwa ją
już pra ce nad no wym bu dże -
tem unij nym. Pod sta wo we
py ta nie brzmi, ile bę dzie pie -
nię dzy. To za le ży od te go, czy
kra je tak zwa nej „sta rej Unii”
bę dą chcia ły wpła cać skład kę w ta kiej
sa mej wy so ko ści czy mo że mniej szej.
W na szym in te re sie jest, aby kwo ta się
nie zmie ni ła. Do ta cje z no we go bu dże -
tu bę dą opar te na wa run ko wo ści.
Otrzy ma my wspar cie na re ali za cję pro -
jek tów, je śli speł ni my pew ne wa run ki.
Z ko lei pre zes Le nar to wicz mó wi ła

o go spo dar ce
wod no -ście ko wej,
z któ rą mu szą so -
bie po ra dzić sa -
mo rzą dy. Za chę ci -
ła rów nież do te -
go, aby po zy ski -
wać pie nią dze
z unij nej ka sy, ale
przede wszyst kim,
aby my śleć re gio -
nal nie. Pod kre śla -
ła też, jak waż nym

pro ble mem jest roz wią za nie kwe stii
od pa dów. Na ma wia ła rów nież do re wi -
ta li za cji sta rych ob sza rów miej skich.
O moż li wo ściach re wi ta li za cji bu dyn -
ków po prze my sło wych po in for mo wa ła
z ko lei Ka ta rzy na Pa ru zel z Mię dzy -
na ro do we go Cen trum Do ku men ta cji
Ba dań nad Dzie dzic twem Prze my sło -
wym dla Tu ry sty ki. 

W dru giej czę ści od by ła się Gieł da
Do brych Prak tyk, w któ rej udział wzię -
li przed sta wi cie le or ga ni za cji po za rzą -
do wych oraz ucznio wie z Ze spo łu
Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie.
Na sta no wi skach przy go to wa nych
przez ZSZ nr 2, Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach, Urząd Mia sta Knu rów
oraz Gmi nę Gie rał to wi ce mo gli za po -
znać się z re ali zo wa ny mi pro jek ta mi.
Kon fe ren cja by ła do fi nan so wa na z bu -
dże tu Po wia tu Gli wic kie go. (SG)

O moż li wo ściach po zy ski wa nia fun du szy ze -
wnętrz nych mó wi li Ga brie la Le nar to wicz i Jan
Ol brycht.

Przy sto isku pro mo cyj nym Po wia tu Gli wic kie go.

Słu żą po ra da mi

Mał go rza ta Su piń ska po ma ga miesz kań com po wia tu, wspie ra jąc ich swą wie -
dzą praw ni czą.
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No wy rok aka de mic ki 

Indeksy odebrali kolejni studenci knurowskiego UTW.

Szan sa na suk ces 
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Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

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 sprzed mie sią -
ca wy glą da ją na stę pu ją co: ha sło krzy -
żów ki GEO PUNKT, z ko lei zdję cie
przed sta wia ło wie żę Pa ła cu w Pław -
nio 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 Elż bie ta Nie -
ry chło, Ha li na Haj du ga oraz
Agniesz ka Ro bok. 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 ną krzy -
żów kę oraz zdję cie do roz po zna nia.
W roz wią za niu krzy żów ki po mo że
uważ na lek tu ra te go nu me ru Wia do -
mo ści Po wia tu Gli wic kie go. Zdję cie

tra dy cyj nie zo sta ło zro bio ne w na -
szym po wie cie. Od po wie dzi pro si my
prze sy łać do 29 paź dzier ni ka 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)

Miesz kań cy Żer ni cy sta le kłó ci li się
z miesz kań ca mi Schönwal du (dziś Boj -
ko wa) o gra ni ce swych wio sek. W koń cu
zde cy do wa li: spra wę mu szą za ła twić
soł ty si. Ci uzgod ni li, że w okre ślo nym
dniu, sko ro świt, wyj dą ze swo ich do -
mów, pój dą przed sie bie i tam, gdzie się
spo tka ją, po bie gnie gra ni ca mię dzy wio -
ska mi.

Zgod nie z umo wą soł tys Schönwal du
wy szedł z do mu i idzie, idzie, idzie, a soł -
ty sa z Żer ni cy nie wi dać. Do szedł tak aż
pod je go dom. Pu ka – ci sza, pu ka moc niej
– sły szy po wol ne szu ra nie kap ci i drzwi
otwie ra za spa ny soł tys. 

– Mie li śmy usta lić dzi siaj gra ni ce
i usta li my – mó wi wy so ki, bar czy sty soł -
tys Schönwal du. – Bę dziesz mnie niósł
na ple cach, do kąd do nie siesz, tam bę dzie
gra ni ca. 

Żer nic ki soł tys, nie za pro te sto wał, bo
prze cież to on za spał. Jed nak był ni ski,
chu dy, więc da le ko nie za szedł. Prze wró cił
się i za słabł – w miej scu gdzie dziś stoi
przy droż ny krzyż, mię dzy boj kow skim
skrzy żo wa niem a Żer ni cą. I tam prze bie ga
gra ni ca. (MFR)

PS. Le gen da udo stęp nio na przez pa nią
Alek san drę Cze chow ską – Gąb kę z gmi ny
Pil cho wi ce.

RR OO ZZ RR YY WW KK OO WW YY
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Ślą ska frasz ka

Gio van ni An ge lus Bal le strem

Przo dek ro du ślon ske go z po mni ka zaś pa trzy 
Na tyn piyk ny pa łac swo je go pra wnu ka 
I dlo je go du cha wie la tyż to zna czy 
Że sie tu kej łon czy re li gio i sztu ka.

Ka rol Fran ci szek von Bal le strem 

Ma jon tek erb noł po tych von Ste chov 
O ja kim wcze śni niy ma rzoł 
I w nim niy zro bioł za wie la grze chow 
Go du la mu go spo da rzoł.

Au gust Bor sig 

W sa mym Ber li nie ciuch cie bu do woł 
Przi je choł do nos po glaj zach 
Ślon ske go won glo łon po trze bo woł 
We rciy ła mu sie ta raj za 

Zno loz go prze ca we Bi sku pi cach 
Już mioł co w ciuch cie fo lo wać 
Choć ży cio zga sła mu po tym świy ca 
Syn za czoł ło stro fe dro wać 

Sły ny ła w Za brzu prze ca „Ja dwi ga” 
Ke dyś tyż „Pstrow skim” na zwa no 
A za czło sie to sku li Bor si ga 
Trza nom pa miyn tać to mia no.

Bro ni sław Wą tro ba

LU DZIE ŚLON SKA 

Py ta nia do krzy żów ki:
1. Gdzie od by ły się XI Do żyn ki Po wia tu
Gli wic kie go?
2. Do da tek do gar de ro by, któ ra ogrze wa
szy ję.
3. Two rzy się na dro gach przy ni skich tem -
pe ra tu rach i opa dach desz czu lub mgle. 
4. Imię Ma mu ta wiel kie go z na sze go po -
wia tu.
5. Moż na je su szyć, go to wać lub za pra -
wiać.

6. Ze spół, któ ry otrzy mał na gro dę Be ne
Me ri tus 2010.
7. Dom Po mo cy Spo łecz nej, któ ry ob cho dził
nie daw no ju bi le usz 20 lat funk cjo no wa nia.
8. Na gro da, któ rą otrzy mał Wy dział Roz wo ju
i Pro mo cji to „Za słu żo ny dla …”
9. Roz po czy na ją na ukę w paź dzier ni ku
10. O ile prze sta wia my na sze ze gar ki
na czas zi mo wy?
11. Tam dzia ła mi ni Skan sen rol nic twa.

�Co 
przed sta wia 
to zdję cie? �

Fun da tor
na gród –

Mał go rza ta
Handz lik,

po seł
do Par la -

men tu 
Eu ro pej -

skie go 
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Gra nicz ny krzyż po mię dzy Boj ko wem i Żer ni cą.

Za miesz cza my ko lej ny prze pis, za -
pre zen to wa ny na I Sta nic kim Fe sti wa -
lu Żu ru, któ ry od był się la tem br. w tej
pil cho wic kiej miej sco wo ści. Tym ra -
zem jest to żu rek be skidz ki, przy go to -
wa ny przez Ko ło Go spo dyń Wiej skich
w Ko bier ni cach. 

Skład ni ki: 1 go lon ko, 30 dkg bocz -
ku wę dzo ne go, 5 sztuk kieł ba sek bia -
łych, 5 ja jek na twar do, 5 grzy bów su -
szo nych, 1/2 l za kwa su, 2 ząb ki czosn -
ku. Do sma ku: zie le, liść lau ro wy,
pieprz, ma je ra nek, ma ggi, sól, cu kier.

Wy ko na nie: Go lon ko i skór kę
z bocz ku go tu je my. Grzy by, liść i zie -
le an giel skie do te go wło ży my. Gdy
go lon ko mięk kie, w kost kę je kro imy,
po kro jo ny bo czek zaś przy ru mie ni my.
Wy war za le wa my do mo wym za kwa -
sem – pil nuj, by za du żo go nie wlać
cza sem! Wkła da my mię so, bo czek
usma żo ny i już ta ki żu rek mógł by być
je dzo ny. Wkła da my kieł ba sę, któ rej
ko niec na ci na my – w roz chy lo ne na -
cię cie ja jecz ko wkła da my. Ma my żu -

rek go to wy, jak się za go tu je. Spró buj -
cie ja ki do bry! Nikt nie po ża łu je!

W kręgu legend

Sporna granica
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Spraw dzo ne smaki

Żurek beskidzki

� Go spo dy nie z Ko bier nic na Pod be -
ski dziu przy wio zły swój prze pis z gór,
gdzie mó wi się: „Kto je żur, jest chłop
jak tur”.

� Waż ne jest nie tyl ko do bre przy rzą -
dze nie, ale i spo sób po da nia te go żur -
ku. 


