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KO NIEC KA DEN CJI,
PRZED NA MI WY BO RY

Za koń czy ła się trze cia ka den cja
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, obej mu -
ją ca la ta 2006-2010. Prze wod ni czą cy
Ra dy, Ta de usz Ma mok za mknął ją
na se sji, któ ra od by ła się 4 li sto pa da.
Ra dę Po wia tu Gli wic kie go ko lej nej,
czwar tej ka den cji wy bie rze my pod -
czas wy bo rów sa mo rzą do wych 21 li -
sto pa da. 

Po wiat Gli wic ki w obec nej po sta ci
funk cjo nu je od 1999 r. W tym cza sie
miał ko lej no trzy skła dy Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go oraz Za rzą du Po wia tu,
wy bie ra ne na czte ro let nie ka den cje.
War to przy po mnieć, że rad nych po -
wia to wych wy bie ra ją wszy scy miesz -
kań cy po wia tu – pod czas tych sa mych
wy bo rów, w któ rych de cy du ją o skła -
dzie rad miej skich czy gmin nych
swych miej sco wo ści. Na to miast skład
Za rzą du Po wia tu usta la ją już sa mi no -
wo wy bra ni rad ni, któ rzy na pierw szej
se sji po 21 li sto pa da wy bio rą sta ro stę,
wi ce sta ro stę i resz tę za rzą du. 

W mi nio nej wła śnie ka den cji Ra -
dę Po wia tu Gli wic kie go two rzy li

rad ni, wy bra ni pod czas wy bo rów sa -
mo rzą do wych 12 li sto pa da 2006 r.
By li to: Sła wo mir Adam czyk (któ ry
peł nił tak że funk cję wi ce sta ro sty gli -
wic kie go od 23 li sto pa da 2006 r.
do na dal), Ja cek Aw ra mien ko, Ma -
rek Aw ra mien ko, Te re sa Bo che -
nek, Wal de mar Do mbek (rów no -
cze śnie czło nek Za rzą du Po wia tu
Gli wic kie go), Piotr Du dło, Ur szu la
Gmy rek (za  s tą  p i  ła  we wrze  -
śniu 2009 r. Lesz ka Ku bia ka, któ ry
obej mu jąc funk cję dy rek to ra Szpi ta -
la Po wia to we go w Py sko wi cach,
zrzekł się man da tu rad ne go, a rów -
no cze śnie prze stał być wi ce prze -
wod ni czą cym Ra dy), Ewa Jur czy ga
(wi ce prze wod ni czą ca Ra dy Po wia tu
od 3 kwiet nia 2008 r.), Elż bie ta Ko -
ło dziej, Je rzy Ko rus, Szy mon Ko -
ściarz (wi ce prze wod ni czą cy Ra dy
od 23 li sto pa da 2006 r. do 2 kwiet -
nia 2008 r.), An drzej Ku rek, Bog -
dan Li twin, Ta de usz Ma mok (prze -
wod ni czą cy Ra dy Po wia tu od 23 li -
sto pa da 2006 r.), An drzej Mi chal ski

(od stycz nia 2007 r., po zrze cze niu
się man da tu przez Ja na Ma tu szew -
skie go), Mi chał Nie szpo rek (rów -
no cze śnie sta ro sta gli wic ki od 3
kwiet nia 2008 r. do na dal), Ma riusz
Po lo czek, Sta ni sław Rudz ki, Ma -
rian Sa dec ki, Gi ze la Sa dło (rad na
od czerw ca 2009 r., kie dy to we szła
w skład Ra dy za An drze ja Ho sza,
któ ry zo stał za stęp cą wój ta Ru dziń -
ca),  Hen ryk Si bie lak, Mar cin
Stron czek (za ra zem czło nek Za rzą -
du Po wia tu), Hen ryk Sza ry (od 27
sierp nia 2009 r. wi ce prze wod ni czą cy
Ra dy Po wia tu). 

W Ra dzie dzia ła ło sześć ko mi sji.
Ich skła dy ule ga ły nie wiel kim zmia -
nom. Tu po da je my ich osta tecz ny
kształt: Ko mi sja Re wi zyj na – Piotr
Du dło (prze wod ni czą cy), Ja cek Aw -
ra mien ko (wi ce prze wod ni czą cy), Je -
rzy Ko rus (se kre tarz), Elż bie ta Ko ło -
dziej, An drzej Mi chal ski; Ko mi sja
Zdro wia – Elż bie ta Ko ło dziej (prze -
wod ni czą ca), An drzej Mi chal ski
(wi ce prze wod ni czą cy), Ja cek Aw ra -

mien ko, Ma rek Aw ra mien ko, Je rzy
Ko rus; Ko mi sja Edu ka cji – Te re sa
Bo che nek (prze wod ni czą ca), Sta ni -
sław Rudz ki (wi ce prze wod ni czą cy),
Hen ryk Si bie lak, Szy mon Ko ściarz,
Ma rian Sa dec ki, Ewa Jur czy ga i Ur -
szu la Gmy rek; Ko mi sja Go spo dar ki
– Hen ryk Si bie lak (prze wod ni czą cy),
Ma riusz Po lo czek, Piotr Du dło, Szy -
mon Ko ściarz, Bog dan Li twin; Ko -
mi sja Fi nan sów – Bog dan Li twin
(prze wod ni czą cy), Ma riusz Po lo czek
(wi ce prze wod ni czą cy), Ma rek Aw ra -
mien ko, Sta ni sław Rudz ki, Hen ryk
Sza ry; Ko mi sja Ochro ny Śro do wi -
ska, Roz wo ju i Pro mo cji – An drzej
Ku rek (prze wod ni czą cy), Ma riusz
Po lo czek (wi ce prze wod ni czą cy), Ma -
rian Sa dec ki, Ewa Jur czy ga, Te re sa
Bo che nek, An drzej Mi chal ski, Gi ze la
Sa dło.

W ka den cji 2006-2010 od by ły
się 53 se sje, w tym 8 se sji wy jaz do -
wych, na któ rych pod ję to 360 uchwał,
sta no wią cych lo kal ne pra wo. 

Dokończenie na str. 2

W takim składzie pracowali Rada oraz dwa kolejne Zarządy Powiatu Gliwickiego w minionej kadencji. 
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Za na mi dwie ostat nie se sje Ra dy
Po wia tu Gli wic kie go tej ka den cji –
52., któ ra od by ła się 21 paź dzier ni ka
i 53., ob ra du ją ca 4 li sto pa da. 

Na pierw szej z nich rad ni du żo
uwa gi po świę ci li spra wom służ by
zdro wia. Ta te ma ty ka do mi no wa ła już
w cza sie prze zna czo nym na in ter pe la -
cje, za py ta nia i po stu la ty. Rad ni py ta li
m.in. o funk cjo no wa nie spół ki Szpi tal
w Knu ro wie oraz o dzia łal ność przy -
chod ni na te re nie te go mia sta. Z ko lei
w na stęp nym punk cie po rząd ku se sji
Agniesz ka Gli klich, na czel nik Wy -
dzia łu Zdro wia i Po mo cy Spo łecz nej
sta ro stwa, prze ka za ła in for ma cje
o sta nie zdro wia lud no ści Po wia tu
Gli wic kie go w 2008 r. oraz in for ma cje
o dzia ła niach w za kre sie pro fi lak ty ki
i pro mo cji zdro wia pro wa dzo nych
na te re nie po wia tu w 2009 r. Na to -
miast Anet ta Krze miń ska, na czel nik
Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry, Spor tu
i Spraw Spo łecz nych, po in for mo wa ła
rad nych o sta nie re ali za cji za dań
oświa to wych Po wia tu Gli wic kie go
w 2009 r. W czę ści in for ma cyj nej se -
sji prze wod ni czą cy Ra dy, Ta de usz
Ma mok, po in for mo wał z ko lei
o prze pro wa dzo nej przez nie go ana li -
zie oświad czeń ma jąt ko wych rad nych
w 2010 r. Ta ką sa mą in for ma cję –
o oświad cze niach skła da nych przez
pra cow ni ków sta ro stwa – prze ka zał

rad nym sta ro sta Mi chał Nie szpo rek.
Na se sję przy go to wa ne zo sta ły czte -

ry pro jek ty uchwał. Rad ni przy ję li trzy

z nich – uchwa łę w spra wie wpro wa dze -
nia zmian do Re gu la mi nu Or ga ni za cyj -
ne go Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi -
cach, uchwa łę do ty czą cą zmian uchwa -
ły w spra wie okre śle nia za dań z za kre su
re ha bi li ta cji za wo do wej i spo łecz nej
oraz za trud nie nia osób nie peł no spraw -
nych oraz uchwa łę w spra wie zmian
w uchwa le bu dże to wej po wia tu na 2010
r. Nie zo sta ła na to miast przy ję ta uchwa -
ła w spra wie zmia ny uchwa ły w spra wie
utwo rze nia sp. z o. o. dzia ła ją cej pod fir -
mą Szpi tal w Py sko wi cach sp. z o. o. 

Wy jąt ko wy prze bieg mia ła ostat nia
w tej ka den cji se sja Ra dy Po wia tu Gli -

wic kie go. Po dzie lo no ją na dwie czę ści
– ro bo czą i uro czy stą, za my ka ją cą tę
ka den cję.

W pierw szej czę ści rad ni za po zna li
się m.in. z ra por tem z mo ni to rin gu

„Stra te gii Roz wo ju Po -
wia tu Gli wic kie go na la -
ta 2005-2010”, przed sta -
wio nym przez Jo an nę
Pik tas, na czel nik Wy -
dzia łu Roz wo ju i Pro mo -
cji. Z ko lei Jan Osman,
dy rek tor Za rzą du Dróg
Po wia to wych, przed sta wił oce nę sta nu
przy go to wa nia do zi mo we go utrzy ma -
nia dróg na te re nie po wia tu. Na se sji
przy ję te zo sta ły trzy uchwa ły. Pierw -
sza to uchwa ła w spra wie okre śle nia
szcze gó ło we go spo so bu kon sul to wa -
nia pro jek tów ak tów pra wa miej sco -

we go z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi
i in ny mi pod mio ta mi. Dru ga do ty czy
zmia ny uchwa ły w spra wie try bu po -
stę po wa nia o udzie le nie do ta cji. Ko lej -
na pod ję ta uchwa ła ma na ce lu wpro -
wa dze nie zmian w te go rocz nym bu -
dże cie po wia tu. 

W dru giej czę ści se sji na stą pi ło
uro czy ste za koń cze nie ka den cji 2006-
2010. Na tę uro czy stość przy by li
m.in. wło da rze gmin po wia tu gli wic -
kie go, przed sta wi cie le jed no stek or -
ga ni za cyj nych po wia tu i in sty tu cji
z nim współ pra cu ją cych, me dia.

Za do brą współ pra cę w mi nio nej ka -
den cji po dzię ko wa nia zło ży li wszyst -
kim prze wod ni czą cy Ra dy Ta de usz
Ma mok oraz sta ro sta Mi chał Nie szpo -
rek. Szcze gól ny mi go ść mi na tej czę -
ści se sji by li po przed ni sta ro sto wie
gli wic cy – Zbi gniew Pań czyk oraz

Adam Szczyp ka. Uczest ni czy li
w niej tak że człon ko wie de le ga cji
part ner skie go Po wia tu Calw w Niem -
czech. 

– By ła to ka den cja trud na, ale
owoc na – mó wił na za koń cze nie prze -
wod ni czą cy Ra dy Ta de usz Ma mok. –
By ło w niej kil ka mo men tów prze ło -
mo wych, ale ro bo ta szła do przo du.
Dzię ku ję rad nym, szcze gól nie tym,
któ rzy w me ry to rycz ny spo sób przy -
czy ni li się do pra cy Ra dy. Oby by ło
tak, że naj lep si z nas spo tka ją się na tej
sa li w na stęp nej ka den cji. 

Za koń cze nie ka den cji uświet nił
w ar ty stycz ny spo sób kon cert, na któ ry
zło ży ły się wy stę py Męskiego
Zespołu Wokalnego Ca lvi Can to res
z Knu ro wa oraz ze spo łu z Pań stwo -
wej Szko ły Mu zycz nej I i II stop nia
w Gli wi cach. (RG) 

WWIIEE  ŚŚCCII  ZZ  SSEE  SSJJII

Na ro bo czo – pod czas paź dzier ni ko wej se sji dys ku to wa no m.in.
o spra wach służ by zdro wia.

I uro czy ście – prze wod ni czą cy Ta de usz Ma mok dzię ku je za do brą pra cę w mi nio nej ka den cji. 

Dokończenie ze str. 1
Se sje wy jaz do we zor ga ni zo wa ne zo sta ły

w Gim na zjum w So śni co wi cach, Gmin nym
Ośrod ku Kul tu ry w Wie low si, Gim na zjum w Ru -
dziń cu, szkół ce le śnej w Ra cho wi cach, Urzę dzie
Gmi ny Wie lo wieś oraz na Zam ku w Tosz ku.

Ko mi sje Ra dy Po wia tu Gli wic kie go mia ły
w tej ka den cji łącz nie 307 po sie dzeń. Każ da
z nich od by ła ich po kil ka dzie siąt. I tak Ko mi sja
Re wi zyj na – 46 po sie dzeń, Ko mi sja Zdro wia –
50, Ko mi sja Edu ka cji – 52, Ko mi sja Go spo dar ki

– 52, Ko mi sja Fi nan sów – 59 oraz Ko mi sja
Ochro ny Śro do wi ska, Roz wo ju i Pro mo cji – 48
po sie dzeń. 

Rad ni wy stą pi li z 276 in ter pe la cja mi, 42 za py -
ta nia mi, 30 wnio ska mi i 2 oświad cze nia mi –
łącz nie by ło to 350 spraw, waż nych dla miesz -

kań ców po wia tu. Naj wię cej in ter pe la cji zło ży li
rad ni Ma riusz Po lo czek, Sta ni sław Rudz ki i Ewa
Jur czy ga. Na to miast ko mi sje wy sto so wa ły łącz -
nie 168 wnio sków, 6 za py tań, 363 opi nii oraz 24
sta no wi ska, sta no wią cych 561 spraw. Ko mi sja
Ochro ny Śro do wi ska, Roz wo ju i Pro mo cji zgło -
si ła do dat ko wo pięć pro jek tów uchwał. 

Wzo ro wi pod wzglę dem fre kwen cji na se sjach
by li rad ni Mar cin Stron czek, Hen ryk Si bie lak,
Sta ni sław Rudz ki i dwie rad ne, któ re do łą czy ły
do Ra dy w 2009 r. – Gi ze la Sa dło i Ur szu la Gmy -
rek. Nie opu ści li oni ani jed nej se sji. Więk szość
rad nych pra co wa ła w dwóch ko mi sjach, jed nak
dwóch pod ję ło się peł nić obo wiąz ki aż w trzech –
by li to Ma riusz Po lo czek i An drzej Mi chal ski. 

Ra da Po wia tu Gli wic kie go tej ka den cji kon ty -
nu owa ła współ pra cę part ner ską, na wią za ną przez
nasz po wiat w po przed nich la tach z Po wia tem

Mit tel sach sen (daw ny Po wiat Fre iberg) w Niem -
czech, z Hrab stwem Den bigh shi re w Wiel kiej
Bry ta nii oraz Po wia tem Puc kim. Do dat ko wo
w 2009 r. pod pi sa na zo sta ła de kla ra cja współ pra -
cy z Po wia tem Calw w Niem czech. W „Wia do -
mo ściach Po wia tu Gli wic kie go”
na bie żą co in for mo wa li śmy o part ner -
skich wi zy tach i pro jek tach, po dej mo -
wa nych w ra mach tej współ pra cy. 

Ra da na gra dza ła oso by, in sty tu cje
i sto wa rzy sze nia za słu żo ne dla po wia -
tu, przy zna jąc im na gro dę „Be ne Me ri -
tus”. W 2007 r. otrzy ma li ją Ste fa nia
Grze go rzy ca, Fo rum Mło dzie ży Sa -
mo rzą do wej z Gie rał to wic i Chór

Ka me ral ny „Sla vi ca Mu sa” z Knu ro wa,
w 2008 r. – Jó zef Brze zi na, w 2009 r. – Sta ni -
sław Bo gu mił i Lo ka tor sko -Wła sno ścio wa
Spół dziel nia w Knu ro wie, a w 2010 r. – ks. bp

Ge rard Kusz, Wła dy sław Ma co wicz
i Mę ski Ze spół Wo kal ny „Ca lvi Can -
to res”. 

W cza sie tej ka den cji zmie nił się
pier wot nie wy bra ny przez Ra dę sta ro -
sta. Od 23 li sto pa da 2006 r. do 3 kwiet -
nia 2008 r. funk cję tę peł nił Adam
Szczyp ka, któ re go na stęp nie Ra da od -
wo ła ła, po wo łu jąc na sta ro stę Mi cha ła
Nie szpor ka. Za rząd Po wia tu Gli wic -

kie go po za tym pra co wał przez ca łą
ka den cję w nie zmie nio nym skła dzie:
wi ce sta ro sta Sła wo mir Adam czyk oraz
człon ko wie Mar cin Stron czek i Wal de -
mar Do mbek. Pra cę te go gre mium
uzu peł nia ły Mag da le na Bud ny – se -
kre tarz Po wia tu Gli wic kie go oraz Ma ria Owcza -
rzak -Siej ko – skarb nik Po wia tu Gli wic kie go. 

Pod czas ka den cji 2006-2010 od by ły się 322
po sie dze nia Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go. Za -
rząd pod jął w tym cza sie 769 uchwał, w tym 469
uchwał bu dże to wych. Roz pa trzo nych zo sta ło 275
in ter pe la cji rad nych oraz 168 wnio sków Ko mi sji

Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. Sta ro sta Gli wic ki
w okre sie mi nio nej ka den cji wy dał 372 za rzą dze -
nia we wnętrz ne.

Ty le w sta ty stycz nym skró cie. O tym, ja ka bę -
dzie na stęp na Ra da Po wia tu Gli wic kie go, za de -
cy du je my my sa mi.

Opr.: ROMANA GOZDEK 

KO NIEC KA DEN CJI, 
PRZED NA MI WY BO RY

Na lu to wej se sji w 2009 r. go ści li Lud gar da
Bu zek i pierw szy sta ro sta Po wia tu Gli wic kie go
– Zbi gniew Pań czyk. 

Je den z lau re atów na gro dy „Be ne Me ri tus”, Chór Ka me -
ral ny „Sla vi ca Mu sa” z Knu ro wa. 

18 paź dzier ni ka 2007 r. Ko mi sja Zdro wia wi zy -
to wa ła Dom Po mo cy Spo łecz nej „Osto ja” w So -
śni co wi cach.

W stycz niu 2009 r. rad ni z Ko mi sji
Ochro ny Śro do wi ska w le sie w Płuż -
ni cy, znisz czo nym przez na wał ni cę. 
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Wy bo ry na zy wa ne są świę tem de -
mo kra cji. I choć na ogół sły sząc te
sło wa po ja wia się nam na twa rzach
uśmiech nie do wie rza nia, to jed nak
w rze czy wi sto ści od na szej ak tyw no -
ści i od da ne go gło su za le ży to, kto
zaj mie się spra wa mi waż ny mi dla
każ de go z nas na szcze blu lo kal nym.
War to więc wrzu cić swe kar ty
do urny wy bor czej.

W dniu wy bo rów otrzy ma my trzy
kar ty do gło so wa nia i na każ dej

z nich bę dzie my mo gli po sta wić
znak „X” przy jed nej oso bie. Wy bie -
rze my w ten spo sób rad nych rad
miast i gmin, Ra dę Po wia tu Gli wic -
kie go oraz Sej mik Wo je wódz twa Ślą -
skie go, a tak że wój tów, bur mi strzów
i pre zy den tów. 

W na szym po wie cie ma my 112 145
miesz kań ców, z cze go upra wnio nych
do gło so wa nia jest 92 033. W pię ciu
okrę gach wy bor czych spo śród 183 za -
re je stro wa nych kan dy da tów wy bie rze -
my 23 rad nych po wia to wych. Na je den
man dat przy pa da więc pra wie osiem
osób. 

Okręg nr 1 to mia sto Knu rów.
O osiem man da tów rad nych po wia to -
wych bę dzie tu wal czyć 76 osób z pię -
ciu ko mi te tów (Ko mi tet Wy bor czy
Plat for ma Oby wa tel ska RP – li sta nr 4,
KW Pra wo i Spra wie dli wość – li sta
nr 5, Ko mi tet Wy bor czy Wy bor ców

Po ro zu mie nie Sa mo rzą do we Zie mi
Gli wic kiej – li sta nr 24, KWW „Mo ja
Gmi na Nasz Po wiat” – li sta nr 25 oraz
KWW „Zgo da i Przy szłość” – li sta
nr 26). 

Okręg nr 2 two rzą Py sko wi ce.
Tam o czte ry man da ty w Ra dzie Po -
wia tu Gli wic kie go po wal czy 28 osób
z czte rech ko mi te tów (KW Plat for ma
Oby wa tel ska RP li sta nr – 4, KW Pra -
wo i Spra wie dli wość – li sta nr 5,
KWW Po ro zu mie nie Sa mo rzą do we

Zie mi Gli wic kiej – li sta nr 24 oraz
KWW „Zgo da i Przy szłość” – li sta
nr 26). 

Okręg nr 3 obej mu je gmi -
ny Gie rał to wi ce i Pil cho wi -
ce. Wy bor cy wy bio rą tam
czte rech rad nych po wia to -
wych spo śród 37 kan dy da -
tów. Swo je li sty za re je stro -
wa ło 5 ko mi te tów (KW Plat -
for ma Oby wa tel ska RP – li -

sta nr 4, KW Pra wo i Spra wie dli wość
– li sta nr 5, KWW Po ro zu mie nie Sa -
mo rzą do we Zie mi Gli wic kiej – li sta
nr 24, KWW „Mo ja Gmi na Nasz Po -
wiat” – li sta nr 25 oraz KWW „Zgo da
i Przy szłość” – li sta nr 26). 

Okręg nr 4 two rzą gmi ny Ru dzi niec
i So śni co wi ce. Tam z 27 kan dy da tów
wy ło nie ni zo sta ną czte rej rad ni po wia -
to wi. Swo ich kan dy da tów wy sta wi ły
czte ry ko mi te ty (KW Plat for ma Oby -
wa tel ska RP – li sta nr 4, KWW Po ro -
zu mie nie Sa mo rzą do we Zie mi Gli wic -
kiej – li sta nr 24, KWW „Mo ja Gmi na
Nasz Po wiat” – li sta nr 25 oraz KWW
„Zgo da i Przy szłość” – li sta nr 26). 

Okręg nr 5 two rzą gmi ny To szek
i Wie lo wieś. Tam miesz kań cy wy bio rą
trzech rad nych po wia to wych spo -
śród 15 kan dy da tów wy sta wio nych
przez trzy ko mi te ty (KW Plat for ma
Oby wa tel ska RP – li sta nr 4,
KWW „Mo ja Gmi na Nasz
Po wiat” – li sta nr 25 oraz
KWW „Zgo da i Przy szłość“
– li sta nr 26).

Czyn ne pra wo wy bor cze,
czy li pra wo do od da nia gło su
w wy bo rach lub re fe ren dum,

przy słu gu je oby wa te lom na sze go kra -
ju, któ rzy naj póź niej w dniu gło so wa -
nia ukoń czy li 18 lat i pra wo to nie zo -
sta ło im ode bra ne pra wo moc nym wy -
ro kiem są do wym. Z ko lei bier ne pra wo
wy bor cze, czy li pra wo do kan dy do wa -
nia, ma ją oso by, któ re naj póź niej
w dniu wy bo rów koń czą 18 lat.
W przy pad ku kan dy da ta na rad ne go
obo wią zu je po nad to wy móg sta łe go
za miesz ki wa nia na ob sza rze dzia ła nia
da nej ra dy. Oso by nie peł no spraw ne

mo gą sa me zde cy do wać, w któ rym ob -
wo dzie gło so wa nia do sto so wa nym
do po trzeb osób nie peł no spraw nych
na te re nie swo jej gmi ny chcą za gło so -
wać. Na zło że nie wnio sku o do pi sa nie
się do spi su wy bor ców ma ją czas do 16

li sto pa da. Po dob nie jak w wy bo rach
pre zy denc kich, oso by nie peł no spraw ne
mo gą gło so wać z po mo cą peł no moc ni -

ka wy bor cze go. Ta ka oso ba w imie niu
nie peł no spraw ne go bę dzie mo gła
wziąć kar ty do gło so wa nia i za gło so -
wać na wska za ne go przez nie go kan dy -
da ta lub kan dy da tów. We dług prze pi -
sów wy bor czych, przed gło so wa niem
wy bor ca po wi nien się wy le gi ty mo wać
ko mi sji wy bor czej do wo dem toż sa mo -
ści. Nie wy ni ka z nich jed nak, że mu si
to być do wód oso bi sty. Moż na gło so -
wać na pod sta wie pasz por tu, pra wa
jaz dy, a na wet le gi ty ma cji stu denc kiej. 

Lo ka le wy bor cze, zwy cza jo wo
zlo ka li zo wa ne w tych sa mych
miej scach co pod czas ostat nich
wy bo rów na Pre zy den ta RP, bę dą
czyn ne od go dzi ny 8.00 do go dzi -
ny 22.00.

Opr.: SŁA WO MIR GRUSZ KA
Fo to: Ar chi wum Sta ro stwa 
Po wia to we go w Gli wi cach

21 li sto pa da w na szym kra ju od bę dą się wy bo ry sa mo rzą do we. Wy bie rze my rad nych wszyst kich szcze bli sa mo rzą du oraz wój tów, bur mi strzów
i pre zy den tów. Po ni żej przed sta wia my kil ka naj waż niej szych in for ma cji, któ re z pew no ścią przy da dzą się przed zbli ża ją cy mi wy bo ra mi 

PO WIA TO WY PO RAD NIK WY BOR CZY 
NAJ WAŻ NIEJ SZE KOM PE TEN CJE RA DY PO WIA TU:

� sta no wie nie ak tów pra wa miej sco we go
� wy bór i od wo ła nie Za rzą du, a tak że po wo ły wa nie i od wo ły wa nie – na wnio -

sek sta ro sty – skarb ni ka po wia tu
� sta no wie nie o kie run kach dzia ła nia Za rzą du Po wia tu oraz roz pa try wa nie

spra woz dań z dzia łal no ści Za rzą du, w tym z dzia łal no ści fi nan so wej
� uchwa la nie bu dże tu po wia tu
� roz pa try wa nie spra woz da nia z wy ko na nia bu dże tu oraz po dej mo wa nie uch-

wa ły w spra wie udzie le nia lub nie udzie le nia ab so lu to rium dla Za rzą du
� po dej mo wa nie uchwał w spra wach wy so ko ści po dat ków i opłat
� po dej mo wa nie uchwał w spra wach ma jąt ko wych po wia tu do ty czą cych

m.in. za sad na by cia, zby cia i ob cią ża nia nie ru cho mo ści oraz ich wy dzier ża -
wia nia lub wy naj mo wa nia na okres dłuż szy niż trzy la ta, o ile usta wy szcze -
gól ne nie sta no wią ina czej.

Pełną l is tę  kandydatów na
radnych  Rady  Powia tu
Gl iwickiego zamieszczamy
na naszej stronie internetowej
www.powiatgliwicki.pl w zakładce
Wybory samorządowe 2010. 

Miesz kań cy Knu ro wa wy bio rą ośmiu rad nych po wia to wych.

Py sko wi czan w Ra dzie Po wia tu re pre zen to wać bę dzie czte rech rad nych.

Pią ty okręg two rzą gmi ny To szek
i Wie lo wieś. Stam tąd po cho dzić
bę dzie trzech rad nych po wia tu.

Ko mi sje wy bor cze pra co wać bę dą w tych sa mych miej scach co przy po przed -
nich wy bo rach. Pa mię taj my, że by za brać ze so bą do wód toż sa mo ści ze zdję ciem.

Miesz kań cy Ru dziń ca i So -
śni co wic rów nież wy bio rą
czte rech rad nych.

Okręg 3 two rzą Gie rał to wi -
ce i Pil cho wi ce. Tam wy bra -
nych zo sta nie czte rech rad -
nych po wia to wych.
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– To jest praw dzi -
we wy do by cie te go
ko ściół ka z mro ku –
tak ks. bp Ge rard
Kusz pod su mo wał
ilu mi na cję ko ścio ła
pw. św.  Mi cha ła
Archanio ła  w Ru -
dz iń  cu .  Obiekt
w peł nym bla sku za -
pre zen to wa ny zo stał
po raz pierw szy 3 li -
sto pa da, za raz po za -
pad nię ciu zmro ku.

Sta ło się to
w chwi lę po tym, jak
bi skup, we spół z Pio trem Ko ło dzie jem – pre ze sem
fir my Vat ten fall oraz Ta de uszem Ma mo kiem – prze -
wod ni czą cym Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, a za ra zem
nad le śni czym Nad le śnic twa Ru dzi niec (któ ry był ini -
cja to rem te go przed się wzię cia) na ci snę li czer wo ny
gu zik włą cza ją cy oświe tle nie. Świa tło roz cho dzi ło się
po wo li, stop nio wo wy do by wa jąc z mro ku ko lej ne
ele men ty bu dyn ku. Gdy roz bły sło w peł ni, roz le gły
się okla ski. 

Efekt jest wspa nia ły. Ilu mi na cja zo sta ła wy ko na na
tak, by w jak naj więk szym stop niu wy eks po no wać
wa lo ry ar chi tek to nicz ne za byt ko we go, li czą ce go so -
bie 353 la ta drew nia ne go ko ściół ka, na wie ży któ re go
znaj du je się dzwon z 1481 r. Pierw sza gru pa lamp –
do ziem nych – oświe tla par te ro wą część ele wa cji
do wy so ko ści oka pu. Dru gą gru pę sta no wią opra wy
od po wie dzial ne za pod kre śle nie wer ty kal ne go, do mi -
nu ją ce go cha rak te ru wie ży. Ostat nia to opra wy
umiesz czo ne na słu pach, któ re rów no mier nie roz -

świe tla ją po ła cie da cho we, za da sze nia wie ży oraz
wyż sze frag men ty ele wa cji. 

– Przy ca łym tym bo gac twie oświe tle nia zu ży wa
ono mi ni mal ną ilość prą du – pod kre śla Piotr Ko ło -
dziej. – Moc ilu mi na cji to 2,5 kW, czy li ty le, ile ma
na przy kład czaj nik elek trycz ny! Jest to moż li we
m.in. dzię ki wy ko rzy sta niu bar dzo eko no micz ne go
oświe tle nia le do we go.

Ko śció łek w Ru dziń cu to praw dzi wa pe reł ka ar -
chi tek to nicz na po wia tu gli wic kie go. Wraz z dzie wię -
cio ma in ny mi drew nia ny mi ko ściół ka mi na na szym
te re nie wpi su je się w Szlak Ar chi tek tu ry Drew nia nej
wo je wódz twa ślą skie go. Ja ko pierw szy z nich po sia -
da ilu mi na cję świetl ną. Po przed nio fir ma Vat ten fall
wy ko na ła po dob ne oświe tle nie za byt ko we go, drew -
nia ne go ko ściół ka przy ul. Ko ziel skiej w Gli wi cach,
Szy bu Pre zy den ta w Cho rzo wie, IV Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go w By to miu oraz gma chu Urzę du Mia sta
w Za brzu. (RG)

14 li sto pa da w go dzi nach od 10.00 do 14.00
Szpi tal w Knu ro wie za pra sza na Bia łą Nie dzie lę.

Pod czas te go dnia bę dą wy ko ny wa ne ba da nia
la bo ra to ryj ne (mor fo lo gia, cho le ste rol, cu kier),
ba da nia EKG, po miar ci śnie nia tęt ni cze go oraz
kon sul ta cja in ter ni stycz na. Po nad to bę dzie moż li -
wość zwie dza nia no wo otwar tej pra cow ni Re zo -
nan su Ma gne tycz ne go. Or ga ni za to rzy za pra sza ją
miesz kań ców Knu ro wa i oko lic, by te go dnia –
w tro sce o swe zdro wie – sko rzy sta li z moż li wo -
ści wy ko na nia bez płat nych ba dań i kon sul ta cji
me dycz nych.

(SoG) 

Dwaj rad ni po wia to wi mi nio nej ka den cji, Ja cek Aw -
ra mien ko i Ma rek Aw ra mien ko, zna leź li się w gro nie
lau re atów kon kur su „Sa mo rzą do wiec Ro ku”.

Na gro dzo no ich Zło ty mi Klu cza mi w ka te go rii człon ko -
wie rad so łec kich, rad ni gmin, rad ni miast oraz rad ni po wia -
tów 2010. Kon kurs or ga ni zo wa ny jest przez Wy daw nic two
Re gio ny, Sto wa rzy sze nie Dzien ni ka rzy Rze czy po spo li tej
Pol skiej oraz Zwią zek Za głę biow ski. W tym ro ku od by ła
się je go dru ga edy cja. Na gro dy wrę czo ne zo sta ły 23 paź -
dzier ni ka w So snow cu. Kon kurs ma trzy ka te go rie – po za
człon ka mi rad są to wło da rze po wia tów, miast i gmin oraz
soł ty si i se kre ta rze. W każ dej z nich przy zna wa ne są Zło te,
Srebr ne i Brą zo we Klu cze oraz wy róż nie nia. 

Za rów no Ja cek, jak i Ma rek Aw ra mien ko to dłu go let ni
rad ni Po wia tu Gli wic kie go. Z za wo du obaj są le ka rza mi
me dy cy ny. Ja cek ma 39 lat, a już od 1998 r. jest rad nym.
W mi nio nej wła śnie ka den cji był człon kiem Ko mi sji Zdro -
wia oraz Ko mi sji Re wi zyj nej. Je go brat Ma rek ma 36 lat,
a w Ra dzie Po wia tu Gli wic kie go był przez ostat nie dwie ka -
den cje – ja ko czło nek Ko mi sji Zdro wia oraz Ko mi sji Fi nan -
sów. Z ra cji wy ko ny wa ne go za wo du obaj głów nie za an ga -
żo wa ni by li ja ko rad ni w spra wy służ by zdro wia.

Ce lem kon kur su jest pro mo cja wie dzy o de mo kra tycz -
nych for mach dzia ła nia spo łecz ne go i ak tyw ne go wpły wa -
nia na ja kość ży cia i funk cjo no wa nia wspól not sa mo rzą do -
wych, a tak że ak ty wi za cja oby wa te li w za kre sie wy ra ża nia
opi nii i są dów o zmia nach, w któ rych uczest ni czą i mo gą
wpły wać na ich kształt i tem po prze mian. (RG)

Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -
cach sys te ma tycz nie prze pro wa dza
ba da nia an kie to we wśród swych
klien tów. Ich wy ni ki świad czą
o tym, że urząd jest co raz le piej
oce nia ny przez miesz kań ców po -
wia tu, któ rzy za ła twia ją tu spra wy.

An kie ty wy ło żo ne są w kil ku
miej scach w sta ro stwie, gdzie moż na

wrzu cać je po wy peł nie niu do przy -
go to wa nych skrzy nek. In ter nau ci
mo gą wy ra żać opi nię o pra cy sta ro -
stwa on li ne, wcho dząc na stro nę po -
wia tu (www.po wiat gli wic ki.pl), a na -
stęp nie kli ka jąc na za kład kę Wir tu al -
ne Biu ro Ob słu gi, znaj du ją cą się
u gó ry stro ny. Prze cho dzi się wów -
czas na pod stro nę, na któ rej jest link
do an kie ty oce ny pra cy Sta ro stwa
Po wia to we go w Gli wi cach. Wy star -
czy pa rę chwil, by ją wy peł nić i wy -
słać. Raz na kwar tał prze pro wa dza na
jest ak cja bez po śred nie go an kie to wa -
nia, kie dy to pra cow ni cy sta ro stwa
za da ją klien tom py ta nia, a na stęp nie
umiesz cza ją uzy ska ne od po wie dzi
w kwe stio na riu szach.

– Wy ni ki an kiet są wni kli wie ana -
li zo wa ne – mó wi se kre tarz Po wia tu
Gli wic kie go Mag da le na Bud ny. –
Wszyst kie spo strze że nia, opi nie,
uwa gi i wnio ski na szych klien tów
słu żą pra com nad dal szym do sko na -
le niem ja ko ści usług pu blicz nych
ofe ro wa nych przez  sta ro stwo. Ana li -
za od stycz nia do wrze śnia 2010 wy -
ka za ła, że klien ci wy peł ni li w tym
okre sie 324 an kie ty. Po ziom za do wo -
le nia klien tów za ten okres wy no -
si 98,7 proc.  

Klien ci są usa tys fak cjo no wa ni
po zio mem udzie la nia przez pra cow -
ni ków sta ro stwa in for ma cji co
do spo so bu za ła twie nia spra wy.
Wszy scy stwier dzi li, że ich spra wy
zo sta ły za ła twio ne w ter mi nie bądź
są w to ku, a pra cow ni cy po sia da li
nie zbęd ną wie dzę i kom pe ten cje, by -

li uprzej mi i życz li wi. Wy so ko oce -
nio na zo sta ła do stęp ność po trzeb -
nych for mu la rzy. An kie to wa ni przy -
zna li też, iż w ich oce nie za pew nio na
by ła dys kre cja i po uf ność za ła twie -
nia spra wy. 

– Cen ne są rów nież od po wie dzi
na py ta nia o to, ja kie ob sza ry funk -
cjo no wa nia urzę du wy ma ga ją do sko -

na le nia – do da je Mag da le na Bud ny.
– Po ma ga to nam w do sto so wa niu
pra cy urzę du do ocze ki wań klien tów. 

Nie wszyst kie jed nak mo gą być
speł nio ne – i to z po wo dów nie za leż -
nych od sta ro stwa. I tak na przy kład
czę sto po wta rza się ży cze nie, by
w urzę dzie znaj do wał się ban ko mat.
– Zwra ca li śmy się w tej spra wie
do kil ku ban ków, ale ża den z nich nie
jest tym za in te re so wa ny – wy ja śnia
Mag da le na Bud ny. – W tej sy tu acji
nie ma my moż li wo ści, by uru cho mić
u nas ban ko mat.

Czę sto po wta rza ją cym się po stu -
la tem jest też wpro wa dze nie elek tro -
nicz ne go sys te mu ko lej ko we go
w Wy dzia le Ko mu ni ka cji i Trans por -
tu. Jed nak, jak wy ka za ła ana li za or -
ga ni za cyj na, sys tem ten nie zdał by
eg za mi nu przy obec nej licz bie klien -
tów w tym wy dzia le i był by nie uza -
sad nio nym wy dat kiem.

Z do brą oce ną klien tów spo tka ło
się uru cho mie nie par kin gu i win dy
dla nie peł no spraw nych, tak by oso by
ma ją ce kło pot z po ru sza niem się
mia ły uła twio ny spo sób do tar cia
do urzę du. 

– Ta kie wy ni ki an kie ty bar dzo nas
cie szą – in for mu je Mag da le na Bud -
ny. – Sta le jed nak pra cu je my
nad tym, by po ziom za do wo le nia na -
szych klien tów był jesz cze wyż szy.
Za chę cam miesz kań ców po wia tu za -
ła twia ją cych spra wy w sta ro stwie
do wy peł nia nia an kiet, któ re nam to
uła twią.

(RG) 

Urząd co raz 
le piej po strze ga ny

Każ dy, kto za ła twia spra wy w Sta ro stwie Po wia to wym, mo że wy ra zić swą opi -
nię o pra cy te go urzę du, wypełniając ankietę.
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Zło te Klu cze dla sa mo rzą dow ców

Od le wej – Ja cek i Ma rek Aw ra mien ko z na gro da mi i Cer -
ty fi ka ta mi Zło te go Klu cza. 
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Bia ła Nie dzie la w knu row skim szpi ta lu

Pod czas po przed niej Bia łej Nie dzie li prze ba da nych zo sta ło kil ka -
set osób. 
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Po wiat Gli wic ki otrzy ma do fi -
nan so wa nie do dwóch pro jek tów,
zgło szo nych w dro dze kon kur su
do Re gio nal ne go Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą skie -
go. Ich łącz na war tość to bli -
sko 1,2 mln zł. 

P i e r w  s z y
z pro jek tów no si
na zwę „W kra -
inie utop ków
i wo dze nia
niedź wie dzia –
pro mo cja ślą -
skiej kul tu ry lu -
do wej na przy -
kła dzie zwy cza -
jów, ob rzę dów
i le gend po wia tu
g l i  wic  k ie  go” .
Bę dzie on re ali -
zo wa ny w ra -
mach Dzia ła nia 4.3 Pro mo cja kul tu ry
RPO WSL. Je go łącz na war tość wy -
no si 218 600 zł, w tym 185 810 zł sta -
no wić bę dzie do ta cja. Pro jekt bę dzie
re ali zo wa ny w la tach 2011-2012.
W pierw szym ro ku re ali za cji po wiat
wy da na ten cel 78 100 zł, a w 2012 –
140 500 zł.

Pro jekt ma na ce lu po pu la ry za cję
ślą skich tra dy cji, ob rzę dów, wie rzeń
i oby cza jów, kul ty wo wa nych na te re -
nie po wia tu gli wic kie go. Je go przed -
mio tem jest prze pro wa dze nie kam pa -
nii pro mo cyj nej, któ rej ce lem jest
wzrost wie dzy miesz kań ców po wia tu,
Ślą ska, Pol ski oraz po wia tów part ner -
skich Po wia tu Gli wic kie go z za gra ni -
cy na te mat ślą skiej kul tu ry lu do wej

przed sta wio nej na przy kła dzie po wia -
tu gli wic kie go. W ra mach pro jek tu po -
pu la ry zo wa ne bę dą w szcze gól no ści
ty po wo ślą skie tra dy cje, ob rzę dy, wie -
rze nia i oby cza je na dal kul ty wo wa ne
w miej sco wo ściach po wia tu gli wic -
kie go oraz le gen dy zwią za ne z tym te -
re nem, któ re prze ka zy wa ne z po ko le -
nia na po ko le nie prze trwa ły do dziś
w pa mię ci lo kal nej spo łecz no ści. Pro -
jekt skła da się z dwóch eta pów: przy -
go to waw cze go, w ra mach któ re go zo -
sta ną opra co wa ne i wy da ne ma te ria ły,

któ re bę dą pro mo wa ne w trak cie kam -
pa nii (film i al bum nt. zwy cza jów
i ob rzę dów z te re nu po wia tu gli wic -
kie go, al bum nt. le gend i wie rzeń z na -
gra niem dźwię ko wym le gend na CD,
ze staw fo to gra fii) oraz wdro że nio we -

go, czy li wła ści wej kam pa nii, w trak -
cie któ rej upo wszech nia ne bę dą ma te -
ria ły wy da ne w ra mach pro jek tu i zor -
ga ni zo wa na zo sta nie wy sta wa, za pre -
zen to wa na w 6 mia stach. 

Na zwa dru gie go pro jek tu to
„Ter mo mo der ni za cja obiek tu Do mu
Po mo cy Spo łecz nej Za me czek
w Kuź ni Nie bo row skiej”. Bę dzie on
re ali zo wa ny w ra mach Dzia ła nia 5.3
Czy ste po wie trze i od na wial ne źró -
dła ener gii RPO WSL. Je go łącz na
war tość wy no si 938 306,15 zł,
w tym 797 560,22 zł sta no wi do ta -
cja. Pro jekt jest re ali zo wa ny w la -
tach 2007-2011. Je go głów nym ce -
lem jest zmniej sze nie ilo ści za nie -
czysz czeń od pro wa dza nych do at -

mos fe ry oraz
z w i ę k  s z e  n i e
e f e k  t y w  n o  ś c i
ener ge tycz nej. 

Cel, za kła da -
ny w pro jek cie,
zo sta nie osią -
gnię ty po przez
kom p lek  so  wą
ter mo mo der ni -
za cję bu dyn ku
Do mu Po mo cy
Spo łecz nej „Za -
me czek” w Kuź -

ni Nie bo row skiej. Pra ce ter mo mo der -
ni za cyj ne te go obiek tu obej mu ją na -
stę pu ją ce dzia ła nia: wy ko na nie in sta -
la cji so lar nej, mo der ni za cja ko tłow ni
z kok so wo -wę glo wej na ole jo wą,
ocie ple nie ścia ny piw nic przy grun -
cie, wy mia na okien, wy mia na drzwi,
ocie ple nie stro po da chu nad klat ką
s cho  do  w ą ,  oc i e  p l e  n i e  s t r o  pu
nad ostat nią kon dy gna cją, ocie ple nie
ścia ny klat ki scho do wej przylegający
do stry chu, in sta la cja co, in sta la cja
wen ty la cyj na.

(RG)

W Wie low si moż na już grać w pił kę i upra wiać in ne
dys cy pli ny spor tu na no wo cze snym obiek cie spor to wym.
Od koń ca paź dzier ni ka dzia ła tu bo wiem 89 bo isko zbu -
do wa ne w na szym wo je wódz twie w ra mach rzą do we go
pro gra mu „Mo je Bo isko – Or lik 2012”.

Obiekt jest zlo ka li zo wa ny przy Ze spo le Szkol no -Przed -
szkol nym w Wie low si. W skład je go kom plek su wcho dzą:

bo isko do pił ki noż nej o wy mia rach 30mx60m, bo isko
wie lo funk cyj ne o wy mia rach 19mx32m oraz za ple cze,
m.in. ma ga zyn i szat nie. Koszt tej in we sty cji wy -
niósł 929 099,40 zł, z cze go 312 tys. zł po cho dzi ło z bu -
dże tu Mi ni ster stwa Spor tu i Tu ry sty ki, 313 tys. zł do ło -
żył Urząd Mar szał kow ski, a resz tę, czy li po nad 300 tys.
zł sta no wił wkład gmi ny. Wstę gę otwie ra ją cą obiekt pod -
czas uro czy sto ści zor ga ni zo wa nej 25 paź dzier ni ka prze -
cię li m.in. po seł na Sejm RP Jan Kaź mier czak, czło nek

Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go Mar cin Stron czek, wójt
gmi ny Wie lo wieś Gin ter Skow ro nek, dy rek tor szko ły Bo -
że na Sur pe ta oraz prze wod ni czą ca sa mo rzą du uczniow -
skie go Pau li na Sa mol. Na stęp nie ro ze gra no mecz po mię -
dzy ucznia mi szkół pod sta wo wych w Wie low si i Świ biu.
Pierw sze po da nie pił ki wy ko nał wójt Skow ro nek, z ko lei
pierw szą bram kę strze lił Do mi nik Du dek ze Świ bia. Mecz

wy gra li ucznio wie z Wie low si, jed nak nie by ło to ła twe -
po trzeb na by ła do gryw ka i se ria rzu tów kar nych. W tym
samym  cza sie ucznio wie za pre zen to wa li za pro szo nym
go ściom aka de mię przy go to wa ną spe cjal nie na tę oka zję.

W spo tka niu otwie ra ją cym „Or li ka” udział wzię li
rów nież prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Wie lo wieś Mar -
cin Ma ron del, przed sta wi cie le wszyst kich gmin po wia -
tu gli wic kie go oraz przed sta wi cie le wy ko naw cy i nad zo -
ru bu dow la ne go. (SG)

Skrzy żo wa nie ulic Ryb nic kiej
i Knu row skiej w Gli wi cach na resz cie
nie jest już po stra chem kie row ców.
To waż ny dla po wia tu ciąg ko mu ni -
ka cyj ny, pro wa dzą cy z Gli wic w stro -
nę Ryb ni ka, a tak że – po przez skrzy -
żo wa nie – do Knu ro wa i z dru giej
stro ny do Żer ni cy oraz So śni co wic.

Bu do wę no wo cze sne go wę zła dro -
go we go w tym miej scu sfi nan so wa ła
fir ma Au chan, któ ra nie dłu go w tym
re jo nie otwo rzy swój hi per mar ket. In -
we sty cja ta by ła wpi sa na w wa run ki
po ro zu mie nia za war te go mię dzy tą fir -
mą a mia stem Gli wi ce, od któ re go na -
by ła ona te re ny pod bu do wę no we go
hi per mar ke tu. Bu do wa skrzy żo wa nia
kosz to wa ła 61 mln zł. Sta no wi ono za -
ra zem do jazd do po wsta ją ce go tu cen -
trum han dlo we go.

Pod czas uro czy sto ści ofi cjal ne go
uru cho mie nia te go wę zła dro go we -
go 23 paź dzier ni ka wstę gę prze cię li

Iwo na Le niar ska – dy rek tor Au chan
Gli wi ce, Zyg munt Fran kie wicz –
pre zy dent Gli wic, Hen ryk Ma łysz –
pre zes gli wic kie go PRU iM oraz Piotr
Cheł kow ski – pre zes spół ki POL -
-AQUA, któ ra by ła wy ko naw cą in we -
sty cji. 

– Cie szę się, że skrzy żo wa nie słu -
ży już miesz kań com Gli wic i oko lic
mia sta – mó wi ła Iwo na Le niar ska
pod czas uro czy sto ści. – Umo wę na je -
go wy ko na nie pod pi sa li śmy nie ca ły
rok te mu, w li sto pa dzie 2009 r., a bu -
do wa roz po czę ła się na po cząt ku te go
ro ku. Już dziś za pra szam też wszyst -
kich do no we go Au chan, któ re otwar -
te zo sta nie za mie siąc, pod ko niec li -
sto pa da. 

Na uro czy sto ści obec ni by li m.in.
przed sta wi cie le in we sto ra, wy ko naw -
cy, władz Gli wic oraz są sia du ją cych
ze skrzy żo wa niem gmin – Knu ro wa
i Pil cho wic. 

No we roz wią za nie ko mu ni ka cyj ne
by ło dłu go wy cze ki wa ne, gdyż dro ga
pro wa dzą ca z Gli wic do Ryb ni ka jest
bar dzo ru chli wa, a w miej scu, gdzie
prze ci na ła się z uli cą Knu row ską, kie -
row cy od lat na rze ka li na trud ność wy -
jaz du z dróg pod po rząd ko wa nych.
Miesz kań cy gmi ny Pil cho wi ce (szcze -
gól nie Żer ni cy), w prze szło ści bar dzo na -
le ga li na mo der ni za cję te go new ral gicz -
ne go punk tu dro go we go, ma jąc przy tym
po par cie władz Po wia tu Gli wic kie go.
Te raz, gdy skrzy żo wa nie uzu peł ni ły dwa
wia duk ty i śli ma ko we zjaz dy, nie trze ba
bę dzie stać w kor kach, wzro sło też bez -
pie czeń stwo jaz dy. Po wstał tu bez ko li -
zyj ny wę zeł dro go wy, na któ ry skła da się
też ron do, umiesz czo ne przed Au chan.
Na ra zie otwar ta jest je go część wio dą ca
do Knu ro wa i Żer ni cy, dru ga część, pro -
wa dzą ca do no we go cen trum han dlo we -
go, uru cho mio na zo sta nie pod ko niec li -
sto pa da. (RG)

Bli sko 1,2 mln zł na po pu la ry za cję ślą skich tra dy -
cji oraz ochro nę śro do wi ska

Unia do fi nan su je 
Wresz cie bez piecz nie!

No wo cze sny wę zeł ko mu ni ka cyj ny był dłu go wy cze ki wa ny przez kie row ców i miesz kań ców oko licz nej czę ści po wia tu.
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Or lik w Wie low si

Prze cię cie wstę gi…

Unijne dofinansowanie zostanie przeznaczone na termo-
modernizację Domu Pomocy Społecznej „Zameczek” 
w Kuźni Nieborowskiej…

…i popularyzację śląskich tradycji, m.in. wodzenia
niedźwiedzia.

…i pił ka po szła w ruch!
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Od te go ro ku szkol ne go w II Li -
ceum Ogól no kształ cą cym Ze spo łu
Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie
uru cho mio no kla sę o pro fi lu mun -
du ro wym. 

Ucznio wie – tak że dziew czę ta –
przy cho dzą na lek cje w mun du rach

po lo wych Woj ska Pol skie go, zie lo -
nych be re tach i bu tach woj sko wych
tzw. opi na czach. 

Dniem wol nym od ta kie go stro ju
jest tyl ko po nie dzia łek. Jak mó wi
Gra ży na Dą brow ska, dy rek tor szko -

ły, po mysł otwo rze nia kla sy zro dził się
z po trze by uroz ma ice nia ofer ty edu ka -
cyj nej dla mło dzie ży. – Kie dy uda li -
śmy się z pro po zy cją współ pra cy
do ko men dan tów Woj sko wej Ko men -
dy Uzu peł nień w Gli wi cach, Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej w Gli wi cach oraz

gli wic kiej Ko men dy Po li cji, oka za ło
się że nasz po mysł uzy skał ich ak cep -
ta cję. 

Kla sy o po dob nym pro fi lu pro wa -
dzo ne są już w na szym re gio nie np.
w Gli wi cach, By to miu czy Ka to wi cach.

Każ da ta ka ini cja ty wa oświa to wa owo -
cu je do brym kli ma tem wo kół służb
mun du ro wych. Dla ppłk. dypl. Ro ma na
No wo grodz kie go, ko men dan ta WKU
w Gli wi cach, jest to po pierw sze zwięk -
sze nie wśród mło dzie ży świa do mo ści
pa trio tycz nej, po dru gie wpro wa dze nie

w ży cie mło dych lu dzi ele -
men tu sa mo dy scy pli ny,
a po trze cie – bu do wa nie
za ple cza dla no we go mo -
de lu Sił Zbroj nych.

– U m o ż  l i  w i a  m y
uczniom szko ły po nad gim -
na zjal nej pierw szy kon takt
z ar mią – do da je ppłk No -
wo grodz ki. – Szko ły 
o takim profilu są bar dzo

do brym roz wią za niem na to, aby mło -
dzież ze chcia ła zwią zać się z wojskiem
lub pod jąć pra cę w służ bach cy wil nych. 

Ucznio wie co praw da cho dzą w mun -
du rach woj sko wych, jed nak za ję cia są
na sta wio ne rów nież na edu ka cję po li cyj -
ną i po żar ni czą. Kla sa dzia ła nor mal nie,
jak każ da in na pro fi lo wa na. Uczą się
w niej 34 oso by, z cze go 10 to dziew czy -
ny. Wy cho waw cą jest Ze non Do min, na -
uczy ciel hi sto rii i przy spo so bie nia obron -
ne go. Ucznio wie ma ją przed mio ty pod -
sta wo we, roz sze rzo ne (ję zyk an giel ski,
WOS, hi sto rię i geo gra fię) oraz do dat ko -
wą go dzi nę za jęć z przy spo so bie nia
obron ne go w trze ciej kla sie. Po nad to
cze ka ją na nich za ję cia zwią za ne z pro fi -
lem. Są to m.in. wspo mnia na wcze śniej

edu ka cja woj sko -
wa, po li cyj na i po -
żar ni cza, za ję cia
z sa mo obro ny, kurs
pierw szej po mo cy
(za koń czo ny cer ty -
fi ka tem) czy ko mu -
ni ka cji in ter per so -
nal nej.

U c z e n  n i  c e
Klau dia Gry glas
oraz Na ta lia Gro -
tow ska przy zna ją,
że wi dzą swo ją
przy szłość w służ -

bach mun du ro wych. Nie wie dzą jesz -
cze, czy bę dzie to woj sko czy po li cja.
Jed nak są prze ko na ne, że zła mią ste reo -
typ, iż w tych za wo dach prym wio dą
pa no wie. Dla Klau dii mun dur nie jest
ni czym no wym, po nie waż od 4 lat jest
har ce rzem. Z ko lei Na ta lia już ja ko ma -
ła dziew czyn ka ma rzy ła, że by zo stać
po li cjant ką. Do wód cą te go szkol ne go
plu to nu jest jed nak męż czy zna – Ka mil
Tre la, któ ry chciał by pra co wać w gli -
wic kiej jed no st ce, choć nie wy klu cza
rów nież udzia łu w mi sjach sta bi li za cyj -
nych. 

Ucznio wie ma ją już za so bą za ję cia
w Jed no st ce Woj sko wej 6. Ba ta lio nu
Sztur mo wo -De san to we go w Gli wi -
cach. Od wie dzi li izbę tra dy cji, za po -
zna li się z bu do wą bro ni, oglą da li
przy go to wa nia żoł nie rzy do sko ków
spa do chro no wych i po zna li dzia ła nie
te le gra fu. – Dzię ku je my za współ pra cę
do wód cy ppłk. Ra do sła wo wi Cy nia ko -
wi – mó wi Ka ta rzy na Szwar czyń ska,
od po wie dzial na za pro mo cję szko ły. –
Ak tu al nie za ło ży li śmy kro ni kę kla so -
wą i roz pi sa li śmy kon kurs na pro jekt
na szyw ki oraz lo go kla sy.

Na po cząt ku li sto pa da zor ga ni zo -
wa ny zo stał obóz in te gra cyj no -spraw -
no ścio wy w Srebr nej Gó rze. Z ko lei 11
li sto pa da w ra mach Ob cho dów Świę ta
Nie pod le gło ści w Knu ro wie od bę dzie
się ślu bo wa nie uczniów pod Po mni -
kiem Po wstań ców Ślą skich. 
Tekst i fo to: SŁA WO MIR GRUSZ KA

Od nie mal dwóch lat przed sta -
wia my w „Wia do mo ściach” ko lej ne
eta py re ali za cji – współ fi nan so wa ne -
go przez Unię Eu ro pej ską w ra mach
Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne -
go i bu dżet pań stwa – pro jek tu
„Współ cze sny Mi chał Anioł – roz wój
pa sji i wy rów ny wa nie szans uczniów
szkół Po wia tu Gli wic kie go o pro fi lu
ogól nym”, uła twia ją ce go uczniom li -
ce ów oraz szkół spe cjal nych w Py -
sko wi cach i Knu ro wie wy rów ny wa -
nie za le gło ści edu ka cyj nych, roz wi -
ja nie pa sji, ra dze nie so bie z pro ble -
ma mi psy cho lo gicz ny mi oraz lep sze
funk cjo no wa nie na ryn ku pra cy. Za -
ję cia te po trwa ją do koń ca li sto pa da.
Ru szył jed nak już dru gi pro jekt,
tym ra zem prze zna czo ny dla
uczniów po wia to wych szkół o pro fi lu
za wo do wym.

Część za jęć za pro po no wa nych
uczest ni kom pro jek tu „Współ cze sny
Mi chał Anioł…” po wa ka cjach od by -
wa ła się po za mu ra mi szkół. 27 wrze -
śnia mło dzież z Ze spo łu Szkół im. Ma -
rii Ko nop nic kiej w Py sko wi cach uda ła
się na trzy dnio wą wy ciecz kę po Dol -
nym Ślą sku. Pierw szym punk tem pro -
gra mu był Wro cław m.in. z Pa no ra mą
Ra cła wic ką, Ostro wem Pia sko wym
i Ostro wem Tum skim. Mi łym prze -
ryw ni kiem po mię dzy zwie dza niem ko -
lej nych za byt ków sto li cy Dol ne go Ślą -

ska by ła wi zy ta w ogro dzie bo ta nicz -
nym. Dru gie go dnia ucznio wie mo gli
po dzi wiać Świd ni cę. Swo je pierw sze
kro ki gru pa skie ro wa ła do Ra tu sza
i Mu zeum Ku piec twa, gdzie zwie dza -
ją cy po zna wa li taj ni ki han dlu i rze mio -
sła zmie nia ją ce go się na prze strze ni
wie ków. Trze cie go dnia uczest ni cy
wy ciecz ki uda li się do Hen ry ko wa,
gdzie mo gli zo ba czyć klasz tor, któ ry
ode grał ogrom ną ro lę cy wi li za cyj ną
na Ślą sku. Peł ni wra żeń ucznio wie
jesz cze w trak cie wy ciecz ki po sta no -
wi li, że zro bią kro ni kę, gdzie znaj dą
się opi sy te go, co wi dzie li oraz zro bio -
ne przez nich zdję cia.

Na prze ło mie wrze śnia i paź dzier -
ni ka 42 uczniów Ze spo łu Szkół Spe -
cjal nych w Py sko wi cach wraz z opie -
ku na mi uda ło się na wy ciecz kę „Szla -
kiem Pia stow skim”. Swo ją wę drów kę
ucznio wie roz po czę li od zwie dza nia
ru in Zam ku z My sią Wie żą. Każ dy
uczest nik wy ciecz ki wspiął się
na szczyt My siej Wie ży, aby po dzi -
wiać nie za po mnia ny wi dok na ma low -
ni cze za tocz ki i wy sep ki Je zio ra Go -
pło, mia sto oraz roz le głą rów ni nę. Po -
byt w Krusz wi cy za koń czył spa cer
po Sta rów ce. Ko lej nym mia stem, któ re
zwie dzi li ucznio wie, by ło Gnie zno.
W ma je sta cie Ka te dry Gnieź nień skiej
mło dzież po zna wa ła hi sto rię na sze go
pań stwa, z za cie ka wie niem wy słu cha -

ła, jak zło żo no tu cia ło św. Woj cie cha.
Na stęp nym eta pem wy ciecz ki był Bi -
sku pin. Ucznio wie „prze nie śli się
w cza sie” spa ce ru jąc okręż ny mi uli ca -
mi, bie gną cy mi u pod nó ża wa łu
po osa dzie skła da ją cej się z trzy na stu
rzę dów chat. Wy ciecz kę za koń czy ło
zwie dza nie Po zna nia.

W paź dzier ni ku mło dzież Ze spo łu
Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach
wraz z opie ku na mi uda ła się na wy -

ciecz kę do Pań stwo we go Mu zeum
w Au schwitz. Rów nież w paź dzier ni ku
uczest ni ka mi wy jaz dów edu ka cyj nych
by li ucznio wie Ze spo łu Szkół Spe cjal -

nych w Knu ro wie.
Uda li się oni do Kra -
ko wa, gdzie zwie dza li
m.in. Wa wel, Smo czą
Ja mę i Ko ściół Ma -
riac ki. Nie za po mnia -
nych wra żeń do star -
czył im wy jazd
do Nie po ło mic – mie li
oka zję po znać tam tej -
szy Za mek oraz Mło -
dzie żo we Ob ser wa to -
rium Astro no micz ne. 

Uczniom ko rzy sta -
ją cym z za jęć w ra -
mach „Współ cze sne -
go Mi cha ła Anio ła…”
nie mu szą już za zdro -
ścić ich ko le dzy z po -
wia to wych szkół
o pro fi lu za wo do wym.
Wła śnie ru szył ad re -
so wa ny do nich pro -
jekt pn. „Sta wiam
na roz wój – pod nie sie -
nie atrak cyj no ści

szkol nic twa za wo do we go w Po wie cie
Gli wic kim”, współ fi nan so wa ny ze
środ ków Unii Eu ro pej skiej, bu dże tu
pań stwa oraz Po wia tu Gli wic kie go.
Udział w nim weź mie – zgod nie z sza -
cun ka mi – po nad 700 uczniów za sad -
ni czych szkół za wo do wych, tech ni ków
i szkół spe cjal nych przy spo sa bia ją -
cych do pra cy dzia ła ją cych w ra mach
pię ciu pro wa dzo nych przez Po wiat
Gli wic ki ze spo łów szkół: ZS im. I. J.

Pa de rew skie go i ZSZ nr 2 w Knu ro -
wie, ZS im. M. Ko nop nic kiej w Py sko -
wi cach oraz ze spo łów szkół spe cjal -
nych w oby dwu tych mia stach. Po dob -
nie jak ich ko le dzy ze szkół o pro fi lu
ogól nym, ucznio wie ob ję ci tym pro -
jek tem bę dą mo gli uczęsz czać na do -
dat ko we za ję cia dy dak tycz no -wy rów -
naw cze oraz ukie run ko wa ne na roz wój
kom pe ten cji klu czo wych – zwłasz cza
z za kre su IT, ję zy ków ob cych, przed -
się bior czo ści i na uk przy rod ni czo–ma -
te ma tycz nych – a tak że bę dą ob ję ci do -
radz twem pe da go gicz no–psy cho lo -
gicz nym i edu ka cyj no -za wo do wym.
W tym pro jek cie więk szy na cisk zo sta -
nie jed nak po ło żo ny na te umie jęt no ści
i wie dzę, któ re oka żą się w przy szło ści
przy dat ne w ży ciu za wo do wym. Za -
pla no wa no rów nież cy kle za jęć uzu -
peł nia ją cych do tych cza so wą szkol ną
ofer tę kształ ce nia za wo do we go
o umie jęt no ści do sto so wa ne do po -
trzeb ryn ku pra cy. Ucznio wie szkół
spe cjal nych bę dą uczyć się szy cia –
zwłasz cza ma szy no we go, dzie wiar -
stwa i go to wa nia oraz ce ra mi ki, bu kie -
ciar stwa i flo ry sty ki. W po zo sta łych
szko łach prze wi dzia no za ję cia z za kre -
su pra wa i er go no mii pra cy, pro jek to -
wa nia, ar chi tek tu ry kra jo bra zu, elek -
tro ni ki i tech no lo gii gór ni czej. Osob ne
za da nie po świę co no do radz twu psy -
cho lo gicz no -pe da go gicz ne mu. 

Pro jekt „Sta wiam na roz wój…”
obej mie dwa ko lej ne la ta szkol ne i po -
trwa do lip ca 2012 r. Je go war tość wy -
no si 899 110 zł, na to miast koszt re ali -
za cji „Współ cze sne go Mi cha ła Anio -
ła…” to 1 030 793 zł. 

RA FAŁ PEK SA

Mun du ry za miast mun dur ków

Po wiat Gli wic ki re ali zu je w swych szko łach dwa pro jek ty o war to ści bli sko dwóch mln zł

Moc atrak cji obok lek cji

W cza sie musz try ucznio wie pre zen tu ją się jak praw dzi wi żoł nie rze. Pro wa dzi
ją Ka mil Tre la, do wód ca te go plu to nu.

Każ da z wy cie czek da je młodzieży moż li wość ży we go
po zna nia hi sto rii Pol ski. 

Na ta lia Gro tow ska i Klau dia Gry glas. Chcą zła mać ste -
reo typ, że ko bie ty nie pra cu ją w mun du rze. 
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Od po cząt ku te go ro ku szkol ne go
na działają cym od lip ca br. Od dzia -
le XVII Są do wym dla Nie let nich
o Wzmoc nio nym Za bez pie cze niu
w Szpi ta lu Psy chia trycz nym w Tosz -
ku po wsta ła szko ła, któ ra funk cjo -
nu je w ra mach Ze spo łu Szkół Spe -
cjal nych w Py sko wi cach – jed nost ki
or ga ni za cyj nej Po wia tu Gli wic kie go.
Dy rek cja uru cho mi ła w szpi ta lu od -
dzia ły na trzech po zio mach na ucza -
nia: szko ły pod sta wo wej, gim na -
zjum i szko ły za wo do wej. Jest to jed -
na z bar dzo nie licz nych te go ty pu
pla có wek w Pol sce, m.in. obok naj -
więk szej – Kra jo we go Ośrod ka Psy -
chia trii Są do wej dla Nie let nich
w Gar wo li nie. 

Prze by wa ją tu taj pa cjen ci do lat 18.,
po cho dzą cy z róż nych re gio nów

Pol ski, któ rzy cier pią na za bu rze nia
za cho wa nia, za bu rze nia psy chicz ne
lub do dat ko wo są upo śle dze ni umy sło -
wo, a nie któ rzy, bar dziej zde mo ra li zo -
wa ni, po pa dli w kon flikt z pra wem.
Nie rzad ko prze szli w swo im ży ciu bar -
dzo wie le złe go… 

– Uwa żam, że do brze się sta ło, że
przy tym od dzia le po wsta ła szko ła, mi -
mo że jest to no wy od dział. Ucznio wie
bar dzo na to cze ka li. Mie li śmy po cząt -
ko wo oba wy, jak na si pa cjen ci od naj dą
się w szko le, ale wszyst ko się uda ło
i pierw sze do świad cze nia są po zy tyw -
ne. Po jem ność od dzia łu to 25 łó żek.
Je go kie row ni kiem me dycz nym jest
doc. Piotr Gor czy ca. Na ten rok na od -
dział ma my za kon trak to wa nych 20 łó -
żek, zo ba czy my jak to bę dzie w przy -
szłym i ko lej nych la tach – mó wi dr
An na Ru sek, dy rek tor Szpi ta la Psy -
chia trycz ne go w Tosz ku.

Ini cja ty wa dy rek cji szko ły i Szpi -
ta la Psy chia trycz ne go w Tosz ku, by
po łą czyć le cze nie, na ukę i re so cja li -
za cję, wzbu dza ła wie le obaw. Pierw -
sze dzia ła nia wią za ły się z no wy mi
wy zwa nia mi.

– Od dzia ły szkol ne dla trud nej
mło dzie ży zo sta ły uru cho mio ne dzię -
ki do brej współ pra cy ze Sta ro stwem
Po wia to wym w Gli wi cach i dy rek cją
Szpi ta la Psy chia trycz ne go w Tosz ku.
Na uka na te re nie szpi ta la umoż li wia
uczniom prze wle kle cho rym nie prze -
rwa ny cykl kształ ce nia. Lek cje od by -
wa ją się w spe cjal nie do te go ce lu wy -
bu do wa nym bu dyn ku za pew nia ją cym
bez pie czeń stwo uczniów i pra cu ją -
cych z ni mi na uczy cie li i wy cho waw -

ców. 20 pod opiecz nych mo że re ali zo -
wać pro gram szko ły spe cjal nej dla
uczniów prze wle kle cho rych z za bu -
rze nia mi w za cho wa niu. Ucznio wie
szko ły za wo do wej kształ cą się w za -
wo dzie ku charz ma łej ga stro no mii.
Ka drę pe da go gicz ną two rzą na uczy -
cie le przy go to wa ni do pra cy z ucznia -
mi o szcze gól nych po trze bach edu ka -
cyj nych. Po sia da ją przy go to wa nie
z za kre su pe da go gi ki lecz ni czej, oli -
go fre no pe da go gi ki, pro fi lak ty ki i re -
so cja li za cji. Są wśród nich na uczy cie -
le z wie lo let nią prak ty ką w pra cy
z ucznia mi trud ny mi, spo łecz ni ku ra -
to rzy są do wi i ro dzin ni, pra cow ni cy
świe tlic te ra peu tycz nych, człon ko wie
sto wa rzy szeń dzia ła ją cych na rzecz

mło dzie ży nie do sto so wa nej spo łecz -
nie, a tak że mło dzi na uczy cie le roz po -
czy na ją cy ży cie za wo do we – opo wia -
da Ja dwi ga Nan dzik, dy rek tor Ze -
spo łu Szkół Spe cjal nych w Py sko wi -
cach.

Za rów no w szko le, jak i na od dzia -
le pra cu je sto sun ko wo mło da ka -

dra, co prze kła da się na du żą do zę
ener gii i po my sło wo ści w pra cy
z ucznia mi – pa cjen ta mi. Tam ni gdy
nie jest nud no! Oprócz tra dy cyj nych
lek cji ję zy ka pol skie go, ma te ma ty ki,
hi sto rii oraz wszyst kich po zo sta łych
przed mio tów prze wi dzia nych w pro -
gra mie na ucza nia, ucznio wie chęt nie
bio rą udział w licz nych za ję ciach te -
ra peu tycz nych, uspraw nia ją cych
i kul tu ral nych. Bar dzo do brze wy padł
np. od dzia ło wy kon kurs ka ra oke – te -
ra pia po przez śpiew! Nie od dziś wia -
do mo bo wiem, że mu zy ka ła go dzi
oby cza je…

– Na za ję ciach lek cyj nych dzie ci
się bar dzo ak ty wi zu ją. Sa ma by łam
cie ka wa, jak oce nią te pierw sze ty go -
dnie funk cjo no wa nia szko ły. Jest do -
brze, bo ich opi nie są po zy tyw ne. Po za
tym za uwa żam du że po stę py m.in.
w za so bie słow nic twa nie któ rych
uczniów. Roz wi ja ją się, a współ pra ca
per so ne lu me dycz ne go z na uczy cie la -
mi i wy cho waw ca mi ukła da się wzo ro -
wo – cie szy się pie lę gniar ka od dzia ło -
wa Elż bie ta Kasz te lan.

Mło dych lu dzi roz ry wa ener gia,
a mu szą sie dzieć w za mknię ciu.

Je dy nym kon tak tem ze świa tem ze -
wnętrz nym są dla nich wyj ście
na spa cer niak, te le wi zja i roz mo wy
przez od dzia ło wy te le fon sta cjo nar ny

z naj bliż szy mi. Sto so wa ny jest sys -
tem punk to wych kar i na gród okre ślo -
ny we wnętrz nym re gu la mi nem. Ry -
gor być mu si! Kto stra ci punk ty przez
ne ga tyw ne za cho wa nia, mo że je od ro -
bić pra cą, np. sprzą ta niem. Mło do cia -

nym pa cjen tom na ło ży ło się w ich
nie dłu gim ży ciu wie le pro ble mów,
wie le złe go wy rzą dzi li też sa mi. Nie -
któ rzy z nich le czą się z róż ne go ro -
dza ju uza leż nień, m.in. od uży wek,
ale rów nież np. od kom pu te ra.
W więk szo ści zda ją so bie z te go spra -
wę i pod da ją się re so cja li za cji. Cią ży
na nich obo wią zek na ucza nia, więc
chęt nie bio rą udział w za ję ciach
szkol nych. 

– Ob ser wu ję mo ich pa cjen tów i wi -
dzę, że szko ła wpły wa na nich po zy -
tyw nie. Chęt nie cho dzą na lek cje i ma -
ją na wet swo je ulu bio ne przed mio ty.
Waż ne jest, że szko ła oprócz edu ka cji
za pew nia im za ję cie, za peł nia czas
i uczy obo wiąz ku. Ra zem z na uczy cie -
la mi sta ra my się wpro wa dzić od po -
wied nie za sa dy współ dzia ła nia – do da -
je lek. med. Mał go rza ta Mróz – Ida -
siak, psy chia tra pra cu ją ca na od dzia le.

Pra ca z ucznia mi nie jest jed nak
ła twa. Wy ma ga przy go to wa nia

teo re tycz ne go, ale przede wszyst kim
du żej wraż li wo ści, em pa tii, umie jęt -
no ści roz po zna wa nia sta nów emo -
cjo nal nych wy cho wan ków, kon se -
kwen cji i wy trwa ło ści, jak rów nież
sto so wa nia nie kon wen cjo nal nych
me tod na ucza nia, ogrom ne go za an -
ga żo wa nia, wy sił ku oraz cier pli wo -
ści. Trze ba brać pod uwa gę ich
szcze gól ne po trze by, lep sze i gor sze
dni, zmia ny za cho wa nia i na stro ju
spo wo do wa ne le cze niem, nad mier ną
agre sję słow ną i fizyczną, po bu dli -

wość lub prze ciw ne zmę cze nie i sze -
reg in nych skła do wych… Cza sem
cho ro ba spra wia, że nie któ rzy mo gą
być nie bez piecz ni dla oto cze nia. Na -
uczy cie li w pra cy wspie ra ją ochro -
nia rze, któ rzy przez ca ły czas czu -
wa ją nad bez pie czeń stwem. Dzia ła
tak że sys tem mo ni to rin gu ka me ro -
we go, więc wszy scy pa cjen ci od -
dzia łu są pod sta łą ob ser wa cją
i bacz nym nad zo rem. 

– Wy da je się nam, że w szpi ta lu
się od po czy wa! Tym cza sem my
uczy my się, każ dy sto sow nie
do swo je go po zio mu. Ma my też za -
pew nio ny roz wój spor to wy, wpraw -
dzie na spa cer nia ku, ale przy sprzy -
ja ją cej po go dzie mo że my tam po grać
w pił kę ręcz ną lub noż ną. Po sia da my
tak że stół do gry w ping – pon ga
i mo że my re ali zo wać nie któ re wła -
sne po my sły na spę dza nie wol ne go
cza su. Co dzien nie od by wa się u nas
tzw. „spo łecz ność”, psy cho te ra pia
i roz mo wy z psy cho lo giem. Są le ka -
rze i pie lę gniar ki, dzię ki któ rym mo -
że my nie tyl ko do brze funk cjo no -
wać, ale też sku tecz nie się le czyć.
Do sta je my pięć po sił ków dzien nie
i nie na rze ka my na kuch nię. Plan za -
jęć uło żo ny jest ze zdro wym roz sąd -
kiem, dzię ki te mu jest też czas na od -
po czy nek oraz sen. Gdy by nie per so -
nel, któ ry trak tu je nas z życz li wo -
ścią, nie czu li by śmy się tu taj do brze.
Pa cjen ci, któ rym zda rza ją się spię cia
i chwi le sła bo ści, szyb ko wra ca ją
do nor my. Szpi tal psy chia trycz ny to
nie hor ror – opo wia da jed na z uczen -
nic, któ ra pi sze też bar dzo cie ka we
wier sze.

Nie któ re dzie cia ki cza sem tę sk nią
za swo imi bli ski mi, in ne wręcz

prze ciw nie. Snu ją ja kieś pla ny ży cio -
we po wyj ściu z pla ców ki… War to
więc po dej mo wać dzia ła nia, któ re słu -
żą i po ma ga ją oso bom za gro żo nym
wy klu cze niem spo łecz nym w wyj ściu
na tzw. „pro stą”.

– Czu je my się uczniom po trzeb ni
i cie szy my się, że mo że my im po móc.
Pra ca z ni mi wy ma ga wpraw dzie
od nas wie le wy sił ku, jest trud na, ale
da je sa tys fak cję – mó wią za trud nie ni
tam na uczy cie le. 

Ucznio wie ce nią so bie, że mo gą
ko rzy stać z od dzia ło we go te le fo nu
i słu chać mu zy ki. Ma ją też od wie -
dzi ny bli skich, a to jest dla nich bar -
dzo waż ne. Każ dy w ży ciu chce
czuć się po trzeb ny i ko cha ny.
W każ dym prze cież drze mie odro bi -
na do bra. Za wsze też ist nie je na -
dzie ja, że uda się ura to wać tych
mło dych lu dzi…

Tekst i zdję cia: 
MAG DA LE NA FI SZER – RĘ BISZ

SZKO ŁA POD NAD ZO REM

ZA TRWA ŻA JĄ CE STA TY STY KI

Pro ble ma ty ka za bu rzeń emo cjo nal nych i za bu rzeń za cho wa nia, któ re
skut ku ją kon flik tem z pra wem, są w Pol sce zja wi skiem co raz bar dziej nie po -
ko ją cym. Na prze strze ni lat 1999-2010 ilość dziew czyn do 16. ro ku ży cia po -
dej rza nych o udział w bój ce i po bi cie wzro sła o 169 proc.! Wśród chłop ców
wzrost w tej ka te go rii wy niósł 55 proc. W 2009 ro ku po li cja wy kry ła 85 tys.
czy nów ka ral nych po peł nio nych przez nie let nich. 322 na sto lat ków zo sta ło
oskar żo nych o kra dzież sa mo cho dów, w tym 12 dzie ci, któ re mia ły mniej
niż 13 lat! Ujaw nio no sze ściu nie let nich z nie le gal ną bro nią pal ną. Sie dem
dziew cząt po dej rza nych o za bój stwo mia ło mniej niż 17 lat.

(Da ne sta ty stycz ne ze stro ny www.na sy gna le.pl) 

Kil ku oso bo we kla sy po zwa la ją na uczy cie lom na lep szy kon takt z każ dym
uczniem.

No wy bu dy nek od dzia łu i szko ły speł nia wszel kie stan dar dy bez pie czeń stwa.

Tak wy glą da po kój ucznia – pa cjen ta.
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Re no wa cja przy pa ła co we go par -
ku w Pil cho wi cach jest do sko na łym
przy kła dem współ pra cy Urzę du
Gmi ny Pil cho wi ce i Sto wa rzy sze nia
„Pil cho wi cza nie – Pil cho wi cza -
nom”. Pi sze o tym na sza Czy tel nicz -
ka, hi sto rycz ka z Knu ro wa, Ma ria
Grze lew ska, któ ra też przy po mi na
dłu gą i in te re su ją cą hi sto rię te go
miej sca. (Red.) 

W dru giej po ło wie XVIII wie ku Pil -
cho wi ce by ły li czą cą się osa dą han dlo -
wą na go spo dar czej ma pie Gór ne go Ślą -
ska w za bo rze pru skim, któ ra mo ty wo -
wa na by ła do dal sze go roz wo ju przez
za kon cy ster sów w po bli skich Ru dach
(w 1810 ro ku zo stał on ska so wa ny).

Od 1763 ro ku Pil cho wi ce by ły wła -
sno ścią Jó ze fa hra bie go Wę gier skie go,

otrzy ma ną ja ko do bra ry cer skie. Rów -
nie waż ną ro lę od gry wał oka za ły pa -
łac, zaś przy nim za ło żo ny zo stał park,
któ ry stał się wi zy tów ką Pil cho wic
w XIX stu le ciu. W la tach 1867–1921,
a więc przez po nad pół wie ku w bu -
dyn ku pa ła co wym mia ło swo ją sie dzi -
bę Se mi na rium Na uczy ciel skie; w po -
zo sta łych po miesz cze niach zor ga ni zo -
wa ny był dom sie rot pro wa dzo ny
przez Za kon Sióstr Bo ro me uszek.
Przy le ga ją cy do bu dyn ku pa ła co we go
park był w tym cza sie miej scem spa ce -
rów se mi na rzy stów i miej scem za baw
sie rot.

Wa lo ry przy zam ko we go par ku
w dwu dzie sto le ciu mię dzy wo jen -
nym XX wie ku do ce nił rów nież pil -
cho wic ki wła ści ciel re stau ra cji Ka rol

Olesc. Był on or ga ni za to rem ple ne ro -
wych im prez kul tu ral nych, za wo dów
spor to wych. W la tach dwu dzie stych
i trzy dzie stych XX w. pil cho wic ki
park tęt nił ży ciem kul tu ral nym
od wio sny do je sie ni.

Pod ko niec II woj ny świa to wej pa -
łac zo stał w znacz nym stop niu spa lo -
ny. Po woj nie w ura to wa nych od po -
ża ru po miesz cze niach pa ła co wych
utwo rzo no Za kład Spe cjal ny dla

Dzie ci „Ca ri -
tas”, obec nie zaś
znaj du je się tu
Dom Po mo cy
Spo łecz nej Za -
ko nu Oj ców Ka -
mi lia nów. Park
przy  pa  ł a  co  wy
zo stał upań -
stwo wio ny. Spo -

wo do wa ło to, że w la -
tach 1958–1980 uległ on
naj więk szej de wa sta cji,
szcze gól nie wte dy, gdy
na le żał do Rol ni czej
Spół dziel ni „Prze łom”.
Nie co póź niej te ren par -
ko wy zo stał upo rząd ko -
wa ny; w la tach 1980–
1994, kie dy wzię ły go w „opie kę” za -
kon ni ce ze Zgro ma dze nia Sióstr Mi -

ło sier dzia Bo że go, któ re to sio stry
pro wa dzi ły wów czas tu tej szy Dom
Po mo cy Spo łecz nej.

Dzi siaj daw ny bu dy nek pa ła co wy
jest DPS -esem, zaś uro kli wy park przy -
pa ła co wy wła sno ścią Gmi ny Pil cho wi -
ce. De cy zją władz gmin nych z 2008 ro -
ku, jak rów nież człon ków Sto wa rzy -
sze nia „Pil cho wi cza nie – Pil cho wi cza -
nom” po sta no wio no jed no gło śnie, iż

przy zam ko wy park bę dzie od no wio ny.
Re no wa cja par ku zo sta ła uję ta w pla nie
„Od no wy Miej sco wo ści”. Aby przy -
spie szyć ter min za koń cze nia re no wa cji
par ku prze wi dzia ny na 2015 rok, po zy -
ska no do dat ko we środ ki – m.in. po -
przez zor ga ni zo wa nie sze re gu im prez
(Jar mark Przed świą tecz ny czy Noc
Świę to jań ska), z któ rych do chód prze -
zna czo ny zo stał na pierw szy etap prac
w par ku. Po moc ny w tym był tak że
udział w kon kur sie ogło szo nym przez
Urząd Mar szał kow ski pod na zwą
„Przed się wzię cie Od no wy Wsi”, co
po zwo li ło po zy skać gmi nie do dat ko we
środ ki. Uda ło się rów nież zwięk szyć
fun du sze dzię ki uczest nic twie w kon -
kur sie „So łec two przy ja zne śro do wi -
sku”, któ re go or ga ni za to rem by ło Sta -
ro stwo Po wia to we w Gliwicach.

Pierw szy etap re no wa cji par ku
prze wi du je: wy mia nę ogro dze nia,
utwo rze nie no we go wej ścia do par ku,
wzbo ga ce nie zie le ni, wy ko na nie ście -
żek par ko wych.

Dru gi etap to: wy ko na nie no wo cze -
sne go pla cu za baw, bo iska oraz ode -
onu – sce ny, któ ra słu żyć bę dzie wy -
stę pom ar ty stycz nym.

MA RIA GRZE LEW SKA

Po raz ko lej ny pu bli ku je my list, na de sła ny
przez na sze go Czy tel ni ka z Ko tlar ni, Kon ra da
Gol lę. Pan Kon rad, choć nie miesz ka w po wie -
cie gli wic kim, czę sto wspie ra na szą ga ze tę swy -
mi ar ty ku ła mi. Tym ra zem pi sze o zwy cza jach
si ko rek, za chę ca jąc też do te go, by śmy zi mą
do kar mia li te pta ki. (Red.)

Są od waż ne, in te li gent ne. I fa scy nu ją ce. Oto
gniaz do si ko rek. Zbli ża się do nie go ogrom ny
kruk. Sa mi ca jed nak nie oka zu je wca le ob ja -
wów pa ni ki. Gło śnym krzy kiem spra wia, że kil -
ka krot nie więk szy od niej na past nik re zy gnu je
z ata ku. Pod czas ca łe go okre su lę go we go sa -
micz ka prze by wa w gnieź dzie. Jej to wa rzysz
trosz czy się w tym cza sie o zdo by cie po ży wie -
nia. 

Gdy mło de się wy lę gną, za opa trze niem pi -
skląt w żyw ność zaj mu ją się już oby dwo je ro dzi -
ce. W cią gu trzech ty go dni do gniaz da tra fia na -
wet osiem ty się cy dżdżow nic. By te go do ko nać,
par ka mu si od być oko ło ty sią ca lo tów dzien nie!
Róż ne ga tun ki si ko rek do ko nu ją roz ma itych wy -
czy nów god nych re je stra cji w ja kiejś pta siej
Księ dze Gu ines sa. Nie któ re skła da ją na przy kład
re kor do we ilo ści ja jek. Wy trwa li ba da cze pta sich
zwy cza jów tra fia li już na gniaz da, w któ rych
tkwi ło ni mniej, ni wię cej tyl ko osiem na ście
owal nych skar bów, z któ rych wio sną mia ła się
wy kluć ca ła gro ma da pi skląt.

Si kor ki za czy na ją swo je go dy już zi mą. Chło -
dy nie są im zresz tą zbyt strasz ne. Do sko na le so -
bie ra dzą po śród sro gich mro zów. Pew ne ga tun ki

za wie sza ją się na przy kład
gło wą w dół na szysz kach
i wy dzio bu ją z nich sma ko wi -
te ziar na.

Si kor ki za miesz ku ją ce
Wy spy Bry tyj skie po su nę ły
się jesz cze da lej. Prze kłu wa ją
dzio ba mi alu mi nio we kap sle
na bu tel kach z mle kiem i ra -
czą się po żyw nym na po jem.
Nie na dar mo cie szą się sła wą
jed nych z naj ro zum niej szych
w ca łej pta siej ro dzi nie. Pod -
czas te stów po tra fią od kor ko -

wać fiol ki al bo otwo rzyć szu flad ki, aby do trzeć
do znaj du ją ce go się we wnątrz po ży wie nia…

Zi ma to dla pta ków trud na po ra ro ku. Wie le
ga tun ków ży ją cych w są siedz twie czło wie ka
do te go zi mo we go wspar cia już jed nak przy wy -
kło, bądź na wet, co nie za wsze wy cho dzi im
na do bre, zmie ni ło swo je zwy cza je. Je śli już więc
do kar mia my, to co ro bić, by czer pać ra dość z ob -
ser wa cji or ni to lo gicz nych, a jed no cze śnie nie za -
szko dzić ma łym la ta ją cym przy ja cio łom? Pta -
kom wod nym moż na rzu cić ziar na zbóż, po kro jo -
ne wa rzy wa – chleb w du żych ilo ściach im szko -
dzi. Wró blo wa te – wró ble, si ko ry, dzwoń ce, ko -
wa li ki, trzna dle czy dzię cio ły lu bią róż ne na sio -
na, mo że to być mie szan ka ku pio na w skle pie
zoo lo gicz nym. Si kor ki i dzię cio ły chęt nie sto łu ją
się też na ka wał ku nie so lo nej sło ni ny. Przy sma -
kiem ko sów, gi li, ru dzi ków i kwi czo łów są owo -
ce – ja rzę bi na, głóg, ro kit nik czy li gustr, ale nie
po gar dzą też ka wał kiem jabł ka. 

Przede wszyst kich na le ży za dbać, by pta sia
sto łów ka by ła bez piecz na, by pta ki nie sta ły się
ła twym łu pem dla ko tów bądź in nych dra pież -
ców. Po karm, któ ry im ser wu je my, nie mo że być
ze psu ty, sple śnia ły, ani też za wie rać so li czy kon -
ser wan tów. Sy pać na le ży nie wiel kie ilo ści, by nie
za mok nął, nie zmarzł bądź nie zjeł czał. 

Po ma gać na le ży do pie ro, gdy pta ki na praw dę
ma ją trud no ści ze zna le zie niem na tu ral ne go po -
kar mu – gdy spad nie śnieg i do ku cza sil ny mróz,

ale wte dy rób my to już re gu lar nie. Uza leż nie nie
i oswa ja nie ich, bądź do kar mia nie od cza su
do cza su to naj gor sze, co mo że my skrzy dla tej
bra ci zro bić. KON RAD GOL LA

Prze szłość w par ku za pi sa na

W cza sach, gdy Sio stry Bo ro me usz ki pro wa dzi ły
po bli ski Dom Sie rot, park słu żył dzie ciom ja ko
wspa nia łe miej sce za baw.

Tak park wyglądał we wrześniu ub. roku, podczas
prowadzonych prac ziemnych. 

Wi dać już efek ty prac, wy ko na nych dzię ki Sto wa rzy sze niu „Pil cho wi cza nie – Pil cho wi cza nom”. 
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Si kor ki – in te li gent ne i fa scy nu ją ce ONE ŻY JĄ U NAS
Mo drasz ka (si ko ra mo dra) Pa rus ca eru leus

Zgrab ny i ru chli wy ptak z ro dzi ny si kor.
Mo drasz kę spo tkać u nas moż na przez ca ły
rok, choć w rze czy wi sto ści część pta ków od -
la tu je, a in ne przy la tu ją na zi mę z pół no cy
i wscho du Eu ro py. La tem prze by wa w la sach
li ścia stych i mie sza nych. Zi mą szu ka po ży -
wie nia w po bli żu sie dzib ludz kich. Jest re kor -
dzist ką w licz bie zno szo nych jaj w jed nym lę -
gu. Po tra fi znieść ich do 19. Bar dzo po ży tecz -
ny ptak, nisz czy du że ilo ści owa dów – szkod -
ni ków la sów i sa dów. Czę ścio wo wę drow na
(przy lot: III -IV, od lot: IX -XI). Ga tu nek chro -
nio ny.
Si ko ra bo gat ka Pa rus ma jor

Naj więk sza z eu ro pej skich si kor. Jest też
naj le piej zna ną i lu bia ną si ko rą, po nie waż
chęt nie od wie dza karm ni ki i czę sto bie rze po -
karm wprost z rąk lu dzi. Wy róż nia się spo śród
in nych pta ków wy jąt ko wo bo ga tym re per tu -
arem gło sów. W le cie ży je w la sach i par kach.
Zi mą przy la tu je w po bli że sie dzib ludz kich.
Ży wi się owa da mi i na sio na mi ro ślin ole -
istych, w zi mie by wa do kar mia na sło ni ną.
Bar dzo po ży tecz na – zja da du że ilo ści owa -
dzich szkod ni ków we wszyst kich sta diach
roz wo ju. Ga tu nek osia dły, chro nio ny.

Si ko ra bo gat ka.
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W dniach 11 – 14 paź dzier ni ka ro bo -
czą wi zy tę w part ner skim wa lij skim
Hrab stwie Den bi gh shi re – w ra mach wi -
zyt przy go to waw czych Pro gra mu „Ucze -
nie się przez ca łe ży cie” Co me nius Re gio
– zło ży ły przed sta wi ciel ki Wy dzia łu Roz -
wo ju i Pro mo cji Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach.

Wi zy ta mia ła na ce lu wy pra co wa nie
kon cep cji wspól ne go pro jek tu Po wia tu Gli -
wic kie go i Hrab stwa Den bi gh shi re do ty -
czą ce go wy mia ny do świad czeń zwią za -
nych z pro wa dze niem szkół spe cjal nych
oraz za pew nie niem w nich wy so kiej ja ko -
ści kształ ce nia.

– Ko mi sja Eu ro pej ska nie ba wem ogło si
ko lej ny kon kurs na re ali za cję pro jek tów

w ra mach Pro gra mu Co me nius Re gio. Je śli
nasz po mysł się spodo ba, to ist nie je du ża
szan sa, że pro jekt otrzy ma do fi nan so wa nie.
Je go re ali za cja roz po czę ła by się w sierp -
niu 2011 ro ku i trwa ła by przez dwa la ta.
Szan se na po zy ska nie środ ków z UE są du -
że, bo na ra zie do Ko mi sji Eu ro pej skiej
spły wa nie wie le wnio sków – tłu ma czy 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.

De le ga cja od wie dzi ła jed ną z wa lij -
skich szkół spe cjal nych Ys gol Tir Mor fa
w Rhyl, któ ra weź mie udział w pro jek cie.
Pla ców ka jest w peł ni no wo cze sna, po sia -
da do sko na łe wy po sa że nie, a ko lo ro we
me ble i sprzę ty są nie zwy kle przy ja zne
uczniom. Nie ma tam żad nych ba rier ar -
chi tek to nicz nych, par te ro we bu dyn ki bez
scho dów i pro gów przy sto so wa ne są
do po trzeb uczniów z róż ny mi dys funk cja -
mi. W szko le pra cu je 20 na uczy cie li po sia -
da ją cych wy so kie kwa li fi ka cje, któ rzy
ma ją do po mo cy 40 asy sten tów. Do szko -
ły uczęsz cza ok. 140 uczniów w wie ku 3 –
19 lat. 

– Pro jekt bę dzie po le gać na sze ro ko po -
ję tej wy mia nie do świad czeń mię dzy ka drą

na uczy ciel ską i sa mo rzą do wą. Na sze szko -
ły spe cjal ne mo gą po chwa lić się bar dzo
wie lo ma do świad cze nia mi w tym za kre sie,
a ob ser wa cja, jak szkol nic two spe cjal ne
funk cjo nu je w Wa lii, przy czy ni się na pew -
no do roz wo ju no wych ini cja tyw w na szym
po wie cie – do da je Ewa Haj duk, kie row nik
Re fe ra tu Za rzą dza nia Pro jek ta mi Wy dzia łu
Roz wo ju i Pro mo cji Sta ro stwa Po wia to we -
go w Gli wi cach.

(MFR)

23 paź dzier ni ka w sa li wi do wi sko wej Miej -
skie go Ośrod ka Kul tu ry i Spor tu w Py sko wi -
cach od by ła się pla no wa na od kil ku mie się cy
kon fe ren cja na uko wa pt. „Py sko wi ce okiem
hi sto ry ków” z oka zji ju bi le uszu 750–le cia
nada nia praw miej skich gro do wi nad Dra mą.

In te re su ją ce pre lek cje wy gło si li: Je rzy Hor -
wat, re dak tor m.in. „Ze szy tów Gli wic kich” –
„Lo ka cja Tosz ka, Gli wic i Py sko wic”; Mał go -
rza ta Ka ga niec, twór czy ni opi sów he ral dycz -
nych m.in. do her bów Py sko wic i po wia tu gli wic -
kie go opo wie dzia ła o „Naj star szych pie czę ciach
po wia tu to szec kie go i gli wic kie go”, Zdzi sław
Je dy nak przy po mniał hi sto rię ko ściel nych
dzwo nów z ko ścio ła pw. św. Mi ko ła ja w Py sko -
wi cach, któ rych bro nił w cza sie I woj ny świa to -
wej ks. Jo han nes Chrząszcz; Wła dy sław Ma -
co wicz przed sta wił nie zwy kle barw ną i cie ka wą
„Hi sto rię szkol nic twa w Py sko wi cach”, a Prze -
my sław Na dol ski za jął się cie ka wost ka mi z hi -

sto rii sta cji i wę zła ko le jo we go w Py sko wi cach
oraz opo wie dział kil ka waż nych fak tów i dyk te -
ry jek do ty czą cych za kła dów ko mu nal nych
w mie ście. 

– Bar dzo nam się po do ba ła ta kon fe ren cja. Za -
pa mię ta li śmy, że pro boszcz ko ścio ła pw. św. Mi -
ko ła ja, Jo han nes Chrząszcz wzy wał do po ko ju
i wy ka zał ne ga tyw ną po sta wę wo bec I woj ny
świa to wej – po wie dzie li nam ucznio wie kla -
sy IV b ze Szko ły Pod sta wo wej nr 4 w Py sko wi -
cach, któ rzy wraz ze swo ją wy cho waw czy nią, hi -
sto rycz ką Bar ba rą Scho epe przy by li na kon fe -
ren cję.

By ła oka zja do dys ku sji, wy mia ny zdań, ale
przede wszyst kim do czer pa nia z za so bów wie -
dzy obec nych pre le gen tów. Ca łość ze swa dą pro -
wa dził Da riusz Je zier ski, re dak tor „Ga ze ty Gli -
wic kiej”.

Cie ka wost ką, ja ką po dzie lił się z obec ny mi
Wła dy sław Ma co wicz, by ły dy rek tor py sko wic -

kie go li ceum by ła m.in. in for ma cja, że w 1822 ro -
ku nie ja ki Fran ci szek Korn ke na uczał py sko wic -
kie dzie ci w du żej sa li miej skie go Ra tu sza i ja ko
je dy ny wów czas na uczy ciel miał pod opie ką
aż 140 dzie ci! Waż ną da tą dla roz wo ju mia sta
był 3 grud nia 1849 ro ku, kie dy to otwar to w Py -
sko wi cach Se mi na rium Na uczy ciel skie. Kan dy -
dat sta ra ją cy się o miej sce w tej szko le mu siał
znać dwa ję zy ki – pol ski i nie miec ki oraz mieć
ukoń czo ne 17 lat. Pre le gent opo wie dział wie le
cie ka wo stek zwią za nych z utwo rze niem każ dej
z py sko wic kich szkół, przy po mniał syl wet ki
pierw szych dy rek to rów, da jąc ob raz py sko wic -
kiej edu ka cji w prze szło ści. 

Przy po mnij my, że pra wa miej skie zo sta ły
nada ne Py sko wi com w 1260 ro ku. Mia sto na le ży
do gro na naj star szych na Gór nym Ślą sku – obok
m.in. By to mia czy Tosz ka.

Kon fe ren cja by ła jed ną z im prez wień czą cych
te go rocz ne ob cho dy 750 – le cia mia sta. (MRF)

W dniach 3-5 li sto pa da z trzy dnio -
wą wi zy tą w Po wie cie Gli wic kim go ści -
li przed sta wi cie le part ner skie go Po -
wia tu Calw z nie miec kie go Schwarz -
wal du. Wzię li udział w uro czy stej
ostat niej se sji III ka den cji Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go oraz od wie dzi li
m.in. Ze spół Szkół Spe cjal nych w Py -
sko wi cach, z któ rym nie miec ki part -
ner bę dzie współ pra co wał w ra mach
Pro gra mu Co me nius Re gio.

Przy po mnij my, że de kla ra cja współ -
pra cy po mię dzy oby dwo ma po wia ta mi
zo sta ła pod pi sa na w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli -
wi cach 3 grud nia 2009 r. Pod pi sy wał ją by ły już sta -
ro sta Po wia tu Calw, Hans Wer ner Ko eblitz.
Od dzie wię ciu mie się cy urząd sta ro sty w Calw pia -
stu je Hel mut Rieg ger, któ ry wraz z dzie się cio oso bo -
wą de le ga cją rad nych oraz urzęd ni ków przy był
z pierw szą swo ją wi zy tą do Po wia tu Gli wic kie go.
Go ście bar dzo by li cie ka wi wszyst kie go, co mo gli
u nas zo ba czyć. Od wie dzi li Ze spół Szkół Spe cjal nych
w Py sko wi cach, z któ rym Po wiat Calw współ pra co -
wać bę dzie w ra mach Pro gra mu Com e nius Re gio,
a pla no wa ny pro jekt po le gać ma na wy mia nie do -
świad czeń po mię dzy szko ła mi spe cjal ny mi w obu po -
wia tach.

Dy rek cja, na uczy cie le oraz ucznio wie py sko wic -
kiej szko ły po ka za li się z jak naj lep szej stro ny, pre zen -

tu jąc go ściom swo je osią gnię cia ar ty stycz ne – barw ne
i we so łe przed sta wie nia oraz tań ce, a tak że po ka zu jąc
za ję cia pro wa dzo ne we wszyst kich nie mal że kla sach
w ko lo ro wej, ra do snej i przy ja znej szko le.

– Je ste śmy za chwy ce ni po zio mem na ucza nia,
a przede wszyst kim po dej ściem do pra cy z ucznia mi
upo śle dzo ny mi umy sło wo. Wi dać, że za rów no dy rek -
cja, jak i na uczy cie le od da ją swo jej pra cy wiel kie ser -
ce – mó wi li nie miec cy go ście.

W na szym po wie cie zwie dzi li jesz cze kil ka cie ka -
wych miejsc – za byt ków kul tu ry m.in. pa łac w Pław -
nio wi cach oraz drew nia ny ko ściół w Ru dziń cu. Zło ży -

li tak że wi zy tę w knu -
row skim szpi ta lu oraz
w Ze spo le Szkół im.
Igna ce go Ja na Pa de -
rew skie go w Knu ro wie.
Od by li rów nież roz mo -
wy do ty czą ce dal szej
współ pra cy w Sta ro -
stwie Po wia to wym
w Gli wi cach i wzię li
udział w uro czy stej se -
sji wień czą cej III ka -
den cję Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go. By li dum -
ni, że uczest ni czy li
w tak waż nym wy da -
rze niu dla hi sto rii pol -
skie go sa mo rzą du po -
wia to we go. (MFR)

 Mia sto z hi sto rią 

Wy mia na do świad czeń w ra mach Pro gra mu „Ucze -
nie się przez ca łe ży cie” – Co me nius Re gio

Ro bo czo w Wa lii

Jed na z klas w szko le Ys gol Tir Mor fa w Rhyl.
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Pierw sza wi zy ta w Po wie cie Gli wic kim no we go sta ro sty z Calw

Współ pra ca za cie śnio na

Sta ro stwie Hel mut Rieg ger (w środ ku) i Mi chał Nie -
szpo rek (pierw szy z pra wej) pod czas spo tka nia, po -
świę co ne go usta la niu dal szych kie run ków współ pra -
cy part ner skiej.

Wi zy ta nie miec kich go ści w Ze spo le Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach.
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Władysław Macowicz opowiada o historii
pyskowickiego szkolnictwa.
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Przez dwa dni – 22 i 23 paź dzier -
ni ka – trwa ły dwie eko lo gicz ne im -
pre zy: XV Gli wic ki Kier masz Żyw -
no ści Eko lo gicz nej i Tra dy cyj nej,
prze bie ga ją cy pod ha słem „Na tu ra,
zdro wie, kul tu ra” oraz Fe sti wal
Zrów no wa żo ne go Rol nic twa, któ re -
mu nada no na zwę „Świat na Ta le -
rzu”. Moż na się by ło do wie dzieć,
dla cze go po win ni śmy jeść pro duk ty
eko lo gicz ne i rów no cze śnie się w nie
za opa trzyć. 

Te go pierw sze go dnia po po łu dniu
w gli wic kim Ki nie Stu dyj nym AMOK
wy świe tlo ne zo sta ły fil my o te ma ty ce
zwią za nej z pro duk cją i kon sump cją
żyw no ści: „Ży cie wy my ka się spod
kon tro li”, „Na sio na gło du” oraz „Re -
wo lu cja sma ku”. Od by ła się tam tak że
dys ku sja na te mat te go, czym jest su -
we ren ność żyw no ścio wa i dla cze go
kwe stie żyw no ścio we sta no wią jed no
z naj waż niej szych wy zwań XXI w. 

Z ko lei w so bo tę w ha li spor to wej
Ośrod ka Spor tu Po li tech ni ki Ślą skiej
przy ul. Ka szub skiej od był się XV Gli -

wic ki Kier masz Żyw no ści Eko lo gicz -
nej i Tra dy cyj nej „Na tu ra, zdro wie,
kul tu ra”. Pod czas kier ma szu moż na
by ło za opa trzyć się w żyw ność po cho -
dzą cą z go spo darstw eko lo gicz nych
i tra dy cyj nych. Rol ni cy z ca łej Pol ski
ofe ro wa li m.in. pysz ne wę dli ny, mio -
dy, ja rzy ny i owo ce, chleb oraz na biał.
Wśród sto isk swe wy ro by wy sta wia li
tak że twór cy rę ko dzie ła ar ty stycz ne go.
By li to m.in. ar ty ści z te re nu po wia tu
gli wic kie go – We ro ni ka Mor ci nek
z Ra cho wic (gmi na So śni co wi ce) oraz
Edy ta i Piotr Woj ciesz ko wie z Pil -
cho wic. Pa ni We ro ni ka sły nie z wy -
twa rza nia „sia no two rów”, czy li po sta -
ci z sia na (głów nie zwie rząt), pa ni
Edy ta – z ozdób i wy ro bów szy deł ko -
wych, na to miast jej mąż – z ozdób
świą tecz nych i wy ro bów ar ty stycz -
nych ro bio nych z ma ka ro nów. Wszy -
scy ci twór cy z na sze go po wia tu zy -
ska li w po przed nich la tach mia no
„Gwiazd Spi chle rza”, przy zna ne go
przez Fun da cję Spi chlerz Gór ne go
Ślą ska. 

W tej sa mej ha li rów no cze śnie trwa ły
im pre zy dru gie go dnia Fe sti wa lu Zrów no -
wa żo ne go Rol nic twa „Świat na Ta le rzu”.
By ły to po ka zy fil mów oraz wy kła dy,
pod czas któ rych moż na by ło do wie dzieć
się m. in., jak pro du ko wa na jest żyw ność

oraz jak kom po no wać zdro we po sił ki.
Zor ga ni zo wa no tu rów nież warsz ta ty pla -

stycz ne dla dzie ci oraz warsz ta ty sma ku,
pod czas któ rych przy rzą dza ne by ły po tra -

wy z eko lo gicz nych plo nów zie mi. Dwu -
dnio we im pre zy za koń czył kon cert ze spo -
łu reg gae Dub Me di ci ne.

XV Gli wic ki Kier masz Żyw no ści
Eko lo gicz nej i Tra dy cyj nej zo stał ob -
ję ty ho no ro wy mi pa tro na ta mi mar szał -
ka wo je wódz twa ślą skie go Bo gu sła wa
Śmi giel skie go oraz sta ro sty gli wic kie -
go Mi cha ła Nie szpor ka.

Im pre zy zor ga ni zo wa ne zo sta ły
przez Pol ski Klub Eko lo gicz ny Ko ło
Miej skie w Gli wi cach i Pol ską Zie lo ną
Sieć. (RG)

No wa twarz ar mii
Woj sko Pol skie się zmie nia. W 2009 ro ku po bór za stą pio -

no kwa li fi ka cją woj sko wą, a z dniem 1 stycz nia br. za koń -
czył się obo wią zek od by wa nia za sad ni czej służ by woj sko -
wej. Ab sol wen ci szkół wyż szych nie mu szą już prze cho dzić
prze szko le nia. 

Po wo ła nie do za wo do wej służ by woj sko wej na stę pu je obec -
nie w dwóch for mach. Do służ by sta łej na czas nie okre ślo ny,
z ko lei do służ by kon trak to wej – na czas okre ślo ny kon trak tem.
Żoł nierz służ by kon trak to wej mo że ją peł nić mak sy mal nie 12
lat. Od stycz nia te go ro ku dzia ła ją rów nież Na ro do we Si ły Re -
zer wo we. Każ dy żoł nierz re zer wy mo że ochot ni czo zgło sić się
do wy ko ny wa nia obo wiąz ków w ra mach NSR, ale mu si  speł -
nić na stę pu ją ce wy ma ga nia. Otóż mu si po sia dać orze cze nie
woj sko wej pra cow ni psy cho lo gicz nej o bra ku prze ciw wska zań,
nie mo że być ka ra ny za prze stęp stwa umyśl ne, mieć wy kształ -
ce nie co naj mniej gim na zjal ne, uzy skać kwa li fi ka cje przy dat ne
w służ bie woj sko wej, za li czyć spraw dzian z wy cho wa nia fi -
zycz ne go oraz od być roz mo wę kwa li fi ka cyj ną z do wód cą jed -
nost ki woj sko wej.

W przy pad ku osób, któ re nie od by ły za sad ni czej służ by woj -
sko wej, aby roz po cząć służ bę w ra mach NSR, mu szą przejść
prze szko le nie woj sko we w ra mach służ by przy go to waw czej.
Jest to ro dzaj czyn nej służ by woj sko wej dla ochot ni ków po sia -
da ją cych ure gu lo wa ny sto su nek do służ by  woj sko wej, a tak że
in nych osób nie pod le ga ją cych obo wiąz ko wi od by cia za sad ni -
czej służ by woj sko wej lub prze szko le nia woj sko we go. Tu taj
ochot ni cy mo gą się sa mi zgła szać. Czas trwa nia służ by przy go -
to waw czej wy no si dla żoł nie rza kształ cą ce go się na ofi ce ra
do sze ściu mie się cy, dla żoł nie rza kształ cą ce go się na pod ofi ce -
ra do pię ciu mie się cy, a dla żoł nie rza kształ cą ce go się na sze re -
go we go do czte rech mie się cy.

Służ ba przy go to waw cza w przy pad ku stu den tów uczel ni
wyż szych mo że być peł nio na w kil ku okre sach w cza sie let nich
przerw wa ka cyj nych.

Okres peł nie nia służ by przy go to waw czej wli cza się pra cow -
ni ko wi do okre su za trud nie nia w za kre sie wszyst kich upraw nień
wy ni ka ją cych ze sto sun ku pra cy. (SG)

Po cho dzą z ma łych miej sco wo ści
i choć koń czy li gim na zja z naj wyż szy mi
stop nia mi, trud na sy tu acja ma te rial na
utrud nia ła by im kon ty nu ację na uki.
A prze cież ze swo im ta len tem i pa sją za -
słu gu ją na miej sce w naj lep szych szko -
łach. Stąd po mysł Ban ku BGŻ na wspar -
cie zdol nych mło dych lu dzi.

Pro jekt Kla sa BGŻ wy star to wał w 2003
ro ku. Dziś łącz nie w pię ciu szko łach w aka -
de mic kich mia stach Pol ski – War sza wie,
Wro cła wiu, Kra ko wie, Gdy ni oraz w Gdań -
sku („Mu zycz na Kla sa BGŻ”), ko rzy sta
z nie go po nad 180 uczniów. W tym ro ku
po raz pierw szy re kru ta cja do Kla sy BGŻ
pro wa dzo na by ła w ca łej Pol sce. Fun da cja
BGŻ fi nan su je na ukę w szko le, za ję cia po -
za lek cyj ne, wy ży wie nie i po byt uczniów
w in ter na tach. 

O tym, że war to im po ma gać świad czą za -
rów no oce ny, znacz nie lep sze od śred niej
osią ga nej w po szcze gól nych szko łach, jak
i ak tyw ność pro spo łecz na, któ ra jest in te gral -
ną czę ścią pro jek tu Kla sa BGŻ. Od wrze -
śnia 2009 wszy scy pod opiecz ni ob ję ci zo sta li
pro gra mem „Mo żesz na mnie po le gać”, któ ry
opie ra się na re ali za cji au tor skich pro jek tów
w za kre sie dzia łań twór czych, ak tyw no ści
spor to wej oraz wo lon ta ria tu. Ucznio wie an -
ga żu ją się w ak cje dla dzie ci, pro wa dzą za ję -
cia w świe tli cach, przy go to wu ją spek ta kle te -
atral ne i kon cer ty, opie ku ją się dzieć mi oraz
star szy mi oso ba mi. A przede wszyst kim chcą
i po tra fią po ma gać so bie na wza jem!

Zwra ca ją też uwa gę po nad prze cięt ne
aspi ra cje uczniów Kla sy BGŻ. Wie lu z nich
to olim pij czy cy, któ rzy już w pierw szych la -

tach edu ka cji
w szko le śred niej
wy gry wa ją in dek sy
na stu dia. In ni prze -
kra cza ją gra ni ce
Pol ski i – jak jed na
z uczen nic z war -
szaw skie go Li ceum
im. Sło wac kie go –
kon ty nu ują na ukę
w zna ko mi tych
szko łach na Wy -
spach Bry tyj skich.

Ucznio wie są
naj lep szy mi am ba -
sa do ra mi Kla sy
BGŻ. An ga żu ją się w re kru ta cję i za chę ca ją
młod szych ko le gów do udzia łu w pro jek cie,
udzie la ją ko re pe ty cji. Ab sol wen ci za ło ży li
sto wa rzy sze nie, bo czu ją się zwią za ni z pro -
jek tem i sa mi chcą wspie rać je go dal szy roz -
wój. Dla naj lep szych Fun da cja BGŻ przy -
zna je sty pen dia i do rocz ne na gro dy. Dba
tak że o ich przy szłość – w pla nach Fun da cji
jest pro wa dze nie sta ży za wo do wych za gra -
ni cą, a już dziś or ga ni zu je ona płat ne prak ty -
ki w Ban ku oraz pro fe sjo nal ne szko le nia
w za kre sie bu do wa nia ścież ki ka rie ry.

– Re ali zu jąc pro jekt Kla sa BGŻ po ma -
ga my zdol nej mło dzie ży, ży ją cej w trud -
nych wa run kach so cjal nych i ma te rial nych.
Wie lu uta len to wa nych ab sol wen tów gim na -
zjum nie stać na na ukę w do brym li ceum –
a prze cież nie tyl ko na to za słu gu ją – po ma -
ga nie uta len to wa nym mło dym lu dziom le ży
w do brze po ję tym in te re sie spo łecz nym.
Na si pod opiecz ni to naj lep si z naj lep szych,

już wte dy, gdy tra fia ją do Kla sy, jak
i po trzech la tach na uki, kie dy opusz cza ją
pro jekt. I choć na sze dzia ła nia są za le d wie
kro plą w mo rzu po trzeb, ma my wiel ką sa -
tys fak cję, gdy wi dzi my wy cho wan ków Kla -
sy BGŻ po dej mu ją cych dzia ła nia na rzecz
do bra wspól ne go – mó wi Mał go rza ta
Zdzie nic ka -Gra barz, pre zes Za rzą du Fun -
da cji BGŻ i do da je: – To praw dzi we dia -
men ty, któ rym po trze ba je dy nie dać szan sę,
by mo gły lśnić peł nym bla skiem. Skąd
o tym wie my? Sa mi nam o tym mó wią. Oto
wy po wiedź jed nej z na szych uczen nic: „Do -
pó ki nie tra fi łam do Kla sy BGŻ, nie wie -
dzia łam, że po tra fię ko muś po móc…”.

Fun da cja BGŻ pro wa dzi rów nież in ne
pro jek ty zwią za ne m.in. z edu ka cją eko no -
micz ną, po mo cą spo łecz ną i ochro ną zdro -
wia. Jest me ce na sem Do mu Dziec ka w Bia -
ło wie ży, re ali zu jąc in no wa cyj ny pro gram
dla wy cho wan ków, któ ry po ma ga im wejść
w do ro słe, sa mo dziel ne ży cie. Wspie ra fi -
nan so wo re ha bi li ta cję dzie ci i jest jed nym
z głów nych part ne rów Fun da cji „Zdą żyć
z po mo cą”. Fun da cja BGŻ ma sta tus or ga -
ni za cji po żyt ku pu blicz ne go, a od li sto pa -
da 2009 r. jest człon kiem Fo rum Dar czyń -
ców w Pol sce.

Wszel kie in for ma cje do ty czą ce za sad na bo ru do za wo do -
wej służ by woj sko wej  moż na uzy skać w Woj sko wej Ko -
men dzie Uzu peł nień w Gli wi cach przy ul. Za wi szy Czar ne -
go 7 i pod nr te le fo nu 32 461 47 58 wew. 242, 220, 218.
Z ko lei in for ma cje w spra wie Na ro do wych Sił Re zer wo -
wych udzie la ne są pod nu me rem tel. 32 461 47 58 wew. 229.

In for ma cje o Fun da cji i re kru ta cji do pro jek tu Kla sa BGŻ zna leźć
moż na na stro nie www.fun da cja.bgz.pl.
Fun da cja BGŻ ul. Ka sprza ka 10/16, 01–211 War sza wa
tel. 22 860 57 93, fax 22 860 59 00
e -ma il: fun da cja@bgz.pl

Nie tyl ko sma ko wi te za pa chy i pysz ne je dze nie

Pod zna kiem eko lo gii

Pod czas kier ma szu ku po wa no m.in.
wę dli ny, na biał, ja rzy ny, owo ce, pie -
czy wo i se ry – wszyst ko z ate stem
eko lo gów. 

Na warsz ta tach sma ku moż na by ło na uczyć się przy rzą dza nia do sko na łych po -
traw z pro duk tów eko lo gicz nych. Prze pis na jed ną z nich za miesz cza my
na str. 12.
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Kla sa BGŻ w I LO im. B. No wo dwor skie go w Kra ko wie.
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Po ma ga ją dia men tom lśnić



WWYYDDAARRZZYYŁŁOO  SSIIĘĘ,,   WWYYDDAARRZZYY  SSIIĘĘ  NNRR  1111  ((4444))  LLIISSTTOOPPAADD  22001100

www.powiatgliwicki.pl ssttrroonnaa 1111Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

4 li sto pa da w Ko men dzie Miej skiej Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej w Gli wi cach roz -
strzy gnię te zo sta ły po wia to we eli mi na cje Ogól -
no pol skie go Kon kur su Pla stycz ne go „Za po -
bie gaj my Po ża rom”.

– Ce lem kon kur su jest za cie ka wie nie pro ble -
ma ty ką prze ciw po ża ro wą, szcze gól nie mło dych
lu dzi, któ rzy po przez ry sun ki mo gą wy ra zić swo -
je za in te re so wa nie po mo cą in nym i dba niem
o śro do wi sko – mó wi An drzej Frej no, pre zes
Za rzą du Po wia to we go Związ ku Ochot ni czych
Stra ży Po żar nych RP w Gli wi cach.

Kon kurs zo stał prze pro wa dzo ny w sze ściu
gru pach wie ko wych. W gru pie przed szko -
le I miej sce za jął Ma te usz Ob łon czek, II – Kin -
ga Rasz ka, III – Ka ro li na Jań czak. W gru pie
wie ko wej szko ła pod sta wo wa (kla sy I -
-III): I miej sce – Bar tosz Klich, II – Mo ni ka

Klo ze, III – Ka ta rzy na Glo gow ska. Z ko lei
w gru pie szkół pod sta wo wych klas IV -VI: I miej -
sce za ję ła Ka ro li na Ma inusz, II – Da niel
Osman, III – He le na John. W ka te go rii gim na -
zjum I miej sce zdo był Se ba stian Tar now ski, II -
Ka ro li na Der ner, III – Mi re la Pie trzik. Wśród
uczniów szkół po nad gim na zjal nych naj lep sza by -
ła Pa try cja Bas, a w gru pie do ro słych I miej sce
za ję ła Kry sty na Kań toch, II – Ane ta Kań toch.

Lau re aci, z rąk ko men dan ta PSP w Gli wi cach
Ja nu sza Przy byl skie go, ka pe la na stra ża ków po -
wia tu gli wic kie go ks. Pio tra Fa liń skie go oraz
An drze ja Frej no, ode bra li na gro dy ufun do wa ne
przez Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach oraz
Bank Go spo dar ki Żyw no ścio wej w Gli wi cach.
Naj lep sze pra ce zo sta ną prze sła ne do eta pu wo je -
wódz kie go kon kur su.

(Sog)

WY GRAŁ Z NA MI
Dzię ku je my za od po wie dzi przy sła ne na kon -

kurs „Wy graj z na mi”, ogło szo ny w paź dzier ni -
ko wym wy da niu WPG. Spo śród au to rów pra wi -
dło wych od po wie dzi wy lo so wa ny zo stał Łu kasz

Ju szyń ski z Przy szo wic. Pa na Łu ka sza pro si my
o kon takt z re dak cją w ce lu usta le nia ter mi nu od -
bio ru na gro dy, ufun do wa nej przez PT KRUS
w Gli wi cach. Na stęp na edy cja kon kur su ogło szo -
na zo sta nie w na szej ga ze cie w grud niu. (RG) 

Za po bie gaj my po ża rom

Gro no lau re atów i or ga ni za to rów kon kur su. 
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Re na ta Böhm zo sta ła Soł ty sem
Ro ku Po wia tu Gli wic kie go 2010.
Jest soł ty ską Rud na w gmi nie Ru -
dzi niec. Za szczyt ny ty tuł zdo by ła
w ple bi scy cie, pod su mo wa nym 6 li -
sto pa da na Ran czo w Pro bosz czo wi -
cach. W na gro dę po je dzie do Bruk -
se li. 

Wy bór nie był ła twy, bo wiem w po -
wie cie gli wic kim ma my wie lu soł ty -
sów, mo gą cych słu żyć za wzór spra -
wo wa nia tej nie ła twej, spo łecz nej
funk cji. By wy łu skać naj lep szych
z nich, re dak cja „No win Gli wic kich”
naj pierw prze pro wa dzi ła gło so wa nie
wśród swych Czy tel ni ków – na spe -
cjal nych ku po nach, za miesz cza nych
w ty go dni ku moż na by ło od da wać gło -
sy, któ re na stęp nie zo sta ły zsu mo wa ne.
W ten spo sób wy bra nych zo sta ło pię -
ciu soł ty sów o naj więk szej licz bie od -
da nych na nich gło sów, przy czym
uwzględ nio no pro cent zgło szeń
na kan dy da ta do licz by go spo darstw
w da nym so łec twie. Do ści słe go fi na łu
za kwa li fi ko wa li się po za Re na tą Böhm
tak że Te re sa Hel ler – soł ty ska Ru -
dziń ca, Je rzy Ku rzal – soł tys Żer ni cy
(gmi na Pil cho wi ce), Ire na Mu sioł –
soł ty ska Two ro ga Ma łe go (gmi na So -

śni co wi ce) oraz Ur szu la Troll – soł ty -
ska Łą czy (gmi na Ru dzi niec). 

Spo śród tej piąt ki wy bo ru lau re ata
ple bi scy tu do ko na ła ka pi tu ła, któ ra ze -
bra ła się 27 paź dzier ni ka w re dak cji
„No win Gli wic kich”. W jej skład

wcho dzi li przed sta wi cie le or ga ni za to -
rów ple bi scy tu oraz wło da rze tych sze -
ściu gmin po wia tu gli wic kie go, w któ -
rych funk cjo nu ją so łec twa (nie ma ich
tyl ko w dwóch gmi nach miej skich,
czy li Knu ro wie i Py sko wi cach). Ka pi -
tu le prze wo dzi ła re dak tor na czel na
„No win Gli wic kich” Jo an na Na wra -
til -Lu dwi czak. Jej człon ko wie za po -
zna li się z syl wet ka mi lau re atów ple bi -
scy tu, przy go to wa ny mi przez urzę dy
gmin oraz wy słu cha li in for ma cji
o nich, przed sta wio nych przez wój tów
Ru dziń ca, Pil cho wic i So śni co wic. 

Po pod li cze niu gło sów oka za ło się,
iż kon kurs wy gra ła wła śnie Re na ta
Böhm. 

– Ma ona na swym kon cie sze reg
osią gnięć – pod kre ślił wójt gmi ny Ru -
dzi niec, Krzysz tof Ob rzut. 

Pa ni Re na ta przy czy ni ła się do in te -
gra cji spo łecz no ści lo kal nej – po przez
pro gram Od no wy Wsi, bu do wę świe tli -
cy wiej skiej, utwo rze nie przy ko ściel -
ne go par kin gu, a tak że za ło że nie Sto -
wa rzy sze nia na Rzecz Od no wy i Roz -
wo ju Lo kal ne go So łec twa Rud no, pro -
wa dze nie stro ny in ter ne to wej, re ak ty -
wa cję Ko ła Go spo dyń Wiej skich oraz
or ga ni za cję sze re gu im prez kul tu ral -
nych. Pa ni Re na ta dba rów nież o po -
pra wę bez pie czeń stwa miesz kań ców
wsi – do pro wa dzi ła do wy bu do wa nia
chod ni ka w pa sie dro go wym dro gi po -

wia to wej oraz mi niron da przy wjeź dzie
na tzw. Ła ska rzów kę, za bie ga też ak -
tyw nie o czy stość śro do wi ska na tu ral -
ne go. Ja ko soł tys wspie ra ła in we sty cje
pro wa dzo ne przez gmi nę, m.in. za go -
spo da ro wa nie te re nu wo kół par kin gu
oraz bu do wę sce ny ar ty stycz nej i pla cu
za baw. Sku tecz nie po zy ski wa ła fun du -
sze na rzecz roz wo ju so łec twa, m.in.
z Urzę du Mar szał kow skie go, Fun da cji
Wspo ma ga nia Wsi, pro gra mu „Od no -
wa i Roz wój Wsi” oraz Po wia tu Gli -
wic kie go. Ak tyw nie włą cza też so łec -
two w dzia łal ność po nad lo kal ną, dzię ki
cze mu Rud no uczest ni czy ło m.in.
w do żyn kach po wia to wych i wo je -
wódz kich oraz dzia ła w Lo kal nej Gru -
pie Dzia ła nia Spi chlerz Gór ne go Ślą -
ska. Osią gnię cia Rud na pre zen to wa ne
by ły już w czte rech wo je wódz twach:
opol skim, dol no ślą skim, wiel ko pol -
skim i ma ło pol skim. 

Uro czy stość wrę cze nia ty tu łu Soł ty sa
Ro ku Po wia tu Gli wic kie go 2010 od by ła
się 6 li sto pa da na Ran cho w Pro bosz czo -
wi cach, na któ rą przy by ło bar dzo licz ne
gro no soł ty sów, wło da rze gmin oraz
przed sta wi cie le in sty tu cji współ pra cu ją -
cych z rol ni ka mi. Pa ni Re na ta w na gro -
dę weź mie udział w wy jeź dzie stu dyj -
nym do Bruk se li, ufun do wa nym przez
po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go
Mał go rza tę Handz lik. Z du mą ode bra -
ła tak że z rąk Mi cha ła Nie szpor ka pu -
char sta ro sty gli wic kie go dla naj lep sze go
soł ty sa oraz sta tu et kę ufun do wa ną przez
Sto wa rzy sze nie Soł ty sów Po wia tu Gli -
wic kie go, któ rą wrę czyli je go pre zes
Kry stian Kieł ba sa oraz wiceprezes

Andrzej Frejno. Po zo sta li czte rej fi na li -
ści kon kur su otrzy ma li na gro dy rze czo -
we, wrę czo ne m.in. przez Ta de usza
Ma mo ka. Pod su mo wa no też kon kurs
pn. „Soł tys do bry do rad ca rol ni ka”, któ -
ry wy gra ła Pe la gia Bur da, soł ty ska Ra -
do ni. Oso by wspie ra ją ce dzia ła nia Sto -
wa rzy sze nia Soł ty sów Po wia tu Gli wic -
kie go uho no ro wa ne zo sta ły ty tu łem Ho -
no ro we go Soł ty sa Po wia tu Gli wic kie go.
Otrzy ma li go m.in. Kry sty na Krę giel –
kie row nik PT KRUS w Gli wi cach, a za -
ra zem ini cja tor ka wie lu przed się wzięć
i kon kur sów dla rol ni ków, Ta de usz Ma -
mok oraz Mi chał Nie szpo rek.

– Za rok spo tka my się na ko lej nym
kon kur sie na Soł ty sa Po wia tu Gli wic -
kie go 2011 – za pew nił Kry stian Kieł -
ba sa na ko niec im pre zy w Pro bosz czo -
wi cach.

Tekst i fo to: RO MA NA GOZ DEK

Soł tys(ka) po tę gą jest i ba sta!

Re na ta Böhm od bie ra gra tu la cje od Jo an ny Na wra til -Lu dwi czak, red. na czel -
nej „No win Gli wic kich” i Pu char Sta ro sty Gli wic kie go dla Soł ty sa Po wia tu
Gli wic kie go 2011.

Kon kurs Soł tys Ro ku Po wia tu
Gli wic kie go 2010 zor ga ni zo wa li –
wspól nie z „No wi na mi Gli wic ki -
mi” – KRUS Gli wi ce, Od dział
Ope ra cyj ny BGŻ Gli wi ce oraz
Sto wa rzy sze nie Soł ty sów Po wia tu
Gli wic kie go. Part ne rzy pro jek tu to
Ślą ska Izba Rol ni cza, Nad le śnic -
two Ru dzi niec oraz Biu ro Po wia -
to we ARiMR w Py sko wi cach. Pa -
tro nat ho no ro wy nad kon kur sem
ob ję li po seł do Par la men tu Eu ro -
pej skie go Mał go rza ta Handz lik,
prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go Ta de usz Ma mok i sta -
ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek. 

7 li sto pa da na Zam ku w Tosz ku zor -
ga ni zo wa no ko lej ny Po wia to wy Fe sti -
wal Chó rów. Pod czas im pre zy za pre -
zen to wa ło się 6 chó rów z pię ciu gmin
po wia tu gli wic kie go. 

Ja ko pierw szy wy stą pił Chór Ka me ral -
ny „Can to” z Wie low si. Je go dy ry gen tem
jest Iwo na Ewer tow ska – Me ner.
Do naj więk szych osią gnięć chó ru za li czyć
moż na I miej sce w Wo je wódz kim Fe sti -
wa lu Pio sen ki Ob co ję zycz nej w Knu ro -
wie oraz I miej sce na Fe sti wa lu Pio sen ki
Nie miec kiej w Za brzu. Po nim za pre zen -
to wał się Chór „Tryl” z Tosz ka, któ ry
na swo im kon cie ma wy stę py m.in. w Wa lii,
Fran cji, Niem czech, Au strii i USA. Dy ry gen tem
jest Ma ria Gar bal. Ja ko trze ci za pre zen to wał
się Chór „Sło wik” z Przy szo wic. Chór ten po -
za śpie wem ak tyw nie dzia ła na rzecz śro do wi ska
lo kal ne go. Je go dy ry gen tem jest Hen ryk Man -
drysz. Ener ge tycz nym wy stę pem za chwy ci ła
Mło dzie żo wa Scho la Can ta mus Do mi no pod dy -
rek cją sio stry Bar ba ry Mro zik, dzia ła ją ca w Py -
sko wi cach przy ko ście le pw. św. Mi ko ła ja oraz
Miej skim Ośrod ku Kul tu ry i Spor tu. Na swo im
kon cie ma wie le osią gnięć, na gra ła też już dwie
pły ty. Z ko lei z Żer ni cy przy je chał Chór Pa ra fial -
ny z Pa ra fii św. Mi cha ła Ar cha nio ła, któ re go dy -
ry gen tem jest Ga brie la Mal char czyk, a z Gie -

rał to wic Chór „Skow ro nek” z dy ry gen tem Be atą
Sta wo wy.

Każ dy z chó rów otrzy mał pa miąt ko wą sta tu -
et kę w for mie nut ki oraz kwia ty. Wrę czy li je wi -
ce sta ro sta gli wic ki Sła wo mir Adam czyk i bur -
mistrz Tosz ka Ja cek Za rzyc ki. Wy stę py po dzi -
wia li licz nie ze bra ni mi ło śni cy mu zy ki, miesz -
kań cy gmi ny oraz po wia tu. Wśród nich by li m.in.
wój to wie Gie rał to wic, Pil cho wic i Wie low si oraz
pre zes Pol skie go Związ ku Chó rów i Or kiestr od -
dzia łu za brzań sko -gli wic kie go Ry szard Bu czek.

Fe sti wal przy go to wał Po wiat Gli wic ki we
współ pra cy z bur mi strzem Tosz ka oraz Cen trum
Kul tu ry „Za mek w Tosz ku”. Im pre za by ła fi nan -
so wa na ze środ ków Po wia tu Gli wic kie go. (SG)

Chó ry za śpie wa ły 

Tak za śpie wał w Tosz ku Chór „Sło wik” z Przy szo wic.
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Dzię ku je my za wszyst kie na de sła -
ne od po wie dzi. Po praw ne roz wią za nia
Roz ryw ko we go Ką ci ka z po przed nie -
go mie sią ca wy glą da ją na stę pu ją co:
ha sło krzy żów ki paź dzier nik, z ko lei

zdję cie przed sta wia ło no we bo isko
do siat ków ki pla żo wej przy Ze spo le
Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko -
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
otrzy mu ją Mo ni ka Mrzy głód oraz
Ewa He nisz. Gra tu lu je my! W ce lu
usta le nia 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 szcza 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 na -
sza stro na po wia to wa: www.po wiat -
gli wic ki.pl. 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 25 li -
sto pa da 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)

Po wra ca jąc do bar dzo po pu lar -
nych bo ha te rów le gend po wia tu gli -
wic kie go, w tym nu me rze przy bli ża -
my na szym Czy tel ni kom po sta ci
utop ców. Le gen dy o nich po ja wia ły
się już w na szym ką ci ku le gend. Naj -
wię cej ich za miesz ki wa ło po łu dnio wą
część na sze go po wia tu, a wie le le gend
o utop kach po cho dzi ze Sta ni cy…

Nikt już dziś w Sta ni cy nie pa mię -
ta, skąd przy szły do wsi utop ce. Wia -
do mo, że miesz ka ły tam jesz cze
do nie daw na, a zmar ła kil ka lat te mu
miesz kan ka „Ru si no we go Mły na”, ja -
ko ma ła dziew czyn ka, po dob no nie raz
nie źle się z ni mi na uże ra ła. Mia ły bo -
wiem utop ce swo je hu mo ry. Raz po tra -
fi ły po ma gać mły na rzo wi w pra cy
przy ogrom nych ka mien nych żar nach,
in nym znów ra zem ca ły mi dnia mi wy -
le gi wa ły się na pie cu do chle ba, od da -
jąc się słod kie mu nie rób stwu. By wa ły
w Sta ni cy utop ce róż ne. Te naj wcze -

śniej we wsi miesz ka ją ce mia ły po stać
psa lub za ją ca, o sier ści nie co zie lon -
ka wej. Nie czę sto wy cho dzi ły z wo dy
lub szu wa rów. Kie dy by ły głod ne,
przy bie ra ły po stać kra sno lud ków i po -
ma ga ły mły na rzo wi w pra cy za odro -
bi nę po ży wie nia. Ta kie to utop ki
miesz ka ły jed nak w bar dzo od le głych
cza sach. Nie co póź niej, po la tach, snu -
ły się po tu tej szych ba gni skach głów -
nie wod ni ki. Praw do po dob nie by ły ca -
łe zie lo ne, o nie co ża biej apa ry cji,
z bło ną mię dzy pal ca mi stóp i rąk. Nikt
tak do kład nie ich nie wi dział, wy cho -
dzi ły bo wiem po zmro ku i świa tła mi –
la tar nia mi wska zy wa ły wę drow com
dro gę. Czę sto jed nak zwa bia ły ich
w głę bo kie za pa dli ska i to pi ły lub, dla
za ba wy, wo dzi ły wę drow ców ca łą noc
po ba gnie. Naj czę ściej spo ty ka ło to
po wra ca ją cych z wiej skiej karcz my
moc no „wsta wio nych” go spo da rzy,
więc wąt pić moż na, czy z tym błą dze -

niem wod ni cy mie li na praw dę coś
wspól ne go. Cza sa mi ja kiś przy stoj ny
wod nik za ko chi wał się w wiej skiej
dziew czy nie, uwo dził ją, za pra szał
na po tań ców ki. Co spryt niej sza orien -
to wa ła się, że z tym ka wa le rem coś jest
nie tak, bo na sie dzi sku zo sta wiał za -

wsze mo kre pla my, pach niał glo na mi,
a je go po ca łu nek był dziw nie zim ny…

Nie ste ty, po osu sze niu tu tej szych
ba gien wod ni ki na do bre ode szły ze
Sta ni cy. Cho ciaż po dob no i te raz cza -
sem ktoś twier dzi, że spo tkał zło śli we -
go utop ka, a mo że wod ni ka, któ ry rów -

nież chciał zbłą ka ną wśród sta wów du -
szycz kę po pro wa dzić na ma now ce…

(MFR)
PS. In for ma cje o utop kach ze bra ne zo -
sta ły pod czas kon kur su le gend po wia -
tu gli wic kie go zor ga ni zo wa ne go przez
Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach.
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Pań stwo to prze ca jo ty łon my
Po noć tu koż dy do brze to wiy

A jak sie w ło czy ciep nie drań stwo
Kto w pierś sie piź nie po wiy – pań -
stwo?

Kto przi zno sie do te go złe go?
Wsko że na sie bie – niy in sze go

Łod lot to nisz czy na sze pań stwo
Zo wiść zło dziej stwo i cy gań stwo

Głym bo ko to we
du sza wla zło
Choć byś chcioł
do brze – ro bi
na złość

Dyć za nim zly gniesz człe ku w gro -
bie
Spro boj zbu do wać coś we so bie

Wy pol choć jed na zdro wo ce gła
Z prow dy co w głym bi du szy zle gła

I za niyś jom na plac bu do wy
Kaj ko ścioł trza po sta wić no wy.

Bro ni sław Wą tro ba

Państwo

Py ta nia do krzy żów ki:
1. Po pu lar na cho ro ba o tej po rze ro ku.
2. W któ rej gmi nie po wia tu gli wic kie -
go znaj du je się ko ściół pw. św. Mi cha -
ła Archanio ła?
3. Świę to ob cho dzo ne 2 li sto pa da.
4. Na zwa świę ta my śli wych, le śni ków
i jeźdź ców.

5. Na zwa wy bo rów, któ re od bę dą
się 21 li sto pa da.
6. Przy pa da ją ce na 11 li sto pa da to świę to...
7. Ja ką po rę ro ku ma my te raz?
8. Wy ko rzy stu je my go pod czas wróżb,
le jąc przez klucz. 
9. Na zwa no we go kom plek su bo isk
w Wie low si. 

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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Mo że i dziś w sta wach wo kół Sta ni cy miesz ka ją utop ki?

Ekologiczne smaki

Gołąbki wegetariańskie
Dziś za miesz cza my prze pis, za -

czerp nię ty z książ ki „Żyw ność eko lo -
gicz na – uczta dla pod nie bie nia, po -
ży tek dla Cie bie”. Moż ną ją by ło do -
stać na XV Gli wic kim Kier ma szu
Żyw no ści Eko lo gicz nej i Tra dy cyj -
nej, prze bie ga ją cym pod ha słem „Na -
tu ra, zdro wie, kul tu ra” oraz na Fe sti -
wa lu Zrów no wa żo ne go Rol nic twa
„Świat na Ta le rzu”, o któ rych pi sze -
my na str. 10. Eko lo dzy za le ca ją, by
jeść prze ba da ną, ate sto wa ną ży wność
(lub je śli mo że my to ro bić – sa mo -
dziel nie upra wia ną bez uży cia sztucz -
nych na wo zów i środ ków ochro ny ro -
ślin), bo wte dy wie my, co je my. Po -
tra wy z niej przy rzą dzo ne są też na -
praw dę pysz ne – nie tyl ko te we ge ta -
riań skie. (RG)
Skład ni ki:
– du ża głów ka ka pu sty
– 1 szklan ka ziar na or ki szo we go lub
ka szy gry cza nej
– 40 dag pie cza rek (lub in nych grzy bów)
– 2 ce bu le
– sól, pieprz, zio ła
– pa pry ka zmie lo na
– 3 łyż ki ole ju

Wy ko na nie:
Ka pu stę ob go to wać, zdjąć li ście

i od ce dzić. Oczysz czo ne i po kro jo ne
pie czar ki pod sma żyć na ole ju z drob -
no po kro jo ną ce bu lą. Wy mie szać z ka -
szą ugo to wa ną na syp ko lub z ugo to -
wa nym ziar nem or ki szo wym. Do pra -
wić do sma ku so lą, pie przem i zmie lo -
ną pa pry ką. Farsz za wi nąć w li ście ka -
pu sty. Go łąb ki du sić w oso lo nej wo -
dzie – je śli ktoś lu bi, mo że ją zmie szać
z du żą łyż ką kon cen tra tu po mi do ro -
we go.
Go to wa nie ziar na or ki szo we go:

Ziar no do kład nie prze płu kać wo -
dą, od są czyć na si cie i na stęp nie za -
lać 3 szklan ka mi wo dy. Mo czyć
12 go dzin i w tej sa mej wo dzie go to -
wać ok. 20 mi nut.

�Co 
przed sta wia 
to zdję cie? �

W kręgu legend

Stanickie utopce
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