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Ostat nie ty go dnie ubie głe go ro ku
da ły się moc no we zna ki kie row com,
pie szym oraz służ bom i in sty tu cjom
od po wie dzial nym za zi mo we utrzy -
ma nie dróg i chod ni ków. Wszyst ko
za spra wą sil nych mro zów i in ten -
syw nych opa dów śnie gu. Przyj rzy -
my się te mu, jak te go rocz na Ak cja
Zi ma wy glą da na te re nie na sze go
po wia tu.

Za utrzy ma nie prze jezd no ści dróg
po wia to wych od po wia da Za rząd
Dróg Po wia to wych w Gli wi cach.
ZDP zle ca to za da nie wy ło nio ne mu
w prze tar gu wy ko naw cy, któ rym jest
fir ma Re mon dis Gli wi ce. Wy jąt kiem
jest w tym wzglę dzie tyl ko gmi na To -
szek, któ ra sa ma zo bo wią za ła się
utrzy my wać prze jezd ność dróg po -
wia to wych na swym te re nie i otrzy -
ma ła na ten cel środ ki z bu dże tu po -
wia tu. Pra ce zwią za ne z utrzy ma niem
prze jezd no ści dróg gmin nych wy ko -
nu ją urzę dy gmin po przez wy ko naw -
ców świad czą cych na ich rzecz usłu gi
w tym za kre sie. Z ko lei za utrzy ma nie
prze jezd no ści dróg wo je wódz kich

na te re nie po wia tu (DW nr 901 Wie -
lo wieś -Py sko wi ce -Gli wi ce, nr 921
Knu rów od skrzy żo wa nia z 924
do gra ni cy z Za brzem, nr 907 Wie lo -

wieś -To szek -Nie wie sze, nr 408
od gra ni cy z woj. opol skim do Gli wi -
ce) re ali zu je rów nież fir ma Re mon dis
pod nad zo rem ZDP. Na to miast

na dro gach nr 919 Ra ci bórz -Ru dy -
-So śni co wi ce, nr 921 Knu rów
od skrzy żo wa nia DW 924 – Prze ry cie
do DW 919, nr 907 Kie lecz ka -Two -
róg, pra ce zwią za ne z zi mo wym
utrzy ma niem dróg nad zo ru je Za rząd
Dróg Wo je wódz kich w Ka to wi cach.
Za utrzy ma nie prze jezd no ści dróg
kra jo wych od po wia da Ge ne ral na Dy -
rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad
z sie dzi bą w Ka to wi cach. 

– Zi mo we utrzy ma nie dróg prze -
bie ga w ra mach ak cji czyn nej i bier nej.
Pierw sza po le ga na usu wa niu śnie gu
i po sy py wa niu pia skiem i so lą, z ko lei
dru ga na utrzy ma niu sprzę tu w sta nie
go to wo ści, pa tro lo wa niu dróg oraz
usu wa niu śnie gu na na sze po le ce nie –
wy ja śnia Pa weł Kar pa z ZDP w Gli -
wi cach, kie row nik te go rocz nej Ak cji
Zi ma. – Na szym za da niem jest m.in.
kon tro la sta nu od śnie ża nia na dro gach
po wia to wych. W cza sie wi zji lo kal -
nych stwier dza my, czy da ne dro gi są
od śnie ża ne zgod nie z umo wą i obo -
wią zu ją cy mi stan dar da mi.

Dokończenie na str. 4

W ostat nich la tach głów ne źró dła
do cho dów po wia tu ule ga ją sta bi li za -
cji. Do cho dy wła sne po wia tu w 2011
ro ku wy nio są bli sko 53 proc. do cho -
dów ogó łem. Na dal pod sta wo wym
źró dłem do cho dów wła snych po wia -
tu jest udział po wia tu w po dat ku do -
cho do wym od osób fi zycz nych, sta -
no wią cy po nad 26 proc. do cho dów
ogó łem. Do cho dy wła sne są na dal
za si la ne po zy ski wa ny mi środ ka mi
unij ny mi, a tak że kra jo wy mi sta no -
wią cy mi bli sko 15 proc. do cho dów
ogó łem. Po zo sta łe do cho dy wła sne
po cho dzą głów nie z opłat ko mu ni ka -
cyj nych, wpły wów od gmin i od pen -
sjo na riu szy z ty tu łu od płat no ści
za po byt w do mach po mo cy spo łecz -
nej, wpły wów ze zli kwi do wa nych
po wia to wych fun du szy ce lo wych,
do cho dów z naj mu i dzier ża wy ma -
jąt ku po wia tu, od se tek od ra chun ków
ban ko wych itd.

Po zo sta łe po nad 47 proc. do cho -
dów po wia tu to głów nie sub wen cja
ogól na oraz do ta cje z bu dże tu pań stwa
i do ta cje od in nych sa mo rzą dów na po -
wie rzo ne za da nia, któ re re ali zu je po -
wiat na pod sta wie po ro zu mień.

Na co wy da my pie nią dze w tym ro -
ku? Przede wszyst kim na za da nia
oświa to we i edu ka cyj ne, na któ re
prze zna czy my 30 proc. ogó łu środ -
ków. Ta dzie dzi na wy dat ków od lat
sta no wi pro cen to wo naj więk szy
udział. Są to wy dat ki na pro wa dze nie
szkół po nad gim na zjal nych, szkół spe -
cjal nych, po rad ni psy cho lo gicz no -pe -
da go gicz nych, ognisk pra cy po za-
szkol nej, w tym na re ali za cję pro jek -
tów do fi nan so wa nych ze środ ków
unij nych po sze rza ją cych ofer tę edu ka -
cyj ną szkół oraz na in we sty cje
w obiek ty oświa to we.

Po raz pierw szy w hi sto rii wy dat -
ków po wia tu dru gą dzie dzi ną, na któ rą

prze zna czo ne są wy dat ki z bu dże tu po -
wia tu, jest utrzy ma nie dróg po wia to -
wych, ich re mon ty i in we sty cje. Wy -
dat ki te sta no wią 21 proc. wy dat ków
ogó łem.

Pra wie 20 proc. sta no wią wy dat ki
na za da nia w za kre sie po mo cy spo łecz -
nej o za się gu po nad gmin nym oraz in ne
za da nia w za kre sie po li ty ki spo łecz nej,
tj. pro wa dze nie do mów po mo cy spo -
łecz nej, dzien ne go do mu sa mo po mo cy,
ro dzin za stęp czych, ro dzin ne go do mu
dziec ka, umiesz cza nie dzie ci z te re nu

po wia tu w pla ców kach opie kuń czo -
-wy cho waw czych, pro wa dze nie po -
wia to we go cen trum po mo cy ro dzi nie,
warsz ta tów te ra pii za ję cio wej dla osób
nie peł no spraw nych, a tak że pro wa dze -
nie po wia to we go urzę du pra cy.

15 proc. to wy dat ki na wy ko ny wa -
nie za dań ad mi ni stra cji pu blicz nej
zwią za nej m. in. z bez po śred nią ob słu -
gą miesz kań ców po wia tu. 14 proc. sta -
no wią wy dat ki na po zo sta łe za da nia
wła sne po wia tu.

Dokończenie na str. 3

Bu dżet Po wia tu Gli wic kie go na 2011 rok

ILE MA MY, NA CO WY DA MY?

Zi ma przy szła tym ra zem wy jąt ko wo wcze śnie. Tak wy glą da ła dro ga wo je wódz -
ka 408 w Sie ra ko wi cach już 29 li sto pa da.
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Trwa Akcja Zima

Pro cen to wy po dział wy dat ków po wia tu w 2011 ro ku. 

Na ostatniej sesji w ub. roku Ra da Po wia tu Gli wic kie go uchwa li ła bu dżet
po wia tu na 2011 rok. Na bie żą cy rok za pla no wa no do cho dy bu dże tu w wy -
so ko ści 69 364 000 zł, na to miast wy dat ki w kwo cie 72 309 000 zł. Wy nik bu -
dże tu jest ujem ny, a pla no wa ny de fi cyt zo sta nie po kry ty nad wyż ką bu dże tu
z lat ubie głych, wol ny mi środ ka mi z roz li czeń po ży czek za cią gnię tych w mi -
nio nych la tach oraz kre dy tem. De fi cyt ten wy ni ka z bo ga tych pla nów in we -
sty cyj nych po wia tu, współ fi nan so wa nych w du żej mie rze ze środ ków unij -
nych.
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AN DRZEJ FREJ NO wy bra ny
zo stał w Okrę gu Wy bor czym nr 4,
obej mu ją cym gmi ny So śni co wi ce
i Ru dzi niec – z li sty KWW Zgo da
i Przy szłość. 

Miesz ka w Nie wie szy w gmi -
nie Ru dzi niec. Ma wyż sze wy -
kształ ce nie, jest ab sol wen tem Wy -
dzia łu Me cha nicz no -Tech no lo -
gicz ne go Po li tech ni ki Ślą skiej, po -
nad to ukoń czył stu dia po dy plo mo -

we na Uni wer sy te cie Ślą skim (pra wo i ad mi ni stra cja) oraz
w Eu ro pej skiej Wyż szej Szko le Biz ne su w War sza wie.
Od 2002 r. jest kie row ni kiem Biu ra Po wia to we go Agen cji
Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa w Py sko wi cach.
Ma za cię cie spo łecz ni kow skie. Od dzie ciń stwa dzia ła
w OSP, gdzie prze szedł wszyst kie stop nie wta jem ni cze nia,
a obec nie peł ni funk cję pre ze sa Za rzą du Po wia to we go
Związ ku OSP RP w Gli wi cach. W la tach 2002-2006 był rad -
nym w Ra dzie Gmi ny Ru dzi niec. Od 2008 r. jest soł ty sem
w Nie wie szy, a po nad to dzia ła w Ra dzie Pa ra fial nej w Po ni -
szo wi cach. 

Jest żo na ty, nie daw no zo stał oj cem sy na To ma sza. Je go
hob by to ro wer i nar ty. – W Ra dzie Po wia tu Gli wic kie go
chciał bym za jąć się po zy ski wa niem środ ków unij nych. Waż -
ny jest też dla mnie stan bez pie czeń stwa na dro gach. W swo -
jej gmi nie za ini cjo wa łem ak cję „Świeć przy kła dem”, dzię ki
któ rej wszyst kie dzie ci ma ją ele men ty od bla sko we na ubra -
niach. Chciał bym ją roz sze rzyć na po wiat. 

JE RZY KU CZA re pre zen -
tu je Okręg Wy bor czy nr 4,
wy bra ny zo stał z li sty
KWW Mo ja Gmi na Nasz
Po wiat.

Miesz ka w Wi do wie
w gmi nie Ru dzi niec. Jest
ab sol wen tem Aka de mii
Rol ni czej w Kra ko wie. Pra -

cu je w Urzę dzie Gmi ny w Ru dziń cu, gdzie zaj mu je się
ochro ną śro do wi ska. Od lat dzia ła w sa mo rzą dzie – był rad -
nym Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą skie go pierw szej ka den cji,
a trzy krot nie za sia dał w Ra dzie Gmi ny Ru dzi niec, przy czym
przez dwie ka den cje peł nił funk cję jej prze wod ni czą ce go.
W la tach 1998-2002 za stęp ca wój ta Gmi ny Ru dzi niec. 

Jest żo na ty, ma czwo ro do ro słych dzie ci. W wol nych
chwi lach je go pa sją jest In ter net.

W Ra dzie Po wia tu Gli wic kie go chce za jąć się spra wa mi
dróg po wia to wych oraz ochro ną śro do wi ska, a tak że kwe -
stia mi fi nan so wy mi – in te re su je go bo wiem te ma ty ka, bę dą -
ca w sfe rze za dań Ko mi sji Fi nan sów.

(RG)

W grud niu (mi nio ne go już ro ku 2010)
od by ły się dwie se sje Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go. Zwy kle rad ni zbie ra ją się raz w mie -
sią cu, jed nak nie daw ne wy bo ry sa mo rzą -
do we i ko niecz ność uchwa le nia bu dże tu
na 2011 rok spra wi ły, że tym ra zem by ło
ina czej. 

9 grud nia od by ła się II se sja Ra dy Po wia -
tu Gli wic kie go ka den cji 2010-2014. Na sa -
mym jej po cząt ku do ko na ne zo sta ły zmia ny
w skła dzie Ra dy. Wy ni ka ją one z fak tu, iż nie
moż na łą czyć funk cji rad ne go z kie row ni czy -
mi sta no wi ska mi w sa mo rzą dzie gmin -
nym. I tak je den z rad nych wy bra nych pod -
czas wy bo rów sa mo rzą do wych 21 li sto pa da,
Mar cin Stron czek, wy grał w dru giej tu rze –
5 grud nia – wy bo ry na bur mi strza Gmi ny So -
śni co wi ce. Na to miast dru gi rad ny, An drzej
Hosz zo stał za stęp cą wój ta Gmi ny Ru dzi niec.
Wo bec te go Ra da Po wia tu Gli wic kie go pod -
ję ła uchwa ły o wy ga śnię ciu man da tów tych
dwóch rad nych. 

W na stęp nych uchwa łach rad ni po wo -
ła li sześć ko mi sji sta łych Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go – Ko mi sję Re wi zyj ną, Ko -
mi sję Zdro wia, Ko mi sję Edu ka cji, Ko -
mi sję Go spo dar ki, Ko mi sję Fi nan sów
oraz Ko mi sję Ochro ny Śro do wi ska Roz -
wo ju i Pro mo cji. Ko lej ną uchwa łą usta -
lo ne zo sta ło wy na gro dze nie sta ro sty.
Ra da przy ję ła tak że uchwa łę w spra wie
za war cia po ro zu mień z gmi na mi Knu -
rów i Py sko wi ce do ty czą cych fi nan so -
wa nia tam tej szych miej skich ognisk
pra cy po zasz kol nej. Ostat nia z przy ję -
tych uchwał do ty czy ła de le go wa nia rad -
ne go Ra dy Po wia tu do Wspól nej dla
Mia sta i Po wia tu Gli wic kie go Ko mi sji
Bez pie czeń stwa i Po rząd ku. Rad ni za de -
cy do wa li, że to ja bę dę re pre zen to wał
w niej po wiat. 

Pod czas se sji po da na zo sta ła in for ma cja
o two rze niu się klu bów rad nych. Po wsta ły
czte ry – Klub Rad nych „Pol ska jest Naj waż -
niej sza”, Klub Rad nych Plat for ma Oby wa tel -
ska RP, Klub Rad nych Zgo da i Przy szłość
oraz Klub Rad nych Mo ja Gmi na Nasz Po -
wiat. 

Trze cia se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
od by ła się nie speł na dwa ty go dnie póź niej, 21
grud nia. Naj waż niej szym punk tem jej po rząd -
ku by ło przy ję cie bu dże tu na 2011 r. 

Za raz po otwar ciu se sji pod gło so wa nie
tra fi ły dwie uchwa ły, do ty czą ce ob sa dze nia

man da tów rad nych – tych, o któ rych po wy żej
pi sa łem. Man da ty po nich ob ję ły oso by, któ re
w tych sa mych okrę gach wy bor czych, na li -
stach ich ko mi te tów wy bor czych mia ły ko lej -
ną, naj więk szą liczbę gło sów – An drzej
Frej no oraz Je rzy Ku cza. No wi rad ni zo sta -
li za przy się że ni i dal sza część se sji to czy ła
się już z ich udzia łem. 

Ra da te go dnia ob ra do wa ła nad pro jek ta -
mi kil ku uchwał: w spra wie Pro gra mu
Współ pra cy Po wia tu Gli wic kie go z Or ga ni -
za cja mi Po za rzą do wy mi; w spra wie zmian
w uchwa le bu dże to wej Po wia tu Gli wic kie go
na 2010 r.; w spra wie wy dat ków w bu dże cie

Po wia tu Gli wic kie go, któ re nie wy ga sa ją
z upły wem ro ku bu dże to we go; w spra wie
wie lo let niej pro gno zy fi nan so wej Po wia tu
Gli wic kie go na la ta 2011-2014. Wszyst kie te
pro jek ty uchwał zo sta ły przez Ra dę przy ję te
jed no gło śnie. 

Ostat nią z roz pa try wa nych uchwał by ła
uchwa ła bu dże to wa Po wia tu Gli wic kie go
na 2011 r. – zgod nie z pro ce du rą gło so wa nie
nad jej pro jek tem po prze dzi ło m.in. przed -
sta wie nie opi nii Re gio nal nej Izby Ob ra -
chun ko wej w Ka to wi cach przez skarb nik
Po wia tu Gli wic kie go, Ma rię Owcza rzak -
-Siej ko. Pro jekt bu dże tu zo stał przez rad -
nych przy ję ty jed no gło śnie – wię cej na ten
te mat zna leźć moż na na str. 1 te go wy da nia
WPG. 

Pod czas se sji wrę czo ne zo sta ły Me da le
za Za słu gi dla Obron no ści Kra ju, nada ne
na wnio sek sta ro sty gli wic kie go Mi cha ła
Nie szpor ka przez mi ni stra obro ny na ro do wej
Bog da na Kli cha za słu żo nym sa mo rzą dow -
com. Z rąk sze fa WKU w Gli wi cach ppłk Ro -
ma na No wo grodz kie go oraz sta ro sty ja ode -
bra łem Zło ty Me dal, Srebr ne Me da le otrzy -
ma li Sła wo mir Adam czyk – czło nek Za rzą -
du Po wia tu Gli wic kie go, Jo achim Bar giel –

wójt Gmi ny Gie rał to wi ce, Wa cław Kę ska –
bur mistrz Py sko wic, Ja cek Za rzyc ki – bur -
mistrz Tosz ka w po przed niej ka den cji, a Brą -
zo we Me da le ode bra li Wal de mar Do mbek –
wi ce sta ro sta gli wic ki i Krzysz tof Ob rzut –
wójt Ru dziń ca. 

Dru ga część se sji to czy ła się w od święt -
nym kli ma cie, z udzia łem m.in. przed sta wi -
cie li władz gmin wcho dzą cych w skład po -
wia tu oraz sze fów jed no stek or ga ni za cyj nych
Po wia tu Gli wic kie go. Za koń czył ją kon cert
Ada ma So bie raj skie go, so li sty i te no ra Gli -
wic kie go Te atru Mu zycz ne go, na któ ry zło -
ży ły się arie oraz ko lę dy – te ostat nie śpie wa -
ne wspól nie z rad ny mi i go ść mi. 

Na stęp na se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
od bę dzie się 27 stycz nia. 

Dy żu ry rad nych
Sła wo mir Adam czyk – Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach (ul. Zyg mun ta Sta re go 17), każ dy
wt. w godz. 12.00-15.00.
Ja cek Aw ra mien ko – NZOZ Cen trum Usług
Me dycz nych Re me dium w Py sko wi cach (ul. Wy -
szyń skie go 30), pierw szy pon. mie sią ca
w godz. 17.00-18.00.
Agniesz ka Ba rań ska – kon takt po przez e -ma il:
aba ran ska.psk@gma il.com.
Wal de mar Do mbek – Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach, każ dy wt. w godz. 12.00-15.00.
Win fryd Fi coń – Urząd Gmi ny Pil cho wi ce (ul.
Dam ro ta 6), pierw szy i dru gi czw. mie sią ca
w godz. 15.00-17.00.
An drzej Frej no – Świe tli ca Wiej ska w Nie wie -
szy, pierw szy i dru gi czw. mie sią ca
w godz. 15.00-17.00.

Ewa Jur czy ga – Miej skie Gim na zjum nr 2
w Knu ro wie, biu ro UTW (ul. St. Ba to re -
go 7), ostat nia śr. mie sią ca, w godz. 11.00-
12.00.
Le szek Ko ło dziej – So śni co wi ce, ul. Ry nek 17,
sal ka Ra dy Miej skiej, pierw szy wt. mie sią ca
w godz. 15.30-17.00.
Szy mon Ko ściarz – Knu rów, Przy chod nia We te -
ry na ryj na Szy mon Ko ściarz, (ul. S. Ba to re go 5),
dru gi wt. mie sią ca w godz. 18.00-19.00.
To masz Ko wol – Ośro dek Szko le nia Kie row ców
ZNAK (ul. Spół dziel cza 27, Przy szo wi ce), pon.,
śr. i pt. w godz. 18.00-20.00.
Je rzy Ku cza – Urząd Gmi ny Ru dzi niec 
(ul. Gli wic ka 26), pierw szy pon. mie sią ca
w godz. 13.30-14.30.
An drzej Ku rek – Przy chod nia We te ry na ryj na
w Tosz ku (ul. Po przecz na 9), pierw szy czw. mie -
sią ca w godz. 8.00-9.00.

Bog dan Li twin – Klub GA MA w Knu ro wie (ul.
Ka pe la nów Woj sko wych 2a), dru gi wt. I, III, V,
VII, IX i XI w godz. 16.00-19.00.
Ta de usz Ma mok – Nad le śnic two Ru dzi niec (ul. Le -
śna 4), pierw szy pon. mie sią ca w godz. 15.00-16.00.
Grze gorz Mi cha lik – Miej ska Szko ła Pod sta wo -
wa nr 3 w Kry wałdzie, 8.II, 12.IV, 14.VI,
11.X, 13.XII w godz. 16.00-17.00.
An drzej Mi chal ski – Klub GA MA w Knu ro wie
(ul. Ka pe la nów Woj sko wych 2a), dru gi wto -
rek II, IV, VI, VIII, X i XII w godz. 16.00-19.00.
Mi chał Nie szpo rek – Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach (ul. Zyg mun ta Sta re go 17), każ dy
czw. w godz. 15.00-17.00, po wcześniejszym
umówieniu, tel. 32 332 66 99. 
Ma riusz Pod broż ny – Gim na zjum im. I. Sen dler
w Tosz ku (ul. Dwor co wa 27), pierw szy czw. mie -
sią ca w godz. 15.30-16.30, po wcze śniej szym
umó wie niu tel. 32 233 44 19.

Ma riusz Po lo czek – OSP Wie lo wieś (ul. Par ko -
wa 10), pierw szy pon. mie sią ca w godz. 18.30-
20.00, po wcze śniej szym umó wie niu tel.
pod nr 606 467 131.
Da wid Rams – Miej skie Gim na zjum nr 3 w Knu -
ro wie (al. Li po wa 12, sa la nr 1), pierw szy czw.
mie sią ca w godz. 17.00-18.30.
Ma rian Sa dec ki – Urząd Gmi ny w Pil cho wi cach
(Biu ro Ra dy), pierw szy czw. mie sią ca
od godz. 15.00 oraz Urząd Gmi ny w Gie rał to wi -
cach (Biu ro Ra dy), dru gi czw. mie sią ca
od godz. 15.00.
Hen ryk Si bie lak – MO KiS w Py sko wi cach (ul.
Wy szyń skie go 27), każ dy dru gi czw. mie sią ca
w godz. 16.00-20.00.
Krzysz tof Sto la rek – MO SIR Knu rów (ul. Gór -
ni cza 2), pierw szy pon. mie sią ca w godz. 18.00-
19.00.

No wi rad ni 
Na se sji 21 grud nia za przy się że ni zo sta li dwaj no wi
rad ni – An drzej Frej no i Je rzy Ku cza (o tym, dla cze go
tak się sta ło, wię cej prze czytać moż na obok, w re la cji
z se sji). Po ni żej przed sta wia my ich syl wet ki. 
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WWIIEE  ŚŚCCII  ZZ  SSEE  SSJJII Relacjonuje
przewodni-
czący Rady

Powiatu
Gliwickiego

Tadeusz
Mamok

Na ostat niej se sji ukon sty tu ował się skład Ra dy ka den cji 2010-2014. Na zdję ciu rad ni wraz
z Za rzą dem Po wia tu Gli wic kie go.
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Tuż przed Bo żym Na ro dze niem
Niem cy z (part ner skie go dla Po wia -
tu Gli wic kie go) Po wia tu Mit tel sach -
sen prze ka za li ko lej ne wspar cie dla
po wo dzian z na sze go te re nu.

Pod czas spo tka nia w Urzę dzie
Gmi ny w Gie rał to wi cach prze ka za -
no pie nią dze ze bra ne przez Lions
Club z Mit twe idy – mia sta le żą ce go
w Po wie cie Mit tel sach sen. W spo -
tka niu udział wzię li m.in. czło nek
Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go Sła -
wo mir Adam czyk, wójt gmi ny Jo -
achim Bar giel oraz przed sta wi cie le
Lions Clu bu Stc Bar ba ra Gli wi ce:
pre zy dent Wie sław Go lec, Bo gu -
sła wa Kłęb czyk, Je rzy Ło ik oraz
Ju rek Cze chow ski, któ rzy w imie -
niu nie miec kiej or ga ni za cji prze ka -
za li ze bra ne pie nią dze. Łącz nie ze -
bra no 12 tys. zł, któ re tra fi ły do po -
trze bu ją cych wspar cia ro dzin
z prze zna cze niem na za kup le -
karstw, ubrań i po mo cy na uko wych

dla dzie ci oraz sfi nan so wa nie re -
mon tów do mów. 

Przy po mnij my, że wcze śniej za po -
śred nic twem nie miec kie go PCK tra fi -
ło do po wo dzian 30 tys. eu ro po cho -
dzą ce ze zbiór ki pie nię dzy, zor ga ni zo -

wa nej w Po wie cie Mittelsachsen z ini -
cja ty wy sta ro sty Vol ke ra Uhli ga.
Niem cy uży czy li nam rów nież 30 osu -
sza czy, bar dzo przy dat nych przy usu -
wa niu wil go ci z za la nych bu dyn ków. 

(SG)

Dokończenie ze str. 1
W ra mach wy dat ków pla no wa nych

w bu dże cie 2011 r. po nad 19 mln zł prze -
zna czo no na in we sty cje, w tym współ fi -
nan so wa ne ze środ ków unij nych, bu dże -
tu pań stwa, gmin z te re nu po wia tu oraz
pod mio tów go spo dar czych. 

Naj waż niej sze z nich to za pla no -
wa ne do re ali za cji dwa du że za da nia
dro go we, z któ rych jed no wy ko na ne
zo sta nie wspól nie z gmi ną So śni co wi -
ce w ra mach Na ro do we go Pro gra mu
Prze bu do wy Dróg Lo kal nych 2008-
2011, a dru gie wspól nie z gmi ną Ru -
dzi niec, z udzia łem fi nan so wym pod -
mio tów go spo dar czych, któ re bę dą ko -
rzy sta ły ze zmo der ni zo wa nej dro gi. 

Jak co ro ku pla no wa na jest bu do wa
wspól nie z gmi na mi chod ni ków
przy dro gach po wia to wych, a tak że in -
ne za da nia ma ją ce na ce lu po pra wę
bez pie czeń stwa i uspraw nie nie ru chu
na dro gach po wia to wych.

Za pla no wa no tak że kon ty nu ację
dwóch pro jek tów do fi nan so wa nych ze
środ ków unij nych, re ali zo wa nych
wspól nie z gmi na mi po wia tu. Pierw szy
z nich to bu do wa ście żek ro we ro wych,

a dru gi – two rze nie in fo kio sków do stęp -
nych dla miesz kań ców po wia tu. Po nad -
to za pla no wa no kon ty nu ację bu do wy
ha li spor to wej i bo iska wie lo funk cyj ne -
go przy Ze spo le Szkół im. I. J. Pa de rew -
skie go przy ul. 1 Ma ja w Knu ro wie, któ -
rych bu do wa zo sta nie za koń czo na
w 2014 ro ku, a tak że roz po czę cie mo -
der ni za cji bo iska szkol ne go przy Ze spo -
le Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach,
któ ra za koń czo na zo sta nie w 2012 ro ku.

Za pla no wa no rów nież środ ki na dal -
szą po pra wę ba zy ma te rial nej szpi ta li
w Knu ro wie i Py sko wi cach, tj. na mo -
der ni za cję bu dyn ków szpi tal nych. 

Na pod kre śle nie za słu gu je fakt, iż
w 2011 r. za pla no wa no naj wyż szy po -
ziom in we sty cji w 13-let niej hi sto rii
funk cjo no wa nia po wia tu. 

73 proc. wy dat ków bu dże tu prze -
zna czy my na wy dat ki bie żą ce, na to co
„na te raz”, co „kon su mu je my na co
dzień”, a 27 proc. na in we sty cje – tj.
na to co „na przy szłość”, na to „co dla
nas i po nas zo sta nie”, co uła twi
i uprzy jem ni co dzien ne ży cie miesz -
kań ców po wia tu.

(MO-S)

W Chu do wie otwar ty zo stał no -
wy plac za baw dla dzie ci, zbu do -
wa ny w ra mach rzą do we go pro -
gra mu Ra do sna Szko ła. 

W uro czy sto ści uczest ni czy li
ucznio wie i na uczy cie le, rad ni oraz

przed sta wi cie le in sty tu cji szkol -
nych, a tak że dy rek tor gli wic kiej
De le ga tu ry Ku ra to rium Oświa ty
w Ka to wi cach Zdzi sła wa Wa niek. 

Plac za baw po wstał dzię ki
uczest nic twu szko ły w rzą do wym
pro gra mie Ra do sna Szko ła. Po ło wę

środ ków na je go bu do wę szko ła
otrzy ma ła wła śnie z te go pro gra mu,
dru gą do ło ży ła gmi na Gie rał to wi ce.
Plac prze zna czo ny jest dla dzie ci
w wie ku 3-10 lat. Znaj du je się
na nim pięć urzą dzeń słu żą cych

do za ba wy po przez ruch. Wszyst kie
speł nia ją wy so kie wy ma ga nia po -
sta wio ne przez or ga ni za to rów pro -
gra mu Ra do sna Szko ła. Plac jest
bez piecz ny, wy ło żo ny syn te tycz ną
na wierzch nią. 

(SoG)

8 stycz nia We ro ni ka Szoł ty sik,
miesz kan ka Wie low si ob cho dzi -
ła 102 uro dzi ny.

W tej in ten cji ks. Piotr Lep szy,
pro boszcz pa ra fii p.w. Wnie bo wzię -
cia Naj święt szej Ma ryi Pan ny
w Wie low si od pra wił w jej do mu
uro czy stą mszę świę tą, w któ rej
uczest ni czy li człon ko wie ro dzi ny
i zna jo mi. W imie niu miesz kań ców
Gmi ny Wie lo wieś naj ser decz niej sze
ży cze nia zło ży li pa ni We ro ni ce wójt
Gin ter Skow ro nek i kie row nik
USC Ga brie la Ja strzemb ska.
Do ży czeń do łą czo no list gra tu la cyj -
ny oraz uro dzi no wy upo mi nek. 

We ro ni ka Szołtysik jest naj star -
szą miesz kan ką Gmi ny Wie lo wieś.

Ju bi lat ka czu je się do brze, miesz ka
z cór ką Emi lią i jej ro dzi ną. Ma 7
wnu ków i 9 pra wnu ków. 

(GJ)

Po mo gli po wo dzia nom Ży czy my 200 lat!
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Ra do sny plac

Sym bo licz ne go otwar cia obiek tu do ko na li: Kry sty na Szu mi las – wi ce mi ni ster
edu ka cji na ro do wej, Jo achim Bar giel – wójt Gmi ny Gie rał to wi ce i Ste fa nia
Mi chal ska – dy rek tor SP w Chu do wie.

Przed sta wi ciel Lions Club wrę cza sym bo licz ny czek jed nej z miesz ka nek gmi -
ny Gie rał to wi ce, któ rej dom zo stał za la ny pod czas ubie gło rocz nej po wo dzi.
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M a  r i a
Owcza rzak -
- S i e j  k o ,
s k a r b  n i k
Po wia tu Gli -
w i c  k i e  -
go: 2011 to
dru gi rok re -
for my fi nan -
sów pu blicz nych, któ rej ra my
okre śli ła usta wa o fi nan sach pu -
blicz nych zmie nio na w 2009 r.
Wpro wa dza nie za war tych w niej
za pi sów po trwa do 2014 r.
Od 2011 r. funk cjo nu je pla no wa -
nie dłu go okre so we. Uchwa le nie
bu dże tu mu si po prze dzać uchwa -
le nie wie lo let niej pro gno zy fi nan -
so wej. Pro gno za ta ma cha rak ter
cią gły, kro czą cy, a pod sta wo we
wiel ko ści do ty czą ce ro ku bu dże to -
we go mu szą być zgod ne z bu dże -
tem na da ny rok.

W za ło że niu zmia ny wy ni ka ją -
ce z no wej usta wy ma ją się prze ło -
żyć na bar dziej efek tyw ne i ra cjo -
nal ne wy ko rzy sta nie środ ków pu -
blicz nych, pla no wa nie wie lo let nie
fi nan sów pu blicz nych z uwzględ -
nie niem pro wa dze nia bez piecz nej
po li ty ki roz wo jo wej, wy ni ka ją cej
z kon dy cji fi nan so wej każ de go sa -
mo rzą du.

Ile ma my, na co wy da my?

Za słu że ni dla obron no ści kra ju

Od zna cze ni wraz z or ga ni za to ra mi spo tka nia w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach.
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Srebr ne i Brą zo we Me da le za Za słu gi dla
obron no ści kra ju wrę czo ne zo sta ły pod czas na -
ra dy szko le nio wo -roz li cze nio wej pra cow ni ków
miast i gmin z te re nu po wia tu gli wic kie go od -
po wie dzial nych za or ga ni za cję, przy go to wa nie
i prze pro wa dze nie kwa li fi ka cji woj sko wej
w 2010 r.

Na ra da od by ła się pod ko niec grud nia w Sta ro -
stwie Po wia to wym w Gli wi cach. Na wnio sek sta -
ro sty gli wic kie go Mi cha ła Nie szpor ka mi ni ster
obro ny na ro do wej przy znał me da le 7 pra cow ni -
kom sa mo rzą dów oraz służ by zdro wia. Srebr ne
me da le otrzy ma li Ma ria Dłu gaj i Ire na Nie dziel -
ska, na to miast brą zo we – Da riusz Bun da, Ma -
rian Ga bryś, Ja ni na Mlecz ko, Ma rek Szy mań -
ski oraz Jo an na Woj cie chow ska. Po dzię ko wa nia
wo je wo dy ślą skie go Zyg mun ta Łu kasz czy ka
ode bra li na to miast Zbi gniew Mać ko wiak z Wy -
dzia łu Za rzą dza nia Kry zy so we go Sta ro stwa Po -

wia to we go w Gli wi cach i Ma rian Ga bryś. Wy róż -
nia ją cy się pra cow ni cy sa mo rzą do wi otrzy ma li
po dzię ko wa nia od sta ro sty gli wic kie go. Za spraw -
ne prze pro wa dze nie kwa li fi ka cji woj sko wej
w mi ja ją cym ro ku po dzię ko wał pod czas na ra dy
Sta ni sław Kor czyk, na czel nik Wy dzia łu Za rzą -
dza nia Kry zy so we go w sta ro stwie. 

W 2011 r. prze pro wa dze nie kwa li fi ka cji woj -
sko wej dla miesz kań ców po wia tu za pla no wa ne jest
od 7 lu te go do 14 mar ca. Tym ra zem od bę dzie się
ona w no wej sie dzi bie, miesz czą cej się w Ośrod ku
Ba daw czo -Roz wo jo wym Urzą dzeń Tech nicz nych
OB RUM przy ul. To szec kiej 102 w Gli wi cach. 

Pod czas na ra dy kmdr ppor. Da riusz Szlach cic
z Woj sko wej Ko men dy Uzu peł nień w Gli wi cach
przed sta wił tak że uwa run ko wa nia for mal no -
-praw ne two rze nia i funk cjo no wa nia Na ro do wych
Sił Re zer wo wych oraz służ by przy go to waw czej
w Woj sku Pol skim. (RG)

Fo
 to

: J
er

zy
 M

is
zc

zy
k



www.powiatgliwicki.plssttrroonnaa 44

NNRR  11  ((4466))  SSTTYYCCZZEEŃŃ  22001111    AAKKTTUUAALLNNOOŚŚCCII

W Szpi ta lu w Knu ro wie w ub. ro -
ku przy szło na świat wy jąt ko wo du -
żo dzie ci. 14 grud nia uro dził się tu
ty sięcz ny no wo ro dek w 2010! 

Chłop czyk uro dził się o godz. 14.40,
miał 53 cm dłu go ści i wa żył 3140 gra -
mów. Le ka rze uzna li go za praw dzi wy

okaz zdro wia. Po ród od był się si ła mi
na tu ry, a ma mie pod czas je go trwa nia
to wa rzy szył ta ta dziec ka. Chło piec
otrzy mał imię Szy mon, je go ro dzi ca mi

są Mar le na Mar ci now ska
z Za brza oraz Łu kasz Dyr buś
ze Szczy gło wic. 

– Knu row ski szpi tal wy -
bra li śmy, bo mo ja sio stra uro -
dzi ła tu kil ka mie się cy te mu
có recz kę i by ła za chwy co na –
mó wił pan Łu kasz. – My też
je ste śmy bar dzo za do wo le ni
z pa nu ją cych tu wa run ków
po ro du i opie ki me dycz nej. 

Mło dzi ro dzi ce od fir my
John sons Ba by do sta li ze staw
ko sme ty ków do pie lę gna cji
dziec ka, a od szpi ta la ubran -
ka, śpi wo rek, ko cyk i pam per -
sy oraz pięk ny le ża czek -bu ja -
czek. 

Mi ja ją cy rok był re kor do -
wy w knu row skim szpi ta lu
pod wzglę dem licz by po ro -
dów. Co naj mniej od 16 lat nie

by ło ich tu ty le, co w 2010 r. W 2009
r. na świat w Szpi ta lu w Knu ro wie
przy szło oko ło 900 dzie ci. (AK)

Dom Po mo cy Spo łecz nej „Za me -
czek” w Kuź ni Nie bo row skiej spo -
koj nie wszedł w ten rok. Od li sto pa -
da ub. r. speł nia już bo wiem wszyst -
kie stan dar dy, obo wią zu ją ce od
1 stycz nia 2011 r. 

Jest to ostat ni już dom po mo cy spo -
łecz nej, pro wa dzo ny przez Po wiat Gli -
wic ki, któ ry do sto so wa ny zo stał
do mi ni ste rial nych wy mo gów. Pro ces
do sto so waw czy był ob li czo ny na wie -
le lat i kosz tow ny – tym bar dziej, że
sie dzi bę tej pla ców ki sta no wi za byt ko -
wy obiekt.

Pierw sze pra ce mo der ni za cyj ne
i za ku py in we sty cyj ne, z tym zwią za -
ne, prze pro wa dzo ne zo sta ły w 2004 r.
Wy ko na no wte dy po rę cze w cią gach
ko mu ni ka cyj nych oraz do po sa żo no ła -
zien ki w uchwy ty. W 2005 r. za ku pio -
no no wy sprzęt re ha bi li ta cyj ny. W na -
stęp nym ro ku w „Za mecz ku” wy ko na -
na zo sta ła sy gna li za cja prze ciw po ża -
ro wa, za ku pio no rów nież sa mo chód
przy sto so wa ny do prze wo zu osób nie -
peł no spraw nych.

Wie le in we sty cji po czy nio no
w 2007 r. Za mon to wa no wów czas win -
dę oso bo wą, wy ko na na zo sta ła ko tłow -
nia ole jo wa i układ ko lek to rów sło -
necz nych, na stą pi ła mo der ni za cja bra -
my wjaz do wej i czę ści ogro dze nia,
a tak że prze bu do wa ła zie nek, któ ra
kon ty nu owa na by ła w 2008 r. Wte dy
też prze bu do wy wa ne by ły po ko je
miesz kań ców (z 4-5 na 2-3-oso bo we),
jak rów nież utwo rzo no pod ręcz ną pral -
nię. W 2009 r. kon ty nu owa no prze bu -
do wę i ada pta cję po koi miesz kań ców

oraz wy ko na no sze reg in nych prac.
W na stęp nym ro ku mo der ni za cji pod -
da ne zo sta ły m.in. kuch nia wraz z przy -
go to wal nią i ma ga zy na mi. Ogó łem
w la tach 2007-2010 ze środ ków bu dże -
tu po wia tu oraz bu dże tu pań stwa prze -
zna czo no na pro ces do sto so waw czy
bli sko 1,5 mln zł. Po wiat po zy skał też
do fi nan so wa nie do ter mo mo der ni za cji
obiek tu w wy so ko ści bli sko 800 tys. zł. 

W li sto pa dzie ub. r. „Za me czek”
był pod da ny kom plek so wej kon tro li.
Wy pa dła ona po myśl nie, cze go skut -
kiem by ło wy da nie przez wo je wo dę

ślą skie go 30 li sto pa da sto sow nej de cy -
zji, po twier dza ją cej speł nia nie przez
pla ców kę wszyst kich wy ma ga nych
stan dar dów.   

– Kon tro la obej mo wa ła nie tyl ko
za pew nie nie miesz kań com świad cze -
nia po trzeb by to wych na od po wied nim

po zio mie, ale też po trzeb opie kuń -
czych i wspo ma ga ją cych – mó wi dy -
rek tor DPS „Za me czek” Ewa Za mo -
ra. – Kon tro lu ją cy pod kre śli li, że pa -
nu je u nas praw dzi wie cie pła, do mo wa
at mos fe ra, a miesz kań cy ma ją bar dzo
du żo róż no rod nych za jęć, za rów no re -
ha bi li ta cyj nych, jak i np. wy cie czek,
kon ku rsów, wyjść do ki na, fe sty -
nów czy prze glą dów ar ty stycz nych. 

W „Za mecz ku” miesz ka 51 nie peł -
no spraw nych in te lek tu al nie męż czyzn.
Dla nich przy zna nie stan dar dów DPS -
-owi ozna cza, że po zo sta ną w tym sa -

mym do mu. – To dla nas wiel ka ra dość
– do da je dyr. Za mo ra. – Na po myśl ne
prze pro wa dze nie pro ce su do sto so -
waw cze go zło ży ło się wie le dzia łań
i źró deł ich fi nan so wa nia. Dzię ku ję
wszyst kim, któ rzy się do te go przy -
czy ni li. (RG)

Ucznio wie Ze spo łu Szkół Za wo -
do wych nr 2 w Knu ro wie zna leź li się
w gro nie trzech lau re atów I miej sca
w kon kur sie „Glo bal nie – mul ti me -
dial nie”, zor ga ni zo wa ne go przez
Fun da cję No we Me dia z War sza wy. 

Jak oce ni ło ju ry, ga zet ka in ter ne to -
wa „De fac to” wpa so wu je się w ka te -
go rię mię dzy kul tu ro wa rze czy wi stość
na kil ku róż nych płasz czy znach, oba la -
jąc za rów no ste reo ty py śro do wi sko we,

jak i po szu ku jąc ele men tów wie lo kul -
tu ro wo ści w naj bliż szej oko li cy. Re -
dak cję two rzą Klau dia Gry glas, Na ta -
lia Gro tow ska, Ane ta Szulc, Ra fał
Wnuk z I kla sy li ceum ogól no kształ cą -
ce go o pro fi lu mun du ro wym. Ga zet ka
po wsta ła z ini cja ty wy Ka ta rzy ny Pan -
fi luk i Mo ni ki Ziół kow skiej. Jest do -
stęp na na stro nie in ter ne to wej http://re -
dak cja.mam.me dia.pl/pa per/pre -
view/de -fac to/10/11/1. (SG)

Dokończenie ze str. 1
Okre śla je Roz po rzą dze nie Mi ni stra

Trans por tu i Go spo dar ki Mor skiej z 25
paź dzier ni ka 1994 r. Stan dar dów jest 6,
zaś na na szym te re nie obo wią zu ją 3
z nich: dru gi, trze ci i czwar ty. Zgod nie
z dru gim stan dar dem jezd nia po win na
być od śnie żo na na ca łej sze ro ko ści oraz
po sy pa na na ca łej dłu go ści. Usta la się
też czas na wy ko na nie te go stan dar du
(tzw. do pusz czal ne od stęp stwa od stan -
dar du) – do 4 godz. od usta nia opa du
śnie gu luź ne go, z ko lei bło to po śnie go -
we po win no znik nąć po 6 godz. W ka -
te go rii trze ciej jezd nia po win na być od -
śnie żo na na ca łej sze ro ko ści. Na to miast
po sy pa ne po win ny być skrzy żo wa nia
dro go we i ko le jo we, przy stan ki au to bu -
so we oraz pod jaz dy. W tej ka te go rii za -
rząd ca mo że wska zać miej sca, któ re
na da nym te re nie po win ny być rów nież
po sy pa ne. Mak sy mal ny czas wy ko na -
nia tych stan dar dów to 6 godz. po usta -
niu opa dów śnie gu luź ne go. Ta ki sam
czas do ty czy rów nież usu wa nia zasp.
Naj niż szy, czwar ty stan dard wy stę pu ją -
cy na na szym te re nie to dro gi, na któ -
rych jezd nia po win na być od śnie żo na
na ca łej sze ro ko ści, zaś po sy pa na tyl ko

na od cin kach de cy du ją cych o moż li wo -
ściach ru chu. Śnieg luź ny ma być usu -
nię ty mak sy mal nie do 8 godz. od za -
koń cze nia opa dów. We wszyst kich tych
ka te go riach do pusz cza się wy stę po wa -
nie śnie gu za jeż dżo ne go. 

– Obec na Ak cja Zi ma trwa od 1 li sto -
pa da 2010 r. do 31 mar ca br. Ma my na nią
za bez pie czo ną kwo tę w wy so ko ści po -
nad 409 tys. zł na dro gi po wia to we oraz
po nad 167 tys. zł na dro gi wo je wódz kie –
wy li cza kie row nik Kar pa. – Do koń ca
grud nia wy da li śmy już po nad 216 tys. zł
na utrzy ma nie dróg po wia to wych i po -
nad 88 tys. zł na dro gi wo je wódz kie. 

Po zo sta je mieć na dzie ję, że zgod -
nie z pro gno za mi me te oro lo gów zi ma
bę dzie mroź na, ale w lu tym o śnie gu
już za po mni my. (SG, RG)

50 ro dzin z te re nu Knu ro wa
otrzy ma ło przed świę ta mi Bo że go
Na ro dze nia wspar cie w ra mach ak -
cji Szla chet na Pacz ka. 

8 stycz nia w sal kach pa ra fial nych
ko ścio ła p.w. św. Cy ry la i Me to de go
w Knu ro wie od by ło się spo tka nie
pod su mo wu ją ce ak cję. Ane ta No wak
– ko or dy na tor re gio nal ny Szla chet nej
Pacz ki w wo je wódz twie ślą skim oraz
Ka ro li na An toń czyk – li der re jo nu
Knu rów, wrę czy ły po dzię ko wa nia
oso bom i in sty tu cjom, któ re włą czy ły
się w te go rocz ną Szla chet ną Pacz kę.

Ak cja zor ga ni zo wa na zo sta ła w Knu -
ro wie już po raz trze ci. W jej or ga ni -
za cję włą czy ło się 44 wo lon ta riu szy –
by li to głów nie ucznio wie, stu den ci
oraz oso by z Uni wer sy te tu Trze cie go
Wie ku. Przy po mo cy MOPS -u do tar li
do ro dzin wy ma ga ją cych wspar cia, 
a następnie pozyskali dla nich
darczyńców.  W ten spo sób ro dzi ny
otrzy ma ły m.in. sprzęt AGD, środ ki
czy sto ści, odzież, żyw ność i po mo ce
szkol ne. 

Jed na z ro dzin ob da ro wa na zo sta -
ła przez pra cow ni ków Sta ro stwa Po -

wia to we go w Gli wi cach i radnych
powia tu .  W ramach  Re jonu
Szlachetne Płuca – Pilchowice,
k tó rego  l ide rem by ł  Marek
Dymkowski, 5-osobowa knurowska
rodzina otrzymała lodówkę, ubrania,
zabawki, artykuły żywnościowe 
i chemiczne.

Po raz pierw szy ak cję, or ga ni zo -
wa ną pod au spi cja mi Sto wa rzy sze -
nia Wio sna z Kra ko wa oraz knu row -
skie go Sto wa rzy sze nia Czte ry Po ry
Ro ku, wspar ło do fi nan so wa nie
w wy so ko ści 1 340 zł, otrzy ma ne

z pro gra mu Dzia łaj Lo -
kal nie, re ali zo wa ne go
przez Aka de mię Roz wo ju
Fi lan tro pii i Pol sko -Ame -
ry kań ską Fun da cję Wol -
no ści oraz Fo rum Mło -
dzie ży Sa mo rzą do wej
z Gie rał to wic. 

Te go rocz na ak cja Szla -
chet na Pacz ka w Knu ro wie
od by wa ła się pod pa tro na -
tem sta ro sty gli wic kie go
Mi cha ła Nie szpor ka oraz
pre zy den ta mia sta Ada ma
Ram sa.

(RG)

„Za me czek” ze stan dar da mi

Uda na Szla chet na Pacz ka

Wo lon ta riu sze te go rocz nej ak cji cie szą się, że mo gli po móc in nym.
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Ewa Za mo ra z jed nym z miesz kań ców w je go wy re mon to wa nym po ko ju. 

Ty sięcz ny no wo ro dek 

Szczę śli wi ro dzi ce z „ty sięcz nym” Szy mo -
nem.

„De fac to” naj lep si

Trwa Akcja Zima Nu me ry te le fo nów do in sty tu -
cji od po wia da ją cych za utrzy ma -
nie dróg:

ZDP (tel. 32 234 06 96), Fir ma
Re mon dis Gli wi ce (tel. 32 231 08 58
wew. 210), GDD KiA (ca ło do bo we
dy żu ry utrzy my wa ne są pod nr
tel. 32 234 06 91 Gli wi -
ce, 32 270 15 10 Gli wi ce -Brze zin ka
i 32 415 24 46 Ra ci bórz) oraz ZDW
(in for ma cje o nie prze jezd no ści tych
dróg na le ży zgła szać pod nr
tel. 32 781 92 11).
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W Urzę dzie Gmi ny Wie lo wieś od -
by ła się uro czy stość, na któ rą za pro -
szo no pa ry mał żeń skie ob cho dzą ce
ju bi le usz 50-le cia po ży cia mał żeń -
skie go.

W do wód uzna nia za zgod ność

i trwa łość mał żeń stwa, ju bi la ci 29
grud nia zo sta li od zna cze ni nada ny mi
przez Pre zy den ta RP „Me da la mi
za Dłu go let nie Po ży cie Mał żeń skie”.
Ak tu de ko ra cji do ko nał wójt Gin ter
Skow ro nek, w obec no ści prze wod -

ni czą ce go Ra dy Gmi ny Ste fa na Ku -
sza oraz kie row ni ka USC Ga brie li
Ja strzemb skiej i za pro szo nych go -
ści – ro dzin i bli skich ju bi la tów. Ży -
cze niom i gra tu la cjom nie by ło koń -
ca. (GJ)

Te go rocz ny kon trakt, któ ry Szpi -
tal w Knu ro wie za warł z Na ro do -
wym Fun du szem Zdro wia, po sze rza
ga mę bez płat nych usług me dycz -
nych o no we świad cze nia. 

Pa cjen ci mo gą od 1 stycz nia wy -
ko nać bez płat nie ba da nie re zo nan su
ma gne tycz ne go. Słu ży do te go no -
wo cze sny, otwar ty apa rat, któ ry
dzię ki przy ja znej kon struk cji i wy -
ko rzy sta niu za awan so wa nych roz -
wią zań tech no lo gicz nych za pew nia
wy so ką ja kość dia gno sty ki, a za ra -
zem gwa ran tu je pa cjen tom wy jąt ko -
wy kom fort pod czas ba da nia. Urzą -
dze nie umoż li wia wy ko na nie re zo -
nan su ma gne tycz ne go bez wpro wa -
dza nia pa cjen ta do wą skie go tu ne lu,

jak to ma miej sce w apa ra tach star -
sze go ty pu, dzię ki cze mu ide al nie
na da je się do ba dań osób oba wia ją -
cych się za mknię tych prze strze ni,
dzie ci i oty łych pa cjen tów. Po nad to
– dzię ki spe cjal nym apli ka cjom re -
du ku ją cym za kłó ce nia wy ni ka ją ce
z po ru sze nia się pa cjen ta – skra ca
czas trwa nia ba da nia. Urzą dze nie
za pew nia sze ro ki za kres wy ko ny wa -
nych ba dań i do sko na łą ja kość uzy -
ska nych ob ra zów. 

Pra cow nia Re zo nan su Ma gne tycz -
ne go wy ko nu je ba da nia: gło wy, bar ku,
krę go słu pa (od cin ka szyj ne go, pier -
sio we go i lę dź wio wo -krzy żo we go),
mied ni cy, ko lan, bio der. Re je stra cja
i szcze gó ło we in for ma cje pod nu me -
rem te le fo nu 32 331 93 22. 

Rów nież w ra mach umo wy z NFZ
pa nie, któ re ocze ku ją dziec ka, mo gą
bez płat nie wy ko nać ba da nia pre na tal -
ne. Ta pro po zy cja do ty czy ko biet
po 35 ro ku ży cia, a tak że tych, któ re
uro dzi ły już wcze śniej dziec ko z wa dą
ge ne tycz ną, ewen tu al nie ta ka sy tu acja
mia ła miej sce wśród naj bliż szej ro dzi -
ny cię żar nej. 

– Ba da nia pre na tal ne wy ko nu je my
już od pew ne go cza su. Za pra sza my
na nie wszyst kie przy szłe ma my, któ re
chcą spraw dzić, czy roz wi ja ją ce się
w nich ma leń stwo jest zdro we i nie za -
gro żo ne wa da mi ge ne tycz ny mi. Uzy -
ska nie kon trak tu przy ję li śmy z du żą
ra do ścią. Do tej po ry pa cjent ki mu sia -
ły pła cić za wszyst ko we wła snym za -
kre sie. Te raz wie le pań przej dzie ca łą

pro ce du rę nie mar twiąc się o pie nią -
dze – pod kre śla dr n. med. Ma rek Sit -
kie wicz, or dy na tor Od dzia łu Po łoż ni -
czo-Gi ne ko lo gicz ne go. – W przy pad -
ku wy kry cia wa dy wro dzo nej ist nie je
moż li wość przy go to wa nia cię żar nej
do roz wią za nia w spe cja li stycz nym
ośrod ku, gdzie moż li we jest udzie le -
nie jej i no wo rod ko wi od po wied niej
opie ki. 

Pa nie chcą ce sko rzy stać z bez płat -
nych ba dań mu szą zgło sić się ze skie -
ro wa niem wy sta wio nym przez le ka -
rza pro wa dzą ce go cią żę do przy szpi -
tal nej po rad ni gi ne ko lo gicz nej.
W każ dy po nie dzia łek dy żu ru ją tam
spe cja li ści, któ rych umie jęt no ści po -
twier dzo ne są cer ty fi ka ta mi wy da ny -

mi przez lon dyń ską Fun da cję Me dy -
cy ny Pło do wej. Do dat ko we in for ma -
cje uzy skać moż na pod nu me rem
tel. 32 331 93 30. 

W NFZ zo sta ły rów nież za kon trak -
to wa ne spe cja li stycz ne ba da nia ul tra -
so no gra ficz ne Dop pler Du plex. Są to
ba da nia prze pły wów w tęt ni cach szyj -
nych i krę go wych, któ re po ma ga ją
w dia gno sty ce za wro tów gło wy, szu -
mów w uszach, miaż dży cy na czyń,
oce nie ry zy ka uda ru mó zgu i in nych
cho rób ukła du ser co wo-na czy nio we -
go. Do dat ko we in for ma cje pod nu me -
rem te le fo nu 32 331 92 56. 

W ra mach umo wy z NFZ moż na
rów nież wy ko nać te sty wy sił ko we.
Ba da nie to słu ży roz po zna niu oraz
oce nie sta nu pa cjen ta z cho ro bą nie do -
krwien ną ser ca. Do dat ko we in for ma -
cje na ten te mat pod nu me rem te le fo -
nu 32 331 92 56. 

Od 1 stycz nia w ra mach umo wy
z NFZ zo sta ła też uru cho mio na po rad -
nia ura zo wo-or to pe dycz na, któ ra zaj -
mu je się dia gno sty ką i le cze niem cho -
rób oraz ura zów na rzą dów ru chu:
szkie le tu, ukła du wię za dło wo -sta wo -
we go i uszko dzeń mię śni. 

– Ten rok otwo rzył przed na szym
szpi ta lem no we moż li wo ści – mó wi
pre zes spół ki Szpi tal w Knu ro wie, Mi -
chał Ek kert. – Po za do tych cza so wy -
mi świad cze nia mi zdro wot ny mi
w NFZ uda ło się wy ne go cjo wać kon -
trakt na no we po rad nie i pra cow nie,
do któ rych ser decz nie za pra szam.

(MN)

Tra dy cyj nie już miesz kań cy do -
mów po mo cy spo łecz nej z te re nu po -
wia tu gli wic kie go mie li bo gat sze
świę ta dzię ki kon cer to wi Da ry Serc,
or ga ni zo wa ne mu co ro ku od ośmiu
lat przez Sto wa rzy sze nie Mo ja Gmi -
na Nasz Po wiat. 

Bi le ta mi wstę pu na im pre zę są ce -
gieł ki, a ca ły do chód z kon cer tu prze -
zna czo ny jest na pre zen ty i sło dy cze
dla miesz kań ców DPS -ów. Pod czas
kon cer tu na sce nie szczy gło wic kie go
do mu kul tu ry za pre zen to wa ło się pięć
grup te atral nych z do mów po mo cy

spo łecz nej w Kuź ni Nie bo row skiej,
So śni co wi cach, Pil cho wi cach, Knu ro -
wie i Wi śni czach. Opra wę mu zycz ną
za pew nił Ze spół Cen trum Iwo ny Ko -
bryń. Sce nę i aku sty kę dar mo wo za -
bez pie czył Dom Kul tu ry Szczy gło wi -
ce. Im pre zę wspar li też lo kal ni pie ka -
rze i ciast ka rze. Na za koń cze nie kon -
cer tu wszyst kim dar czyń com dzię ko -
wał za ich hoj ność Wło dzi mierz
Gwiżdż, pre zes Sto wa rzy sze nia Mo ja
Gmi na Nasz Po wiat. 

Dzię ki im pre zie każ dy z pię ciu do -
mów po mo cy spo łecz nej otrzy mał tuż
przed świę ta mi po ty siąc zło tych.
Prze ka za nie pie nię dzy od by ło się 16
grud nia w Do mu Po mo cy Spo łecz nej
„Za me czek” w Kuź ni Nie bo row skiej.
Przed sta wi cie lom DPS -ów wrę czy li je
wi ce pre zes Sto wa rzy sze nia Mo ja
Gmi na Nasz Po wiat Ma rian Sa dec ki,
skarb nik Piotr Kam pe oraz czło nek
Za rzą du Mi cha li na Ryn dak. (RG)

Słod kie pre zen ty
od gim na zja li stów

Ucznio wie Gim na zjum im. No bli stów Pol -
skich w Py sko wi cach zro bi li świą tecz ny pre zent
ko le gom z fi lii Ze spo łu Szkół Spe cjal nych, któ rzy
prze by wa ją na Od dzia le XVII Szpi ta la Psy chia -
trycz ne go w Tosz ku. Zor ga ni zo wa li zbiór kę sło -
dy czy, na pi sa li kart kę z ży cze nia mi i prze ka za li
swo im ko le gom ogrom ne pu deł ka słod kich pre -
zen tów.

In spi ra cją dla te go od ru chu ser ca by ły z pew no -
ścią opo wie ści na uczy cie li py sko wic kie go gim na -
zjum, któ rzy rów nież pra cu ją z ucznia mi to szec kie -
go od dzia łu. Kie dy na uczy cie le opo wie dzie li, że
wie lu mło dych lu dzi spę dzi Bo że Na ro dze nie
w szpi ta lu, gim na zja li ści po sta no wi li choć w nie -
wiel kim stop niu uczy nić ich świę ta mil szy mi. Sym -
pa tycz ne upo min ki spra wi ły pa cjen tom Od dzia -
łu XVII ol brzy mią ra dość! (MFR)

Bez płat na mam mo gra fia 
Cen trum On ko lo gii – In sty tut im. Ma rii Skło dow skiej -Cu -

rie, Od dział w Gli wi cach or ga ni zu je bez płat ne ba da nia mam -
mo gra ficz ne dla miesz ka nek Knu ro wa i oko lic.

Ba da nia prze pro wa dza ne są w ra mach „Po pu la cyj ne go pro gra -
mu wcze sne go wy kry wa nia ra ka pier si”. Spe cjal ny mam mo bus
bę dzie cze kał na pa nie w Knu ro wie przy hi per mar ke cie In ter -
marche w dniach 18-21 i 24-25 stycz nia, w go dzi nach od 9.00
do 16.00.

Z ba dań mo gą sko rzy stać ko bie ty w wie ku od 50 do 69 lat, któ -
re w cią gu ostat nich dwóch lat nie wy ko ny wa ły mam mo gra fii fi -
nan so wa nej przez NFZ. Z udzia łu w pro gra mie wy klu czo ne są pa -
cjent ki le czo ne z po wo du roz po zna ne go ra ka pier si. Je dy ny mi do -
ku men ta mi, ja kie trze ba ze so bą za brać, są do wód oso bi sty, kar ta
chi po wa lub do ku ment po twier dza ją cy ubez pie cze nie zdro wot ne,
a tak że – je śli to moż li we – zdję cie z po przed niej mam mo gra fii.
Ba da nia bę dą wy ko ny wa ne bez wcze śniej szych za pi sów, nie jest
po trzeb ne skie ro wa nie ani za pro sze nie.

(SG)

No we pro po zy cje
dla pa cjen tów

No wo cze sny apa rat wy ko nu ją cy ba da nia re zo nan su ma gne tycz ne go.

Zło te Go dy w Wie low si

Me da le otrzy ma li: Ade laj da i Hen ryk Lesz czu ko wie, Oty lia i Er nest Ma ca lo wie, Hil de gar da i Wal ter Ko cio ko wie, Ur szu -
la i Sta ni sław Klau so wie oraz Ma ria i An drzej Jar cza ko wie z Wie low si, Ró ża i Adolf Ja no sch ka z Wi śni cza, Kry sty na
i Cze sław Ma zan ko wie oraz Łu cja i Je rzy Kraw cy ze Świ bia, Lu dwi ka i Je rzy No wa ko wie z Bła że jo wic, Ce cy lia i Al fred
Bar tosz ko wie z Kie lecz ki, Lu iza i Horst Bus se ko wie z Sie rot oraz Ru ta i Je rzy Ko ło dzie jo wie z Dą brów ki.
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DPS -y ser cem ob da ro wa ne

Kon cer ty ma ją cel cha ry ta tyw ny, ale są też oka zją do do brej za ba wy.
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W bie żą cym ro ku ob cho dzi my 66
rocz ni cę wy zwo le nia Pol ski – w tym
rów nież te re nów na sze go po wia tu.
Ope ra cja woj sko wa, ma ją ca na ce lu
wy par cie Niem ców, roz po czę ła się 12
stycz nia 1945 ro ku. Pięć dni póź -
niej, 17 stycz nia wy zwo lo na zo sta ła
War sza wa. Za rów no dla bro nią cej
się ar mii nie miec kiej, jak i dla Ar mii
Czer wo nej Gór ny Śląsk miał klu czo -
we zna cze nie. Tu bo wiem znaj do wał
się wiel ki po ten cjał prze my sło wy,
cen ny dla obu sił pro wa dzą cych wal -
kę. 

War to przy po mnieć, jak prze bie -
ga ły wal ki. Na na szym te re nie

do szło do nich w ra mach dru giej fa zy
ofen sy wy. 21 ar mia oraz 3 ar mia pan -
cer na gwar dii spod Wro cła wia wy ko -
na ły zwrot na po łu dnie i we spół z jed -
nost ka mi 31 kor pu su pan cer ne go i 1
kor pu su ka wa le rii gwar dii skie ro wa ła
się na ty ły ślą skie go zgru po wa nia nie -
przy ja cie la. Na cie ra ją ce przez Py sko -
wi ce i Ła bę dy ba ta lio ny set nej bry ga -
dy pan cer nej i puł ku 128 dy wi zji pie -
cho ty wy szły na przed po la Gli wic. 24
stycz nia w go dzi nach wie czor nych
ata ku ją ce woj ska do tar ły do śród mie -
ścia i po krót kich wal kach ulicz nych
zła ma ły opór Niem ców, wy zwa la jąc
mia sto. Gli wi ce by ły pierw szym du -
żym mia stem Gór no ślą skie go Okrę gu
Prze my sło we go, le żą cym przed woj ną
po nie miec kiej stro nie gra ni cy, któ re
wpa dło w rę ce żoł nie rzy ra dziec kich.
W ten spo sób bi twa o Gór ny Śląsk
wkro czy ła w de cy du ją cą fa zę. Nie -
miec kie do wódz two w dal szym cią gu

czy ni ło wy sił ki, aby utrzy mać Śląsk,
z czym wią za ło na dzie ję, że uda się
wy ko rzy stać go nie tyl ko ja ko waż ny
re jon eko no micz ny, ale przede wszyst -
kim ja ko ba zę wy pa do wą do wy ko na -

nia ude rze nia na ty ły głów nych sił,
zgru po wa nych nad Od rą.

Knu rów wy zwo lo ny zo stał 26
stycz nia (by ła to pierw sza gmi na

na te re nie ów cze snej zie mi ryb nic kiej).
Do cza su wy zwo le nia Ryb ni ka, to jest
do 26 mar ca 1945 ro ku, wła śnie
w Knu ro wie po wo ła no Po wia to wą Ra -
dę Na ro do wą oraz Mi li cję Oby wa tel -
ską. Na prze ło mie lu te go i mar ca 1945
ro ku ist nie ją ce tu przed II woj ną za kła -
dy pra cy (knu row ska ko pal nia, kok -
sow nia oraz kry wałdz ka „Li gno za”)

przy stą pi ły do uru cho mia nia pro duk -
cji. Po wra ca ła na swe sta no wi ska
przed wo jen na za ło ga. 

Jed nym z naj po waż niej szych za dań
by ła kon tro la i pil no wa nie mie nia,

w gór nic twie zaś – za bez pie cze nie
ścian i fi la rów gór ni czych przed za -
wa le niem, jak rów nież or ga ni zo wa nie
sta łych dy żu rów przy urzą dze niach
od wad nia ją cych. Aby wy eks pe dio -
wać pierw sze to ny wę gla, trze ba by ło
upo rząd ko wać i od gru zo wać to ry
bocz ni cy ko pal nia nej i sta cji ko le jo -
wej – Knu rów. Du żą ro lę do odegra -
nia mia ły po wo ła ne w wy żej wy mie -
nio nych za kła dach ko mór ki apro wi -
za cyj ne, któ re or ga ni zo wa ły od pod -
staw, a po tem pro wa dzi ły sto łów ki

pra cow ni cze. Ko pal nia „Knu rów”
uru cho mio na zo sta ła 15 lu te go 1945
ro ku. W nie ca ły mie siąc po jej uru -
cho mie niu gór ni cy ko pal ni wy do by -
wa li 665 ton na do bę (w 1939 ro ku

wy do by cie wy no -
si ło 2200 t/d). 

Za  k o ń  c z e  n i e
woj ny – tu

na Ślą sku – mia ło
dla wie lu Gór no -
ślą za ków po dwój -
ne ob li cze.
W koń co wej fa zie
woj ny wie le ty się -
cy pol skich oby -
wa te li – w prze -
wa ża ją cej czę ści
gór ni ków, ko le ja -
rzy, hut ni ków –

zo sta ło de por to wa nych w głąb Ro sji
so wiec kiej. Tam w głę bi Ro sji by li
zmu sza ni do nie ludz kiej pra cy
w obo zach pra cy. Tyl ko w Gli wi cach,
bez po śred nio przed wy wóz ką
na Wschód, zgi nę ło oko ło 800 osób!
Ta ką ce nę pła cił miesz ka niec Ślą ska
za ce nę wy zwo le nia. Z jed nej stro ny
za koń cze nie woj ny, z dru giej zaś –
Gol go ta Wscho du.

MA RIA GRZE LEW SKA

PS Ma ria Grze lew ska jest na szą
Czy tel nicz ką, hi sto ry kiem z Knu ro wa.
W WPG za mie ści li śmy już kil ka tek -
stów jej au tor stwa po świę co nych prze -
szło ści na szych ziem. (Red.)

Zdję cia ze zbio rów Za kła du Fo to -
gra ficz ne go „Iwo na” w So śni co wi -
cach. 

Kre dens. Zwy czaj ny przed miot,
me bel. Kie dyś stał w nie mal każ dym
do mu. To on stał się punk tem wyj -
ścia do opo wie dze nia lo sów ostat -
nich py sko wic kich Ży dów. Re por taż
„Kre dens po szedł ja ko pierw szy”
zy skał uzna nie w oczach ju ry kon -
kur su „Ko le dzy ze szko ły, zna jo mi
z są siedz twa” or ga ni zo wa ne go przez
Mu zeum Hi sto rii Ży dów Pol skich.
Twór cy fil mu – We ro ni ka Ho im
i Kac per Jen dry ca oraz ich opie kun
Bła żej Kup ski – za ję li w nim pierw -
sze miej sce w kra ju. 

– Te ma tem py sko wic kich Ży dów
oraz hi sto rią tu tej sze go kir ku tu za in te -
re so wał nas na uczy ciel hi sto rii, Bła żej
Kup ski. – mó wi We ro ni ka Ho im,
uczen ni ca kla sy VIb Szko ły Pod sta -
wo wej nr 6 w Py sko wi cach. 

Kon kurs skie ro wa ny był do uczniów
w wie ku 12-19 lat. Po le gał na na krę ce -
niu wspo mnień miesz kań ców miast,
mia ste czek i wsi do ty czą cych ich daw -
nych ży dow skich są sia dów. – W na -
szym mie ście ży je pa ni Ma ria En gel -
mann, któ ra w wie ku 7 lat prze pro wa -
dzi ła się do Py sko wic z Ła będ. Dom jej
ro dzi ców gra ni czył z ży dow skim
cmen ta rzem. By ło to w 1940 ro ku. Pa -
mię ta ostat nie ro dzi ny wy zna nia moj -
że szo we go z Py sko wic. Dla te go po pro -

si li śmy ją o garść wspo -
mnień przed ka me rą – do -
da je Kac per Jen dry ca.

Au to rem sce na riu sza jest
Bła żej Kup ski, a ka me rzy stą
i mon ta ży stą red. An drzej
Waw rzy czek z ITV Gli wi -
ce. Mło dzi py sko wi cza nie
prze py ty wa li pa nią Ma rię,
opo wia da li o kir ku cie, pod -

kła da li głos ja ko lek to rzy. Dzię ki te mu
po wstał przej mu ją cy ma te riał. – Ktoś za -
py ta, skąd ta ki ty tuł. Już wy ja śniam. Ty -

tu ło wy kre dens to me bel,
któ ry na le żał do pa ni
Knoch, py sko wic kiej Ży -
dów ki. Je go wy gląd do -
kład nie pa mię ta pa ni En -
gel mann. A kie dy Ży dów
znad Dra my wy wie zio no
do obo zów kon cen tra cyj -
nych, odbyła się
wyprzedaż po zo sta wio -
ne go mie nia. Wspo mnia -

ny kre dens zo stał sprze da ny ja ko pierw -
szy …. – wy ja śnia Bła żej Kup ski. 

(BK)

Szko ła Pod sta wo wa w Tosz ku wy -
da ła bar dzo cie ka wy ze szyt z ćwi cze -
nia mi, po zwa la ją cy mi po znać miesz -
kań com ich „ma łą oj czy znę”. Pu bli ka -
cja for ma tu A -4 za wie ra nie zwy kle
cen ne in for ma cje, m.in. o po dzia le ad -
mi ni stra cyj nym wo je wódz twa i po -
wia tu, hi sto rii, her bie i le gen dach
Tosz ka, gwa rze ślą skiej i stro ju re gio -
nal nym, oraz prze pi sy na po tra wy,
opi sy naj bar dziej cha rak te ry stycz nych
za byt ków i bu dyn ków, map ki, sło wa
pio se nek itd. Wszyst kie in for ma cje
po da ne są w spo sób przy stęp ny i za -
baw ny, w po sta ci m.in. re bu sów, krzy -
żó wek, puz zli, zga dy wa nek itd. Za da -
nia zmu sza ją do my śle nia i jed no cze -
śnie prze ka zu ją wie dzę o gmi nie i re -
gio nie, do star cza jąc przy tym wie le ra -
do ści. Po mysł nie zwy kle tra fio ny i co
naj waż niej sze ad re so wa ny nie tyl ko
do dzie ci, ale rów nież do ro słych. 

Czar no - bia ły (opcja do po ko lo ro -
wa nia) ze szyt po wstał przy współ pra -
cy na uczy cie li na ucza nia zin te gro wa -

ne go Szko ły Pod sta wo wej w Tosz ku.
Wy da ny zo stał dzię ki fun du szom Unii
Eu ro pej skiej w ra mach pro jek tu „Do -
bry start – do bra przy szłość – wy rów -
na nie szans edu ka cyj nych dzie ci
i mło dzie ży gmi ny To szek” – dzia ła -
nie B – Warsz ta ty wie dzy o re gio nie
i dzie dzic twie kul tu ro wym. (MFR)

OFEN SY WA STYCZ NIO WA

To szec ki Ze szyt

Pięć pierw szych osób, któ re 31 stycz nia zgło szą się do Ro ber ta Krze miń -
skie go, na uczy cie la w Szko le Pod sta wo wej im. Gu sta wa Mor cin ka w Tosz ku
przy ul. Wil ko wic kiej 2, otrzy ma po jed nym eg zem pla rzu To szec kie go Ze -
szy tu.

Ta kie m.in. za da nie moż na roz wią zać
na bar dzo cie ka wych stro nach ćwi -
czeń.

Kre dens po szedł pierw szy…

Zwy cięz cy kon kur su na uro czy stej ga li w Kan ce la rii
Pre ze sa Ra dy Mi ni strów w War sza wie (z rąk peł no -
moc nik ds. rów ne go trak to wa nia, Elż bie ty Ra dzi -
szew skiej) otrzy ma li dy plo my i na gro dę – ka me rę cy -
fro wą. Po tem zaś udzie la li me diom licz nych wy wia -
dów. 

Daw na ży dow ska kost -
ni ca – tu miesz ka li
ostat ni py sko wic cy Ży -
dzi, tu też krę co no część
na gro dzo ne go re por ta -
żu. 

Ogrom nych znisz czeń do zna ły So śni co wi ce – na zdję ciu Ry nek, któ re go więk -
szość ka mie nic nie prze trwa ła za koń cze nia woj ny.

Za mek w So śni co wi cach, w któ rym obec nie mie ści się Dom Po mo cy Spo łecz -
nej „Osto ja”, w stycz niu 1945 r. przed sta wiał strasz ny ob raz.
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Do naj waż niej szych za byt ków
po wia tu gli wic kie go na le żą śre -
dnio wiecz ne zam ki oraz drew nia -
ne ko ścio ły. Te praw dzi we pe reł -
ki daw nej ar chi tek tu ry po sia da ją
war tość hi sto rycz ną i ar ty stycz -
ną o du żym zna cze niu dla pol -
skiej kul tu ry. Miesz kań cy dum ni
są z tych za byt ko wych obiek tów,
któ re ma low ni czo wple cio ne zo -
sta ły w kra jo braz po wia tu gli -
wic kie go. Dbać o nie na le ży
w spo sób szcze gól ny, bo choć
chro nio ne, są nie zwy kle de li kat -
ne. I nie ste ty, z ra cji wie ku co raz
czę ściej wy ma ga ją po mo cy kon -
s e r  w a  t o r  s k i e j ,
mo der ni za cji i re -
no wa cji…

Po trze by te
z a  u w a  ż y ł
rów nież Za -

rząd Po wia tu Gli -
wic kie go, ogła sza -
jąc w po ło wie
ubie głe go ro ku
kon kurs na do fi -
nan so wa nie re mon -
tów za byt ko wych
obiek tów.

– Wraz z pa ra -
fia na mi trosz czy my się o nasz za -
byt ko wy drew nia ny ko ściół. Po wo -
li, w mia rę po sia da nych środ ków,

pro wa dzi my je go re no wa cję.
Po prze pro wa dzo nej kon ser wa cji
po li chro mii oraz za mon to wa niu
alar mu chcie li śmy (ze wzglę du
na bez pie czeń stwo) wy mie nić ca łą
in sta la cję elek trycz ną oraz atrak -
cyj nie pod świe tlić świą ty nię. Co -
raz wię cej tu ry stów, rów nież z za -
gra ni cy od wie dza nasz ko ściół,
a ta ka ilu mi na cja świetl na do da je
mu uro ku – wy ja śnia ks. Eu ge -
niusz So sul ski, pro boszcz Pa ra fii
p. w. św. Mi cha ła Ar cha nio ła
w Ru dziń cu.

Pla ny księ dza uda ło się
w ubie głym ro ku zre ali zo -
wać, m.in. przy po mo cy

środ ków przy zna nych przez Ra dę
Po wia tu Gli wic kie go w ra mach do -
ta cji ce lo wej na kul tu rę i ochro nę

dzie dzic twa na ro do we go – ochro na
za byt ków i opie ka nad za byt ka mi.
Po dob nie, w od po wie dzi na zło żo -
ne wnio ski, do fi nan so wa nie w ub.
r. otrzy ma ły jesz cze trzy pod mio -
ty: Pa ra fia Rzym sko ka to lic ka 
p.w. św. Bar tło mie ja w Smol ni cy
(na re kon struk cję mo no chro ma -
tycz ne go ma lo wi dła na ścia nach,
stro pie i ba lu stra dzie chó ru); Pa ra -
fia Rzym sko ka to lic ka p. w. św. Ja -
na Chrzci cie la i Mat ki Bo skiej
Czę sto chow skiej w Po ni szo wi cach
(na pra ce kon ser wa tor skie oł ta rzy
bocz nych za gro żo nych de gra da cją
i za bez pie cze nie przed nisz cze -
niem drew na – po ni szo wic ki ko -
ściół drew nia ny na le ży do naj star -
szych w po wie cie!) oraz Cen trum
Kul tu ry „Za mek w Tosz ku” na re -
mont pół noc nej czę ści da chu bu -
dyn ku bram ne go w Tosz ku.

Za mek oraz ko ściół w Ru -
dziń cu otrzy ma ły po 10 tys.
zł, na to miast pa ra fie w Po -

ni szo wi cach i Smol ni cy po 5 tys.
zł. Pra ce re mon to we by ły nad zo ro -
wa ne i w nie któ rych przy pad kach
tak że współ fi nan so wa ne przez wo -
je wódz kie go kon ser wa to ra za byt -
ków. Środ ki na re mon ty do ło ży ły
rów nież gmi ny, na te re nie któ rych
obiek ty są zlo ka li zo wa ne. W przy -
pad ku ko ścio łów in we sty cje
wspar li też wier ni, a np. w Smol ni -
cy pro wa dze nie więk szych prac
kon ser wa tor skich do to wa ne jest
przez Mi ni ster stwo Kul tu ry i Dzie -
dzic twa Na ro do we go. 

Za rów no to szec ki za mek, jak
i drew nia ne świą ty nie na le żą
do głów nych atrak cji hi sto rycz -
nych po wia tu gli wic kie go. Po dob -
na kon cen tra cja te go ty pu bu dow li
wy stę pu je w nie wie lu po wia tach
Pol ski. Rol ni czy cha rak ter na szych
te re nów spra wił, że wie le z drew -
nia nych ko ścio łów prze trwa ło
w na tu ral nym oto cze niu. Rów nież
uro da to szec kie go zam ku, owia ne -
go pięk ny mi le gen da mi znana jest
daleko poza granicami po wia tu gli -
wic kie go… (MFR)

Mi nio ny rok był cza sem szcze -
gól nym dla Py sko wic, któ re świę -
to wa ły ju bi le usz 750 – le cia nada -
nia praw miej skich. Z tej oka zji
od by ło się wie le waż nych wy da -
rzeń, m.in. po świę ce nie i przy ję cie
sztan da ru mia sta, spo tka nie z ję -
zy ko znaw cą prof. Ja nem Miod -
kiem, wie le im prez miej skich
o cha rak te rze hi sto rycz no – wspo -
mnie nio wo – pa trio tycz nym, kon -
fe ren cja na uko wa pt. „Py sko wi ce
okiem hi sto ry ków” czy od sło nię cie
ta bli cy pa miąt ko wej pa tron ki
na obe li sku przed bu dyn kiem Ze -
spo łu Szkół im. Ma rii Ko nop nic -
kiej w Py sko wi cach. 

– Ob cho dy te go ju bi le uszo we go
ro ku by ły bar dzo uda ne, a za wdzię -
cza my to do brej współ pra cy wszyst -
kich miej skich in sty tu cji. Je stem
prze ko na ny, że wspo mnie nia zwią -
za ne ze świę to wa niem tej rocz ni cy
po zo sta ną w pa mię ci ko lej nych po -
ko leń, któ re za 50 następnych lat nie
za po mną o 800-let niej rocz ni cy Py -
sko wic, ja ko mia sta – mó wi Wła dy -
sław Ma co wicz, or ga ni za tor wy sta -
wy ma te ria łów i pu bli ka cji do ty czą -
cych mi ja ją ce go ro ku ob cho -
dów 750-le cia nada nia praw miej -
skich Py sko wi com w Mu zeum
Miej skim w Ra tu szu.

(MFR)

W grud niu mi nął rok od śmier ci
Ja na Su cha na, fo to gra fa od lat
zwią za ne go z Zie mią Gli wic ką. Był
fo to re por te rem „No win Gli wic -
kich”, ale tak że fo to gra fem i re por -
ta ży stą Gli wic i po wia tu gli wic kie -
go. Za wsze ser decz ny, uśmiech nię -
ty, szar manc ki, z du żą, roz le głą
wie dzą. Za pa mię ta li śmy go z nie -
od łącz nym apa ra tem fo to gra ficz -
nym i fa jecz ką, z któ rą się nie roz -
sta wał. Do dziś ma gro no wier nych
przy ja ciół, któ rzy „skrzy ku ją” się
na Fa ce bo oku, idą na mszę świę tą
w Je go in ten cji i pa mię ta ją o Ja -
siu…

Bar dzo cie płe wspo mnie nia o fo -
to gra fie no si w ser cu rów nież Wła -
dy sław Ma co wicz, pierw szy na -
uczy ciel i wy cho waw ca ma łe go Su -
cha na od szko ły pod sta wo wej w Ka -
mień cu, bo wiem ro dzi na Ja na po -
cho dzi z po bli skich Bo nio wic, któ re
kie dyś na le ża ły do po wia tu gli wic -
kie go.

– Był to rok 1955, Ja siu wcho dząc
w dru gie dzie się cio le cie swo je go ży -
cia, gdy wy jeż dża li śmy na wy ciecz ki
szkol ne, brał ze so bą apa rat fo to gra -
ficz ny i ro bił zdję cia, z któ rych od -
bit ki umiesz czał w kro ni ce szkol nej.
By łem pe łen po dzi wu, że to dziec ko
opa no wa ło umie jęt ność tak do bre go
po słu gi wa nia się apa ra tem fo to gra -
ficz nym. Ja sio opo wia dał, że ten

pierw szy apa rat otrzy mał w pre zen -
cie od swo je go oj ca, któ ry przy wiózł
mu go z Fran cji – wspo mi na Wła dy -
sław Ma co wicz.
Po ukoń cze niu szko ły pod sta wo wej
Ja nek kon ty nu ował na ukę w Li ceum
Ogól no kształ cą cym im. Ma rii Ko -
nop nic kiej w Py sko wi cach, gdzie
w 1962 ro ku zdał ma tu rę. Na ju bi le -
uszu 60-le cia szko ły w 2005 ro ku był
obec ny i oczy wi ście ro bił zdję cia
swo im ko le gom i ko le żan kom!

– W ko lej nych la tach bar dzo czę sto
się spo ty ka li śmy, a szcze gól nie po je -
go zwią za niu się z „No wi na mi Gli -
wic ki mi”. Do dziś, gdy prze glą dam tę
ga ze tę, bar dzo moc no prze ży wam
szyb kie odej ście z wę drów ki ziem -
skiej mo je go ucznia i przy ja cie la –
mó wi Wła dy sław Ma co wicz. (MFR)

Rok 1958, kla sa Ja na Su cha na w Szko le Pod sta wo wej w Ka mień cu. Wła dy -
sław Ma co wicz wy ko nał je ów cze snym apa ra tem Ja sia, któ ry stoi dru gi od pra -
wej w gór nym rzę dzie.

Po wiat Gli wic ki wsparł re no wa cję cen nych za byt ków na na szym te re nie 

PER ŁY AR CHI TEK TU RY

Od no wio ne wnę trze drew nia ne go
ko ściół ka w Po ni szo wi cach…

W Ru dziń cu za cho wał się pier wot ny kształt sa kral nej bu dow li wraz z jej oto cze -
niem.

…i pięk ne ma lo wi dło w za byt ko wej świą ty ni w Smol ni -
cy.

Bu dy nek bram ny Zam ku w Tosz ku.
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Jasiu na zdjęciu Wojtka Barana.
Takim Go zapamiętaliśmy...

Wspo mnie nie 
Ja na Su cha na

750 LAT MI NĘ ŁO
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W okre sie zi mo wym w go spo -
dar stwie rol nym na stę pu ją wzmo -
żo ne pra ce zwią za ne z po zy ski wa -
niem i przy go to wy wa niem drew na
dla po trzeb go spo dar stwa –
na opał, do prac bu dow la nych
i sto lar skich. Drew no po cho dzą ce
z roz biór ki i prac po rząd ko wych
w go spo dar stwie po sia da du żo
gwoź dzi, róż nych me ta lo wych łą -
czó wek itp. Czę sto prze zna czo ne
jest na opał. Przy cię ciu ta kie go
drew na nie trud no o wy pa dek – są
to ska le cze nia rąk lub dło ni, nie -
rzad ko pro wa dzą ce do am pu ta cji
pal ców.

Więk szość pi la rek tar czo wych
uży wa nych przez rol ni ków wy ko na -
na jest do mo wym spo so bem z do -
stęp nych czę ści i sil ni ka elek trycz ne -
go z in nych ma szyn. Re gu łą jest brak
osłon tar czy pi ły, kli na roz cze pia ją -

ce go, osło ny na pę du i wy łącz ni ka
awa ryj ne go. Część prac wy ko ny wa -
na jest przy uży ciu po zo sta ją cych też
wie le do ży cze nia pi la rek łań cu cho -
wych. Wszyst ko to spra wia, że uży -
cie pi la rek za li cza ne jest do szcze -
gól nie nie bez piecz nych za jęć w go -
spo dar stwie. Pod czas tych prac do -
cho dzi do bar dzo cięż kich wy pad -
ków, w kon se kwen cji po wo du ją cych
utra tę zdro wia lub ży cia.

Bez piecz na pi lar ka tar czo wa po -
win na po sia dać: dwie osło ny tar czy
pi ły – nad i pod sto łem; osło ny pa -
sków kli no wych, ko ła pa so we go, pa -
sa pła skie go; klin roz sz cze pia ją cy
za tar czą pi ły; wy łącz nik na pę du
w za się gu rę ki. Na to miast bez piecz -
na pi lar ka łań cu cho wa po win na
mieć: osło nę le wej rę ki i ha mu lec
łań cu cha tną ce go; blo ka dę dźwi gni
ga zu; sku tecz ne tłu mie nie drgań;

chwy tacz łań cu cha tną ce go; osło nę
pra wej dło ni; ła two do stęp ny wy -
łącz nik za pło nu.

Przy stę pu jąc do pra cy z pi lar ka mi
na le ży pa mię tać o za sa dach bez -
piecz nej pra cy. Przede wszyst kim
trze ba usta wić urzą dze nie na rów -
nym, twar dym pod ło żu i za bez pie -
czyć je przed prze su wa niem. Nie na -
le ży uży wać pił uszko dzo nych i od -
kształ co nych. Od po wied nio do brać
tar czę do cię te go ma te ria łu, a osło nę
i klin roz sz cze pia ją cy usta wić w od -
po wied nim miej scu. Ni gdy nie moż -
na zbli żać pal ców do tar czy pi ły –
do po py cha nia ma te ria łu, szcze gól -
nie drob nych ele men tów i w koń co -
wej fa zie cię cia, na le ży sto so wać
drew nia ne po py cha cze. Pod czas
prze su wa nia drew na nie na le ży stać
na li nii moż li we go od rzu tu, ale lek ko
z bo ku. Trze ba za dbać, by wo kół pi -

lar ki nie na gro ma dzi ły się ma te ria ły
i od pad ki (utrud nia ją ce po ru sza nie
się, a po wo du ją ce po tknię cia i upad -
ki) oraz unie moż li wić do stęp osób
po stron nych oraz zwie rząt do re jo nu
pra cy urzą dze nia. Do brze jest uni kać
pra cy w po je dyn kę, gdyż prze by wa -
ją ca w po bli żu oso ba w ra zie wy pad -
ku bę dzie w sta nie udzie lić po moc.
Oso by ob słu gu ją ce pi lar ki po win ny
być wy po sa żo ne w spe cjal ne ubra nie
z ma te ria łu od por ne go na prze cię cie
pi łą i rę ka wi ce. Wska za ne jest za kła -
da nie ochron ni ków słu chu, ochron -
nych oku la rów, ma se czek prze ciw -
py ło wych i ka sku z ochro ną twa rzy.
Po miesz cze nia, w któ rych trwa pra ca
z wy ko rzy sta niem pi la rek po win ny
mieć wen ty la cję. 

W wio skach ob ję tych dzia ła niem
Pla ców ki Te re no wej KRUS w Gli wi -
cach od no to wu je się wie le wy pad -
ków przy pra cy z pi łą. Oto je den
z nich, ty po wy dla te go ty pu zda rzeń.
Rol nik prze ci nał drew no na pi lar ce
tar czo wej do mo wej kon struk cji bez
osłon tar czy i na pę du. Pod czas prze -
ci na nia pi ła na tra fi ła na sęk znaj du ją -

cy się w drew nie i w re zul ta cie le wa
rę ka męż czy zny do sta ła się na tar czę
pi ły, co spo wo do wa ło ra ny szar pa ne
le wej rę ki. 

– Za uwa żam jed nak ostat nio, że
rol ni cy zwra ca ją więk szą uwa gę
na bez pie czeń stwo pra cy w go spo -
dar stwie, w tym rów nież przy te go
ty pu ro bo tach – mó wi Kry sty na
Krę giel, kie row nik PT KRUS w Gli -
wi cach. – Dla te go na dal pro wa dzić
bę dzie my na szą dzia łal ność pre wen -
cyj ną, ma ją cą na ce lu pro pa go wa nie
za sad bez piecz nej pra cy. Już dziś za -
pra szam rol ni ków do udzia łu w trze -
ciej edy cji kon kur su „Bez piecz na
pra ca w go spo dar stwie rol nym i wy -
ko rzy sta nie do ta cji Unii Eu ro pej -
skiej”, któ ry w mar cu od bę dzie się
w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi -
cach. W po przed nich la tach or ga ni -
zo wa li śmy go je sie nią, jed nak ze
wzglę du na na si le nie prac rol nych
w tym okre sie, zde cy do wa li śmy się
prze su nąć go na ko niec zi my. War to
wziąć w nim udział, bo głów ną na -
gro dą jest wy jazd do Bruk se li! 

(Opr. RG)

Agen cja Re struk tu ry za cji i Mo -
der ni za cji Rol nic twa w stycz niu
przyj mu je wnio ski o przy zna nie po -
mo cy na „Mo der ni za cję Go spo -
darstw Rol nych”. Za sa dy ubie ga nia
się o po moc na mo der ni za cję go spo -
darstw rol nych, fi nan so wa ną z Pro -
gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej -
skich na la ta 2007-2013 są ko rzyst -
niej sze niż do tych czas. 

– W tym na bo rze wnio sków pierw -
szeń stwo mie li rol ni cy, któ rzy chcą in -
we sto wać w re struk tu ry za cję pro wa -
dzo nej przez sie bie pro duk cji mle czar -
skiej. Mo gli oni skła dać wnio ski
o przy zna nie ta kiej po mo cy przez dwa
pierw sze ty go dnie na bo ru, czy li od 3
do 17 stycz nia. Do pie ro po nich, od 17
do 28 stycz nia, są przyj mo wa ne wnio -
ski od rol ni ków pla nu ją cych in we sty -
cje w in nych ob sza rach dzia łal no ści
rol ni czej – mó wi An drzej Frej no,
kie row nik Biu ra Po wia to we go
ARiMR w Py sko wi cach.

Rol ni cy, któ rzy chcą re struk tu ry zo -
wać pro duk cję mle ka, mu szą speł niać
sze reg ści śle okre ślo nych wa run ków,
aby sko rzy stać ze wspar cia. Po dob nie
jest, je śli cho dzi o re ali za cję in nych
in we sty cji w go spo dar stwach. W sto -

sun ku jed nak do po przed nich lat ta
dru ga stre fa po mo cy jest obec nie bar -
dziej ko rzyst na. Głów na zmia na w za -
sa dach udzie la nia wspar cia po le ga
na tym, że wnio ski o po moc na za kup
i wspól ne użyt ko wa nie ma szyn i urzą -
dzeń rol ni czych mo że skła dać wspól -
nie kil ku rol ni ków. Wpro wa dze nie ta -
kiej moż li wo ści po wo du je, że
o wspar cie mo gą sta rać się tak że wła -
ści cie le mniej szych go spo darstw rol -
nych, któ rzy do tych czas by li wy klu -
cze ni z ubie ga nia się o ta ką po moc. 

Mak sy mal ny po ziom wspar cia wy -
no si 300 tys. zło tych. Po ziom do fi nan -
so wa nia wa ha się od 40 do 70 proc.
kosz tów po nie sio nych na re ali za cję
in we sty cji w go spo dar stwach rol nych.
Do wy ko rzy sta nia w woj. ślą skim
prze wi dzia no kwo tę 90 439 156,40 zł.
– O przy zna wa niu po mo cy nie bę dzie
de cy do wa ła ko lej ność skła da nia wnio -
sków, lecz licz ba punk tów przy zna -
nych po szcze gól nym ope ra cjom zgod -
nie z kry te ria mi wy bo ru okre ślo ny mi
w zno we li zo wa nym roz po rzą dze niu
MRiRW do ty czą cym dzia ła nia „Mo -
der ni za cja go spo darstw rol nych” – in -
for mu je An drzej Frej no.

(RG)

Tra dy cyj nie przed Świę ta mi Bo -
że go Na ro dze nia przed sta wi cie le
ochot ni czych stra ży po żar nych z te -
re nu po wia tu gli wic kie go spo tka li się,
by po dzie lić się opłat kiem. Tym ra -
zem spo tka nie zor ga ni zo wa ne zo sta ło
w sie dzi bie OSP w Sie ra ko wi cach.

Licz ne gro no przed sta wi cie li jed -
no stek OSP, a tak że go ści – re pre zen -
tan tów służb mun du ro wych, sa mo rzą -
dow ców i in sty tu cji współ pra cu ją cych
z ochot ni czy mi stra ża mi – po wi tał
na nim An drzej Frej no, pre zes Za rzą -
du Po wia to we go ZOSP RP w Gli wi -

cach. Spo tka nie roz po czął wy stęp ja -
seł ko wy w wy ko na niu gru py dzie ci
z przed szko la w Sie ra ko wi cach.
Przed szko la ki za pre zen to wa ły ko lę dy,
a na stęp nie po dzię ko wa ły za przy by -
cie na uro czy stość bi sku po wi Ge rar -
do wi Ku szo wi, któ ry z ko lei wrę czył
im wiel kie go, plu szo we go stra żac kie -
go mi sia. Ks. bi skup w to wa rzy stwie
ka pe la na stra ża ków, ks. Pio tra Fa liń -
skie go po świę cił opła tek i po pro wa -
dził część du cho wą spo tka nia. 

Tak że w grud niu na stra żac kim
opłat ku spo tka li się m.in. człon ko wie

i sym pa ty cy
Ochot ni czej
Stra ży Po -
ż a r  n e j
w Wil czy.
P o d  c z a s
uro czy sto -
ści, zor ga ni -
z o  w a  n e j
w świe tli cy
w i e j  s k i e j
w Wil czy,
go ści po wi -
tał pre zes
OSP, Ber -

nard Pa szek. Stra ża kom to wa rzy szył
ks. Bog dan Re der, pro boszcz pa ra fii
w Wil czy. Na spo tka niu stra ża cy skła -
da li so bie ży cze nia i dzie li li się opłat -
kiem z go ść mi, wśród któ rych był
m.in. prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny
Pil cho wi ce An drzej Ogó rek oraz rad -
ni. Wie le cie płych słów skie ro wa ła
do stra ża ków wójt Gmi ny Pil cho wi ce,
Jo an na Ko ło czek -Wy bie rek. Pod czas
spo tka nia wi ce sta ro sta gli wic ki Wal -
de mar Do mbek otrzy mał dy plom, na -
da ją cy mu ty tuł Pre ze sa Ho no ro we go
OSP Wil cza. – Ty tuł zo stał przy zna ny
za dłu go let nie wspie ra nie na szej dzia -
łal no ści i wier ne to wa rzy sze nie stra ża -
kom w ich co dzien nej służ bie – pod -
kre ślił pre zes Pa szek. (RG)

Wspar cie dla go spo darstw Stra żac ki opła tek

Ży cze nia stra ża kom skła da bi skup Ge rard Kusz.

Wal de mar Do mbek z dy plo mem Pre -
ze sa Ho no ro we go OSP Wil cza.
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Kon ty nu uje my nasz cykl – KRUS pro mu je bez piecz ną pra cę

Pi lar ki na cen zu ro wa nym

WY GRAJ Z NA MI
Po ni żej za miesz cza my dwa py ta nia, do ty czą ce bez pie -

czeń stwa pra cy przy uży ciu pi lar ki. Wśród tych, któ rzy
od po wie dzą na nie pra wi dło wo, roz lo su je my wy gra ną –
dra bi nę ufun do wa ną przez PT KRUS w Gli wi cach. Na od -
po wie dzi cze ka my do 4 lu te go. Na le ży nad sy łać je na ad -
res ma ilo wy: re dak cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl lub pocz to -
wy: Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go, ul. Zyg mun ta Sta -
re go 17, 44-100 Gli wi ce.
Py ta nia kon kur so we: 
1. Bez piecz na pi lar ka tar czo wa po winna być 
wy po sa żo na w:
a. tyl ko gór ną osło nę tar czy
b. tyl ko dol ną osło nę tar czy
c. gór ną i dol ną osło nę tar czy

2. Oso ba ob słu gu ją ca pi lar ki po win na mieć:
a. luź ne i wy god ne ubra nie
b. spe cjal ne ubra nie z ma te ria łu od por ne go na prze cię cie
pi łą
c. roz pię te ubra nie z sze ro ki mi i dłu gi mi rę ka wa mi

Nasz po przed -
ni kon kurs
wy grał Ra fał
K a n  d o  r a
z Dą brów ki.
Na zdję ciu
wraz z ta tą od -
bie ra na gro dę
od Kry sty ny
Krę giel.Fo

 to
: S

ła
 w

o m
ir 

G
ru

sz
 ka

R
ys

: A
gr

om
ec

ha
ni

ka



OOCCHHRROONNAA  ŚŚRROODDOOWWIISSKKAA    NNRR  11  ((4466))  SSTTYYCCZZEEŃŃ  22001111

www.powiatgliwicki.pl ssttrroonnaa 99Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

Na na szym te re nie po wsta ją in -
we sty cje, o któ rych nie tak daw no
nie mo gli śmy na wet ma rzyć.
Wszyst ko za spra wą unij nych środ -
ków, pły ną cych do nas po przez Pro -
gram Ope ra cyj ny In fra struk tu ra
i Śro do wi sko.

Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Ka to wi cach zor ga ni zo wał 17 grud -
nia kon fe ren cję nt. sta nu wdra ża nia te -
go Pro gra mu na te re nie wo je wódz twa
ślą skie go. Z da nych Mi ni ster stwa
Roz wo ju Re gio nal ne go wy ni ka, że na -
sze wo je wódz two jest kra jo wym li de -
rem w wy ko rzy sta niu środ ków z Fun -
du szu Spój no ści. Adam Zdzie bło, wi -
ce mi ni ster roz wo ju re gio nal ne go mó -
wił, że jest to du ży suk ces. – Be ne fi -
cjen ci z wo je wódz twa ślą skie go po ka -
za li, że mo gą być w kra jo wej czo łów -
ce w po zy ski wa niu tej po mo cy. Efek ty
wi dać zwłasz cza na pół met ku re ali za -
cji pro gra mu, w pla no wa nych do do fi -
nan so wa nia przed się wzię ciach z za -
kre su ochro ny śro do wi ska – po wie -
dział A. Zdzie bło.

Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Ka to wi cach kon tro lu je prze bieg
Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra
i Śro do wi sko w woj. ślą skim dla pro -
jek tów z za kre su go spo dar ki wod no –
ście ko wej i od pa do wej, któ rych war -
tość nie prze kra cza 25 mln zł. Do tych -
czas pod pi sa no 13 umów o do fi nan so -
wa nie in we sty cji w tych dzie dzi nach.

Dzię ki te mu do na sze go re gio nu
w naj bliż szym cza sie wpły nie bli -
sko 500 mln zł do ta cji na za da nia
o war to ści prze kra cza ją cej 800 mln zł.
W wy ni ku po pra wy in fra struk tu ry,
po re ali za cji tych pro jek tów, sko rzy sta
po nad 600 tys. osób. – Ni gdy do tąd re -
gion nie otrzy mał tak du że go wspar cia
na ochro nę śro do wi ska – twier dzi Ga -
brie la Le nar to wicz, pre zes WFO -
ŚiGW. – Oprócz wy mier nych, eko lo -
gicz nych efek tów tej po mo cy, cze ka
nas bo om go spo dar czy w po sta ci oży -
wie nia ryn ku pra cy, in we sty cji, fi nan -
sów, no wych tech no lo gii. Rzecz
w tym, że by nie zmar no wać tej szan sy

dla re gio nu i że by za ini cjo wa na przez
Unię re wo lu cja go spo dar cza prze -
kształ ci ła się w re al ny i sku tecz ny pro -
gram roz wo ju re gio nu.

Tak że wi ce pre zes Na ro do we go
Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej Mał go rza ta Sku -
cha, pre zen tu jąc kon kret ne pro jek ty
z woj. ślą skie go o war to ści po wy żej 25
mln zł, któ re kon tro lu je Na ro do wy
Fun dusz, ak cen to wa ła du żą ak tyw ność
i sku tecz ność be ne fi cjen tów z na sze go
re gio nu w po zy ski wa niu środ ków
unij nych. Co dru ga zło tów ka z prze -
szło 5 mld zł, ja kie Fun dusz Spój no ści
prze zna czył na in we sty cje w za kre sie
go spo dar ki wod no -ście ko wej w kra ju
w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go In -
fra struk tu ra i Śro do wi sko, tra fia wła -

śnie do na sze go wo je wódz twa. 
W po wie cie gli wic kim dzię ki te mu

wspar ciu re ali zo wa ne są dwie bar dzo
du że in we sty cje. W Knu ro wie trwa ją
pra ce nad pro jek tem „Po rząd ko wa nie
go spo dar ki ście ko wej Gmi ny Knu rów
– bu do wa i prze bu do wa sys te mów ka -
na li za cyj nych”, na to miast w Gie rał to -
wi cach re ali zo wa ny jest pro jekt pn.
„Bu do wa ka na li za cji sa ni tar nej wraz
z oczysz czal nią ście ków w Gmi nie
Gie rał to wi ce”.

Pierw szy z tych pro jek tów ma war -
tość po nad 138 mln zł, z cze go do fi -
nan so wa nie wy no si po nad 91 mln zł.
Umo wa na je go re ali za cję pod pi sa na

zo sta ła w mar cu ub. ro ku, a ro bo ty roz -
po czę to w paź dzier ni ku. Jest to naj -
więk sza in we sty cja w Knu ro wie re ali -
zo wa na z udzia łem środ ków unij nych.
Zy ska ła przy tym do dat ko we wspar cie
WFO ŚiGW w Ka to wi cach oraz NFO -
ŚiGW w po sta ci kre dy tów na su mę
po nad 20 mln zł. Przed się bior stwo
Wo do cią gów i Ka na li za cji w Knu ro -
wie, któ re jest be ne fi cjen tem środ ków
unij nych i od po wia da za re ali za cję
pro jek tu, wy ło ży na tę in we sty cję 2,3
mln zł. W ra mach przed się wzię cia wy -
bu do wa nych zo sta nie ok. 56 km ka na -
li za cji sa ni tar nej i desz czo wej, 7 prze -
pom pow ni i 9 se pa ra to rów wód desz -
czo wych. Po za koń cze niu in we sty cji,
zgod nie z wy mo ga mi Trak ta tu Ak ce -
syj ne go, co naj mniej 90 proc. miesz -
kań ców gmi ny bę dzie mia ło do stęp
do usłu gi od bio ru ście ków.

Re ali zo wa ny w Gmi nie Gie rał to wi -
ce pro jekt ma na to miast war tość po -
nad 107 mln zł, przy czym unij ny
wkład wy no si po nad 55 mln zł. Umo -
wę o do fi nan so wa nie pod pi sa no
w grud niu 2009 r., a la tem ub. ro ku
roz po czę ły się ro bo ty, któ re po trwa ją
do koń ca 2013 r. Jak pod kre śla ją wła -
dze Gie rał to wic, re ali za cja tej in we sty -
cji in fra struk tu ral nej czy nić bę dzie
w przy szło ści gmi nę bar dziej kon ku -
ren cyj ną w sta ra niach o in we sto rów
kra jo wych i za gra nicz nych, przy jej
pro wa dze niu po wsta ją no we miej sca
pra cy, a co naj waż niej sze – zna czą co
po pra wi się stan śro do wi ska na tu ral ne -
go, w szcze gól no ści po przez po pra wę
ja ko ści wód. 

Tak że w gmi nie So śni co wi ce re ali -
zo wa ne jest przed się wzię cie o po dob -
nym cha rak te rze, ale w mniej szej ska -
li rze czo wej i fi nan so wej. Gmi na pro -
wa dzi pro jekt pn. „Upo rząd ko wa nie
go spo dar ki ście ko wej w aglo me ra cji
Sie ra ko wi ce po przez bu do wę ka na li -
za cji sa ni tar nej i oczysz czal ni ście -
ków” o war to ści pra wie 15 mln zł,
z cze go bli sko 79 proc. sta no wią środ -
ki unij ne. RO MA NA GOZ DEK 

Za rząd Wo je wódz kie go Fun du -
szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej w Ka to wi -
cach (WFO ŚiGW) ogło sił wy ni -
ki kon kur su pn. „Po wódź 2010” dla
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych
z te re nu wo je wódz twa ślą skie go.
Wśród na gro dzo nych zna la zły się
jed nost ki z na sze go po wia tu.

Ce lem kon kur su by ła oce na dzia -
łań na rzecz śro do wi ska w za kre -
sie ochro ny przed klę ska mi ży wio -
ło wy mi i usu wa niem ich skut ków ze
szcze gól nym uwzględ nie niem ubie -
gło rocz nej po wo dzi. Do Biu ra Fun -
du szu wpły nę ło 117 zgło szeń kon -
kur so wych. Spo śród nich ju ry,
przy udzia le eks per tów z Ko mend
OSP i Pań stwo wej Stra ży Po żar nej,
wy ło ni ło 47 lau re atów, któ rym przy -
zna no na gro dy fi nan so we w wy so -
ko ści 10 000, 7 000 i 5 000 zł. 

Wśród jed no stek, któ re otrzy ma -
ły naj wyż szą na gro dę, zna la zła się
OSP w Wie low si. Jak wspo mi na jej
pre zes Wal de mar Li pok, ak cja po -
wo dzio wa by ła cza sem wy tę żo nej
pra cy na te re nie gmin Wie lo wieś
(w miej sco wo ściach Kie lecz ka
i Wie lo wieś) oraz Gie rał to wi ce
(w so łec twie Przy szo wi ce). Stra ża cy
za bez pie cza li do my ukła da jąc wor ki

z pia skiem, wy pom po wy wa li wo dę,
jak też usu wa li po ła ma ne ko na ry
drzew, któ re za gra ża ły zdro wiu i ży -
ciu miesz kań ców. OSP w Wie low si
na le ży do Kra jo we go Sys te mu Ra -
tow ni czo -Ga śni cze go (KSRG), li -
czy 53 człon ków, w tym 22 ak tyw -
nych. Po sia da dwa sa mo cho dy wy -
po sa żo ne w pom py prze no śne, ze -
staw hy drau licz ny i agre gat prą do -
twór czy. Jak mó wi pre zes Li pok,
pie nią dze z pew no ścią się przy da dzą
i zo sta ną wy da ne zgod nie ze wska -
zów ka mi WFO ŚiGW w Ka to wi -
cach. Jed nost ka ma wie le po trzeb
sprzę to wych, a bu dy nek re mi zy wy -
ma ga in we sty cji. 

Po 7 tys. zł tra fi ło do OSP w Przy -
szo wi cach oraz OSP w Gie rał to wi -
cach. 

Dla Ro mu al da Sa ba rza, na czel -
ni ka OSP w Przy szo wi cach, ma jo wa
po wódź to czte ry nie prze spa ne no ce.
Stra ża cy ukła da li ta my przy bu dyn -
kach oraz wor ki z pia skiem. Kie dy

jed nak wo da prze rwa ła za bez pie cze -
nia, za ję li się ewa ku acją miesz kań -
ców, do wo zi li im rów nież je dze nie.
Jed nost ka jest wy po sa żo na w dwa sa -
mo cho dy ga śni cze (w tym je den
przy sto so wa ny do ak cji po wo dzio wej
po sia da ją cy m.in. pom py i agre gat)
oraz łód kę i pon ton mo to ro wy. Po sia -
da rów nież pom pę o du żej wy daj no -
ści, któ ra wy ko rzy sty wa na by ła m.in.
na wa łach Kłod ni cy, gdzie stra ża cy
wal czy li z ży wio łem wspól nie
z miesz kań ca mi. OSP w Przy szo wi -
cach jest człon kiem KSRG, sku pia 34
człon ków, w tym 18 ak tyw nych.
Przy jed no st ce dzia ła rów nież or kie -
stra dę ta. Py ta ny o po trze by na czel -
nik Sa barz wska zu je za kup most ków
prze jaz do wych i pon to nu. 

OSP w Gie rał to wi cach jest ulo ko -
wa na po za KSRG, po nie waż zgod nie
z prze pi sa mi jed na jed nost ka w każ -
dej gmi nie mu si po zo stać w ce lu jej
za bez pie cze nia. Dla te go też fi nan su je
ją Urząd Gmi ny. 

– Po sia da my dwa sa mo cho dy ga -
śni cze, je den go spo dar czy oraz łód kę.
Bra li śmy udział w ak cji głów nie
w so łec twie Gie rał to wi ce, jak rów -
nież w Przy szo wi cach – wspo mi na
na czel nik Woj ciech Szoł ty sek. –
Wy pom po wa li śmy wo dę z do mów,

ewa ku owa li śmy miesz kań ców, za -
bez pie cza li śmy po se sje ukła da jąc
wor ki z pia skiem, a tak że roz wo zi li -
śmy je dze nie i wo dę. 

Jed nost ka sku pia ok. 30 człon ków,
w tym 15 ak tyw nych. W chwi li obec -
nej jed no st ce naj bar dziej przy da ła by
się dra bi na ga śni cza z cer ty fi ka tem
oraz kom bi ne zo ny bo jo we. – Na gro -
da z WFO ŚiGW z pew no ścią zo sta -
nie do brze wy ko rzy sta na – mó wią
stra ża cy. (SG) 

EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
PPOOWWIIAATTUU  GGLLIIWWIICCKKIIEEGGOO

OSP z na gro da mi

Pod czas wal ki z po wo dzią stra ża cy nie szczę dzi li swych sił. To zdjęcie zrobione
zostało w maju ub. r. w Przyszowicach. 
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Pod czas kon fe ren cji w Ka to wi cach pod kre śla no, jak cen na jest unij na po moc.
Od le wej: Alek san dra Ba na siak – czło nek Za rzą du Wo je wódz twa Ślą skie go,
Adam Zdziebło – wi ce mi ni ster roz wo ju re gio nal ne go, Ga brie la Le nar to wicz –
pre zes WFO ŚiGW, Mał go rza ta Sku cha – wi ce pre zes NFO ŚiGW i Bar tosz Ba -

ła buch z Mi ni ster stwa Śro do wi ska.

Wbi cie pierw szych ło pat roz po czę ło la tem ub. r. bu do wę no wo cze snej sie ci ka -
na li za cyj nej w gmi nie Gie rał to wi ce.

Fo
 to

: S
ła

 w
o m

ir 
G

ru
sz

 ka

Fo
 to

: R
om

an
a 

G
oz

de
k



NNRR  11  ((4466))  SSTTYYCCZZEEŃŃ  22001111    ZZ  ŻŻYYCCIIAA  SSZZKKÓÓŁŁ

www.powiatgliwicki.plssttrroonnaa 1100

15 stycz nia w ko ście le w Dą brów ce
od był się kon cert lau re atów VIII Wo -
je wódz kie go Fe sti wa lu Ko lęd i Pa sto -
ra łek. Tra dy cyj nie po prze dzi ła go uro -
czy stość wrę cze nia dy plo mów i na -
gród naj lep szym ze spo łom i so li stom. 

Ce lem tej im pre zy jest roz wi ja nie
wraż li wo ści es te tycz nej dzie ci i mło dzie -
ży oraz po pu la ry za cja ko lęd i pa sto ra łek.
Fe sti wal dzie li się na dwa eta py. Pierw sza
część to prze słu cha nia, któ re od by ły
się 11 grud nia. Przed ju ry, w skła dzie dr
Do mi ni ka Len ska (wy kła dow ca AM
w Ka to wi cach) oraz Jo an na Pu dlik (pe -
da gog PSM w Gli wi cach), za pre zen to wa -
ło się 45 solistów i grup (łącznie ok. 400
wykonawców) w ka te go riach wie ko -
wych: przed szko la, szko ła pod sta wo wa
(kla sy 1-3 i 4-6), gim na zja i szko ły spe -
cjal ne. Uczest ni cy po dzie le ni zo sta li na gru py: so li sta
z akom pa nia men tem, ze spół wo kal ny, ze spół mu zycz no
– in stru men tal ny, chór z to wa rzy sze niem in stru men tu lub
ma łe go ze spo łu in stru men tal ne go oraz chór a’ca pel la. 

Naj wyż sze miej sca w po szcze gól nych ka te go riach
i gru pach za ję li: SP nr 18 w Gli wi cach (opie kun Gra ży -
na Ko no wa lik), Ka ro li na Po pie larz i Mar cel Bła żyt ko
ze SP w Woj sce z od dzia ła mi in te gra cyj ny mi (Ró ża
Neu mann), Pau li na Ja ku ba ze SP w Wie low si (Ewa
Bie lat), chór z MSP nr 9 w Knu ro wie (Be ata Bo ryc ka),
ze spół wo kal ny ze SP nr 18 w Gli wi cach (Jo an na Cze -
kań ska, Da nu ta Ole siń ska -Ko zieł), Ze spół Mu zy ki
Daw nej z ZSP w Pnio wie (Iwo na Ewer tow ska -Me ner),
Pa tryk Że brow ski ze SP w Py sko wi cach (An na Smyl),

To masz Ko wa lik z Gim na zjum nr 9 w Ru dzie Ślą skiej
(Ha li na Woź niak), ze spół wo kal ny z Gim na zjum w So -
śni co wi cach (Ka ta rzy na Spy ra), chór z Gim na zjum
nr 9 w Ru dzie Ślą skiej (Ha li na Woź niak). 

Or ga ni za to ra mi im pre zy by li Gim na zjum im. Ja -
na Paw ła II w Wie low si, Gmin na Ko mi sja ds. Roz -
wią zy wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych, przed się bior -
stwo „Kon cept” w Dą brów ce oraz Po wiat Gli wic ki.
Pa tro nat ho no ro wy nad im pre zą ob ję li: biskup
pomocniczy Diecezji Gliwickiej, sta ro sta gli wic ki,
wójt gmi ny Wie lo wieś, ku ra tor oświa ty w
Katowicach oraz Narodowe Centrum Kultury –
Ogólnopolski Program Rozwoju Chórów Szkolnych
„Śpiewająca Polska”. (SG)

7 stycz nia uro czy ście pod su mo wa ny
zo stał XI Prze gląd In sce ni za cji Bo żo na -
ro dze nio wych, któ ry od by wał się od 13
do 17 grud nia w Gór no ślą skim Cen -
trum Edu ka cyj nym w Gli wi cach.

Pod czas Ga li pod su mo wu ją cej im pre zę
lau re atom wrę czo ne zo sta ły na gro dy i dy -
plo my. W Prze glą dzie tra dy cyj nie bio rą
udział dzie ci i mło dzież z Gli wic oraz po -
wia tu gli wic kie go. W tym ro ku wy stą pi ło
w nim 29 grup (po dzie lo nych na 5 ka te go -
rii), z cze go 20 otrzy ma ło na gro dy gru po -
we i wy róż nie nia, a po nad to ju ry przy zna -
ło 39 na gród in dy wi du al nych. Lau re aci
ode bra li na gro dy z rąk bi sku pa Ge rar da
Ku sza oraz dy rek to ra GCE Je rze go Jan -
kow skie go. Z ko lei Alek san dra Ma li -

szew ska – ini cja tor ka, po my sło daw czy ni
i głów na or ga ni za tor ka Prze glą du – wrę -
czy ła po dzię ko wa nia oso bom i in sty tu -
cjom, któ re wspar ły or ga ni za cję Prze glą -
du.

I miej sca w po szcze gól nych ka te go -
riach wie ko wych za ję ły gru py z: Przed -
szko la Nie pu blicz ne go „Chat ka Pu chat ka”
z Gli wic, Szko ły Pod sta wo wej nr 7 w Gli -
wi cach, Gim na zjum nr 17 w Gli wi cach
oraz Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Osto ja”
w So śni co wi cach. W ka te go rii szko ły spe -
cjal ne i gru py po zasz kol ne II miej sce zdo -
był Ze spół Szkół Spe cjal nych w Py sko wi -
cach. Na gro dę in dy wi du al ną otrzy mał na -
to miast Zyg munt Paw lak z Do mu Po mo -
cy Spo łecz nej w Pil cho wi cach, gra ją cy ro -

lę Anio ła
O p i e  k u ń  -
cze go. 

Im pre za
o d  b y  w a  ł a
się pod pa -
t r o  n a  t e m
bi sku pa po -
moc ni cze go
D i e  c e  z j i
Gli wic kiej
oraz sta ro -
sty gli wic -
kie go.

(RG)

W Sta ro stwie Po wia to wym w Gli -
wi cach zor ga ni zo wa na zo sta ła kon -
fe ren cja, pod czas któ rej pod su mo -
wa no pro jekt edu ka cyj ny „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”, współ fi nan so wa ny przez Unię
Eu ro pej ską w ra mach Eu ro pej skie -
go Fun du szu Spo łecz ne go.

War tość pro jek tu wy nio sła po -
nad 1 mln zł. Był on ko or dy no -

wa ny przez Wy dział Roz wo ju i Pro -
mo cji Sta ro stwa Po wia to we go w Gli -
wi cach, a skie ro wa ny do uczniów
szkół pod sta wo wych, gim na zjal nych
i li ce ów ogól no kształ cą cych dzia ła ją -
cych w ra mach czte rech ze spo łów
szkół: im. I. J. Pa de rew skie go w Knu -
ro wie oraz im. M. Ko nop nic kiej w Py -
sko wi cach, a tak że ze spo łów szkół
spe cjal nych w tych dwóch mia stach.
O prze bie gu pro jek tu opo wie dzia ła je -
go ko or dy na tor Ewa Piesz ka, pra cow -
nik Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi -
cach. Przy po mnia ła, że w ra mach pro -
jek tu od by wa ły się róż no rod ne za ję cia,
za rów no wy rów naw cze, jak i roz wi ja -
ją ce umie jęt no ści i po sze rza ją ce wie -
dzę uczniów, ofe ru ją ce do radz two edu -
ka cyj no -za wo do we i psy cho lo gicz no -
-pe da go gicz ne. 

Na stęp nie ko or dy na to rzy szkol ni
oraz ucznio wie opo wie dzie li, jak wy -
glą da ła re ali za cja pro jek tu w ich szko -
łach. W Ze spo le Szkół Spe cjal nych
w Knu ro wie naj więk szym za in te re so -
wa niem cie szy ły się kół ka – pla stycz -
ne, te atral ne i przy rod ni czo -tu ry stycz -

ne, nie bra ko wa ło też chęt nych
do udzia łu w za ję ciach spor to wych
i ru cho wych. Oprócz kó łek za in te re so -
wań ucznio wie mo gli ko rzy stać z naj -
róż niej szych form te ra pii pe da go gicz -
nej, or ga ni zo wa no rów nież wy ciecz ki,
m.in. do Kra ko wa czy Za ko pa ne go.
Mło dzież z Ze spo łu Szkół Spe cjal nych
w Py sko wi cach rów nie chęt nie bra ła
udział w za ję ciach wy rów naw czych,
m.in. z ję zy ka pol skie go oraz ma te ma -
ty ki, a tak że w kół kach czy w wi zy tach
stu dyj nych w za kła dach pra cy. Zor ga -
ni zo wa no tak że licz ne wy ciecz ki –
m.in. Pia stow skim Szla kiem, do Wie -
licz ki, Za ko pa ne go, Cie szy na i po Ju -
rze Kra kow sko -Czę sto chow skiej.
Z ko lei w Ze spo le Szkół im. I. J. Pa de -
rew skie go w Knu ro wie od by wa ły się
za ję cia wy rów nu ją ce za le gło ści z 8
przed mio tów oraz kół ka, m.in. dzien -
ni kar skie, eko lo gicz ne, ra dio we, fil -
mo we czy ani ma cji kom pu te ro wej. Tu
tak że nie za bra kło wy cie czek m.in.
do War sza wy, Kra ko wa czy Wro cła -
wia. 

– Dzię ki pro jek to wi bra łam udział
w kół ku dzien ni kar skim i je stem bar -
dzo za do wo lo na – po wie dzia ła jed na
z uczen nic, Ja go da Za cher. – Po pra -
wi łam swój warsz tat dzien ni kar ski, na -
uczy łam się, jak skła dać ga ze tę, a tak -
że pi sa łam do szkol nej ga zet ki. 

WZe spo le Szkół im. M. Ko nop -
nic kiej w Py sko wi cach rów nież

nie za bra kło za jęć wy rów naw czych,
a w ra mach kó łek po sze rza ją cych wie -
dzę dzia łał m.in. klub kon wer sa cyj ny
z ję zy ka an giel skie go, ucznio wie do -

sko na li li warsz tat dzien ni kar ski
i umie jęt ność two rze nia gra fi ki kom -
pu te ro wej oraz od by ły się licz ne wy -
ciecz ki, m.in. do Po zna nia, War sza wy
i Kra ko wa. 

– Pro jek ty edu ka cyj ne ta kie jak
„Mi chał Anioł” są szcze gól nie mi le
wi dzia ne przez uczniów o mniej szych
moż li wo ściach i szan sach roz wo ju –
pod su mo wa ła jed na ze szkol nych ko -

or dy na to rek, Mag da le na Ba tor. –
Ucznio wie zy ska li nie tyl ko wie dzę,
ale na wią za li bliż sze kon tak ty z ró wie -
śni ka mi i na bra li pew no ści sie bie.
Oczy wi ście naj le piej ucznio wie bę dą
wspo mi nać wy ciecz ki. 

Z „Mi cha ła Anio ła” sko rzy sta ło
łącz nie 895 uczniów. W an kie tach,
w któ rych wy ra zi li oni swą opi nię
o tym pro jek cie, po nad 85 proc. z nich

stwier dzi ło, że przy czy nił się on
do roz wo ju ich za in te re so wań.

Na za koń cze nie kon fe ren cji Jo -
an na Pik tas, na czel nik Wy dzia -

łu Roz wo ju i Pro mo cji w sta ro stwie,
przed sta wi ła in for ma cję o in nych
pro jek tach edu ka cyj nych dla
uczniów szkół po wia to wych. Są to
„Lo kal nie na rzecz edu ka cji. Pol sko–
nie miec ka wy mia na do świad czeń
w ra mach roz wią zy wa nia spe cjal -
nych po trzeb edu ka cyj nych” – pro -
jekt re ali zo wa ny do koń ca lip ca 2012
r. we współ pra cy z nie miec kim part -
ner skim Po wia tem Calw, o war to -
ści 34 400 eu ro. Obec nie trwa ją już
na to miast za ję cia w ra mach pro jek tu
pn. „Sta wiam na roz wój – pod nie sie -
nie ja ko ści szkol nic twa za wo do we go
w po wie cie gli wic kim”. Jest on prze -
zna czo ny dla uczniów wszyst kich
szkół o pro fi lu za wo do wym pro wa -
dzo nych przez po wiat, a je go war -
tość wy no si ok. 900 tys. zł. Z ko lei
swo istą kon ty nu acją „Współ cze sne -
go Mi chał Anio ła” bę dzie „Edu ka cja
dla roz wo ju”. Pro jekt ten obej mie
po dob ną gru pę uczest ni ków i sta wia
so bie po dob ne ce le. Jest re ali zo wa ny
w okre sie sty czeń 2011-gru -
dzień 2012, a je go war tość osza co -
wa no na 1 144 998 zł. 

(SG)

Uczen ni ce „Pa de rew skie go” z za do wo le niem opo wia da ły o za ję ciach dzien ni -
kar skich, w któ rych bra ły udział. 

Mi chał Anioł za koń czo ny, ru szy ły no we pro jek ty 
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Na gro dzo ne ja seł ka w wy ko na niu uczniów z Py sko wic.

Nagrody laureatom wręczyli biskup Gerard Kusz, starosta Michał
Nieszporek, wójt Ginter Skowronek i radny powiatowy Mariusz
Poloczek.
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Ko lę do wa li w Dą brów ce 
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Wie le suk ce sów od nio sła w mi -
nio nym ro ku Sa bi na Wi de ra – mło -
da za wod nicz ka z Bar głów ki, upra -
wia ją ca jaz dę kon ną w sty lu we stern
i ro deo.

Sa bi na za koń czy ła rok uda nym
star tem w fi na le Mię dzy na ro do we go
Pu cha ru Pol ski w kon ku ren cjach
szyb ko ścio wych Ad re na li na
Cup 2010, któ ry od by wał się od 3
do 5 grud nia w ra mach zor ga ni zo wa -

nej w ka to wic kim Spodku Pa ra dy
Hor se Show Po lish Ma sters. Do ry -
wa li za cji fi na ło wej Pu cha ru, zor ga ni -
zo wa ne go przez Sto wa rzy sze nie
Spor to we We stern Ri ders, za kwa li fi -
ko wa nych zo sta ło 12 naj lep szych za -
wod ni ków z Pol ski, Sło wa cji oraz
Re pu bli ki Cze skiej star tu ją cych w ub.

r. w za wo dach kwa li fi ka cyj nych
w Kłodz ku, Wro cła wiu oraz w Gli wi -
cach.

17-let nia Sa bi na star to wa ła na ko -
niu Dra gon. Ta uczen ni ca jed nej z gli -
wic kich szkół śred nich re pre zen tu je
staj nię Ran cho u Mar ka z Bar głów ki
ko ło So śni co wic. W kon ku ren cji Ad re -
na li na Mix (sla lom wo kół dwóch be -
czek oraz po mię dzy trze ma tycz ka mi)
Sa bi na spi sa ła się zna ko mi cie, zaj mu -

jąc trze cie miej sce. W kon ku ren cji
Bar rel Ra ci ne (sla lom wo kół trzech
be czek) za ję ła wy so kie, czwar te miej -
sce. Na to miast w ro ze gra nej na ko niec
kon ku ren cji Po le Ben ding (sla lom
mię dzy 6-cio ma tycz ka mi) za sko czy ła
wszyst kich – wy gra ła ry wa li za cję,
zdo by wa jąc I miej sce. 

W ten spo sób Sa bi na – bar dzo do -
brym star tem w ka to wic kim Spodku
w kla sy fi ka cji ge ne ral nej Mię dzy na ro -
do we go Pu cha ru Pol ski w kon ku ren -
cjach szyb ko ścio wych Ad re na li na
CUP 2010 obej mu ją cej wszyst kie star -
ty w se zo nie 2010 – wy su nę ła się
na II miej sce, ustę pu jąc je dy nie Ewie
Skwar czyń skiej -Wierz cho sław skiej
na ko niu Exmo ore. Jest to jej ży cio wy
suk ces.

Mło da mi strzy ni tre nu je na Ran cho
u Mar ka pod okiem je go wła ści cie la
Mar ka Czer wiń skie go oraz Zbi gnie -
wa Sa dow skie go, ko rzy sta też z kon -
sul ta cji u wy bit nych tre ne rów pol skich
oraz cze skich. W mi nio nym ro ku mia -
ła wie le in nych krajowych suk ce sów. 

W 2009 r. re pre zen tu jąc Pol skę
na Mi strzo stwach Eu ro py Cen tral nej
na Wę grzech zdo by ła srebr ny me dal
w kon ku ren cjach Po le Ben ding Ju nior
oraz brą zo wy me dal w kon ku ren cji
Bar rel Ra cing Ju nior.

– Nie ste ty, w 2010 ro ku nie by ło
nas stać na udział w im pre zach roz gry -
wa nych po za gra ni ca mi kra ju – mó wi
opie kun spor to wy Sa bi ny, Zbi gniew
Sa dow ski. – Chcie li by śmy, aby suk ce -
sów Sa bi ny by ło wię cej i na mię dzy -
na ro do wych za wo dach. Dla te go też
pro si my za in te re so wa nych roz wo jem
jej nie kwe stio no wa ne go ta len tu
o ewen tu al ną współ pra cę czy po moc.

Kon takt: Ma rek Czer wiń ski, Ran -
cho u Mar ka, Bar głów ka, ul. Gór -
na 49, 44-153 So śni co wi ce, tel. 693-
282-166, e. ma il: ran cho umar ka
@wp.pl. (ZS)

Naj lep si w te ni sie
sto ło wym 

11 grud nia w Wie low si od by ły się XI In dy wi du al ne
Mi strzo stwa Po wia tu Gli wic kie go w Te ni sie Sto ło wym
zor ga ni zo wa ne przez Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach
oraz Gim na zjum im. Ja na Paw ła II w Wie low si. Sę dzią
za wo dów był Le szek Pię ta. 

Wy ni ki wg ka te go rii wie ko wych: Mło dzicz ki – Ka ro li -
na Su chan (ULKS Pław nio wi ce), Ju sty na Ży ła, Ju lia
Mrzyk (obie LKS Orzeł Sta ni ca); Mło dzi cy - Woj ciech

Za part, Alek san der Ko wol (obaj LKS Orzeł Sta ni ca), Ar -
tur Ma cha (LKS Na przód Żer ni ca); Ka det ki – In ga Fo ik
(ULKS Pław nio wi ce), Mag da le na Mrzyk (LKS Orzeł Sta -
ni ca), Pa try cja Osi niak (ULKS Ruch Pniów); Ka de ci –
Mi chał Ży ła, Ma te usz Kro tow ski (obaj LKS Orzeł Sta ni -
ca), Łu kasz Bu ja ra (Gim na zjum Wie lo wieś); Ju nior ki –
Ad rian na Kot, Klau dia Grze lak, Elż bie ta Wró bel
(wszyst kie LKS Vic to ria Pil cho wi ce); Ju nio rzy – Do mi nik
Szmaj (LKS Orzeł Sta ni ca), Ja kub Ciup ke, Piotr Lis
(obaj LKS Wil ki Wil cza); Se nior ki – Iwo na Steu er (ULKS
Taj fun Li go ta Ła będz ka), Mag da le na Pię ta (ULKS Pław -
nio wi ce); Se nio rzy – Piotr Ze mła, Da riusz Steu er, Piotr
Wi ciok (wszy scy ULKS Taj fun Li go ta Ła będz ka). (SG)

Mi strzo wie
pod siat ką

O Pu char Sta ro sty Gli wic kie go wal czy li
uczest ni cy Po wia to we go Tur nie ju Siat ków ki,
ro ze gra ne go 19 grud nia w ha li Miej skie go
Ośrod ka Spor tu i Re kre acji w Knu ro wie. 

W tur nie ju wzię ły udział naj lep sze dru ży ny
wy ło nio ne w eli mi na cjach prze pro wa dzo nych 12
grud nia w Py sko wi cach (dru ży ny z pół no cy po -
wia tu) oraz 18 grud nia w Knu ro wie (dru ży ny
z po łu dnia po wia tu). Z tur nie jów eli mi na cyj -
nych, w któ rych udział wzię ło 9 dru żyn, do fi na -
łu awan so wa ły po 3. 

Z pół no cy by ły to Gu mi sie I Py sko wi ce, Gu -
mi sie II Py sko wi ce i ZA KSA To szek. Z ko lei
z po łu dnia po wia tu w fi na le za gra ły LKS Vic to -

ria Pil cho wi ce, KS 94 Ra cho wi ce oraz SPS
Knu rów. 

Tur niej ro ze gra ny zo stał sys te mem „każ dy
z każ dym”. Bez a pe la cyj nym zwy cięz cą oka za ły
się Gu mi sie I, któ re w tur nie ju finałowym wy gra -
ły wszyst kie me cze i stra ci ły tyl ko jed ne go se ta.
Na dru gim miej scu upla so wał się ze spół LKS
Vic to ria Pil cho wi ce, na to miast trze cie miej sce
za jął dru gi ze spół Gu mi si. Czwar te miej sce wy -
wal czy ła dru ży na ZA KSA To szek, pią te KS 94
Ra cho wi ce, na to miast miej sce szó ste przy pa dło
ze spo ło wi SPS Knu rów. Wszyst kie dru ży ny z rąk
sta ro sty gli wic kie go Mi cha ła Nie szpor ka oraz
wi ce prze wod ni czą ce go Ra dy Po wia tu Gli wic kie -
go Krzysz to fa Sto lar ka otrzy ma ły pa miąt ko we
dy plo my, na to miast 3 naj lep sze dru ży ny uho no -
ro wa ne zo sta ły pu cha ra mi i mar ko wy mi pił ka mi.

(SzB)

W ha li spor to wo – wi do wi sko wej
im. H. Wa gne ra w Py sko wi cach zor -
ga ni zo wa no w grud niu dwa po wia -
to we tur nie je spor to we. W siat ków -
ce i pił ce noż nej ry wa li zo wa ły mię -
dzy so bą szko ły po nad gim na zjal ne
z po wia tu gli wic kie go. 

14 grud nia ro ze gra ny zo stał tur -
niej pił ki siat ko wej dziew cząt
i chłop ców o Pu char dy rek to ra OPP
Py sko wi ce An ny Smyl i dy rek to ra
Ze spó łu Szkół im. M. Ko nop nic kiej
El wi ry Der sie wicz. Ce lem tur nie ju
by ło wy ło nie nie dru ży ny re pre zen tu -
ją cej po wiat w re jo nie gli wic kim.
Wśród dziew cząt zde cy do wa nie wy -
gra ła dru ży na ZSMK Py sko wi ce,
zwy cię ża jąc w każ dym me -
czu 2: 0, II miej sce za ję ła re pre zen ta -
cja ZS im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie, a III – ZSZ nr 2 w Knu -
ro wie. Wśród dru żyn chłop ców naj -
lep sza by ła ta z ZSZ nr 2 w Knu ro -
wie, II miej sce za jął ZSMK Py sko wi -
ce, a III – ZS im. I. J. Pa de rew skie go.
Naj lep szą za wod nicz ką oka za ła się
So nia Ko nop ka z ZSZ nr 2, a naj lep -
szym za wod ni kiem Pa tryk Szym ko -
wiak z ZS im. I. J. Pa de rew skie go.

Za wo dy sę dzio wa li Da riusz i Pa weł
Bry łowie. 

Wiel kie emo cje to wa rzy szy ły tur -
nie jo wi pił ki noż nej ha lo wej o Pu char
Sta ro sty Gli wic kie go, któ ry od był
się 16 grud nia. Uczest ni czy ło w nim
pięć dru żyn, któ re ry wa li zo wa ły sys -
te mem „każ dy z każ dym”. ZSMK Py -
sko wi ce za pre zen to wa ło wy so ki po -
ziom, strze la jąc w dwóch me czach 12
bra mek, nie tra cąc żad nej. Ko lej ne
me cze po za cię tej grze za koń czy ły się
mi ni mal ną prze gra ną z ZSZ nr 2 Knu -
rów (1: 2) oraz re mi sem z Tech ni kum
nr 1 Knu rów (3: 3).

Koń co wa kla sy fi ka cja: I miej sce –
ZSZ nr 2 Knu rów, II – Tech ni kum nr 1
Knu rów III – ZSMK Py sko wi ce IV –
LO Pa de rew ski Knu rów V – ZSZ Py -
sko wi ce. Naj lep szy za wod nik – Ma te -
usz Mu lar czyk z ZSZ nr 2 Knu rów,
naj lep szy bram karz – Ad rian Kry -
siak z ZS im. I. J. Pa de rew skie go.
Funk cję sę dzie go głów ne go peł nił To -
masz Olesz. Na gro dy zwy cięz com
wrę cza li czło nek Za rzą du Po wia tu
Gli wic kie go Sła wo mir Adam czyk
i dy rek tor ZSMK El wi ra Der sie wicz. 
(Na uczy cie le WF)

Uda ny rok Sa bi ny

Gro no uczest ni ków i or ga ni za to rów im pre zy.
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Sa bi na na Dra go nie w nie zwy kle po ka zo wej jeź dzie wo kół be czek.
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Ko nop nic ka 
na spor to wo

Mło dych pił ka rzy ucie szy ły na gro dy, wśród któ rych by ły m.in. pił ki. 
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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 nu me ru WPG wy glą da ją na stę pu ją -
co: ha sło krzy żów ki PIER NICZ KI,
z ko lei zdję cie przed sta wia ło Ko ściół
pw. Św. Mi cha ła Ar cha nio ła w Ru -
dziń cu. 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 Kor ne lia Ko len der, Klau -
dia Kra wiec oraz Jan Dwo ro wy. Gra -
tu lu je my! W ce lu usta le nia spo so bu
od bio ru na gród pro si my o kon takt te -
le fo nicz ny, nu mer tel. 32 332 66 65. 

Obok zamieszczamy ko lej ną krzy -
żów kę oraz zdję cie do roz po zna nia.
Tym ra zem krzy żów ka jest ma łym
pod su mo wa niem te go, co wy da rzy ło
się w po wie cie gli wic kim w 2010 r.
Z ko lei 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 1 lu te go
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)

Daw ne prze ka zy mó wią, że je -
den z wła ści cie li chu dow skie go
zam ku, niezna ny bli żej z imie nia
ry cerz, kie dyś wy brał się
do Czech i po znał tam prze cud nej
uro dy ko bie tę – po dob no za kon -
ni cę. Za ko chał się w niej sza leń -
czą mi ło ścią. Dziew czy na od wza -
jem ni ła je go uczu cie i zgo dzi ła się
na uciecz kę z klasz to ru.

Przy by ła z ry ce rzem do Chu do -
wa, gdzie po bra li się i za miesz ka li
w zam ku. Nie mo gło to być jed nak
w po rząd ku wzglę dem Bo ga, bo
mło da żo na szyb ko za cho ro wa ła
i nie dłu go po tem zmar ła. Po grą żo -
ny w bó lu i roz pa czy mąż po cho wał
ją na po bli skim cmen ta rzu. Jak mó -
wi le gen da, już pierw szej no cy
po po grze bie duch pięk nej pa ni zja -

wił się w zam ku i od tej po ry co
noc od wie dzał wdow ca, skar żąc się
jed no cze śnie, że trud no jest dojść
do do mu ze wzglę du na czy ha ją ce
wszę dzie wil ki i gąszcz la su. Wo -
bec te go za ko cha ny mał żo nek wy -
bu do wał ta jem ne przej ście łą czą ce
za mek z gro bow cem. 

Po śmier ci ry ce rza ko bie ta przy -
cho dzi ła do zam ku na dal. Praw do -
po dob nie jest to po ku ta, któ ra trwa
do dziś i dla te go nie któ rzy z tu ry -
stów od wie dza ją cych za mek spo ty -
ka ją pięk ną, ale smut ną ko bie tę
w czer ni, któ ra snu je się wśród ru -
in, ża łu jąc za swo je grze chy. 

(Le gen da po da na przez Prze my -
sła wa No cu nia z Fun da cji „Za mek
Chu dów”, opr. MFR)
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Jako jest dzisioj ta ślonsko dusza? 
Ciynżko łodgodnońć - prziznać to
musza 
Wiym że spolszczono jest chnet w
całości 
Durś jednak wongel na dnie jej gości 
Kajś tam w czeluściach ciyngiym sie
kryje 
I choć wyloli już nań pomyje 

Łone mu niy som w stanie za-
szkodzić 
Tyn wongel czeko by sie łodrodzić 
Jest jak rycerze kajś spod Giewonta 
Stanie łogrzeje posprzonto w kon-
tach 
Potym rozbłyśnie nom na Europa 
Kto go łobudzi? Szukejmy chopa! 

Bronisław Wątroba

Ślonsko
dusza 

Py ta nia do krzy żów ki:
1. Gdzie oby ło się spo tka nie re ak ty -
wu ją ce Sto wa rzy sze nie Soł ty sów Wo -
je wódz twa Ślą skie go?
2. Na zwa ze spo łu wy róż nio ne go na -
gro dą „Be ne Me ri tus” (z łac. do brze
za słu żo ny). 
3. Któ ry z part ne rów po wia tu za an ga -
żo wał się w po moc dla po wo dzian?
4. Ja ką na zwę no si miej sce edu ka cyj -
ne przy ZS im. M. Ko nop nic kiej w Py -
sko wi cach, w któ rym sto ją Dyz io
i Zy zio?

5. W któ rym szpi ta lu uru cho mio no
Kli ni kę Chi rur gii Ma ło in wa zyj nej
i Prok to lo gii?
6. Gdzie Sta ro stwo Po wia to we zor ga -
ni zo wa ło Pik nik z Ma mu tem?
7. Ja kie wy bo ry od by ły się pod ko niec
mi nio ne go ro ku?
8. Ja ki ty tuł otrzy ma ła Re na ta Böhm
z Rud na?
9. Na zwa ba se nu, któ ry po wstał w Pa -
niów kach.
10. Ja ką na zwę no si Dom Po mo cy
Spo łecz nej w Kuź ni Nie bo row skiej?

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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Do dziś wśród ru in snu je się duch by łej za kon ni cy…

Przed sta wia my ko lej ny
prze pis na po tra wę, na gro dzo -
ną w kon kur sie „Da nie Ro ku
Spi chle rza”, któ ry od był się
w mi nio nym ro ku na Ran cho
w Pro bosz czo wi cach. Tym ra -
zem jest to da nie z dzi czy zny –
pysz ne i do sko na łe na kar na -
wa ło we przy ję cie, szcze gól nie
gdy ma my wśród swych krew -
nych lub zna jo mych my śli -
wych. Au tor ka tej po tra wy
otrzy ma ła trze cie miej sce
w ka te go rii ku cha rze in dy wi -
du al ni. 
- 20 dkg bocz ku wę dzo ne go
- 20 dkg do brej wę dzo nej kieł ba sy
- 0,75 dkg scha bu z dzi ka
- 0,75 dkg scha bu z je le nia
- 20 dkg twar dych ogór ków ki szo nych
- 20 dkg ce bu li
- 3 dkg kon cen tra tu po mi do ro we go
- 150 ml kwa śnej śmie ta ny
- mą ka
- 0,5 l ro so łu
- sma lec
- przy pra wy

Na roz grza ny sma lec wrzu ca my
mię so po kro jo ne w pa ski (jak fryt -
ki), sma ży my na zło ty ko lor. Do da -
je my bo czek i kieł ba sę, a pod ko niec
po kro jo ną w piór ka ce bul kę. Ca łość
wrzu ca my do ro so łu i do da je my 1,5
l wo dy. Przy pra wia my do sma ku so -
lą, pie przem, kon cen tra tem po mi do -
ro wym i zio ła mi. Do da je my ogór ki
ki szo ne po kro jo ne w pa ski. Na ko -
niec da nie za gęsz cza my śmie ta ną
z mą ką.

Wir gi nia Wa la sik – Pil cho wi ce
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Co 
przed sta wia 
to zdję cie?
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W kręgu legend

O chu dow skiej
pa ni
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Forsz mak naj le piej sma ku je, gdy jest moc no
go rą cy. 

Spichlerzowe smaki
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