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IN WE STO WA NIE W PRZY SZŁOŚĆ
W tym ro ku na in we sty cje w po -

wie cie gli wic kim za pla no wa no w bu -
dże cie po nad 19 mln zł. Jest to kwo -
ta o 4 mln więk sza niż w ro ku ubie -
głym. Środ ki te zo sta ną prze zna czo -
ne m.in. na szkol nic two oraz ochro -
nę zdro wia. Za rząd Po wia tu nie zre -
zy gno wał z żad nej z za pla no wa nych
in we sty cji. 

Przy po mnij my, że bu dżet po wia tu
na 2011 rok – po mi mo trud nej sy tu acji fi -
nan so wej – jest lep szy niż po przed ni. Za -
pla no wa no do cho dy w wy so ko -
ści 69 364 000 zł, na to miast wy dat ki
w kwo cie 72 309 000 zł (sze rzej pi sa li śmy
o tym w po przed nim nu me rze WPG). 

W po wia to wych in we sty cjach dzie -
je się na praw dę wie le. Trwa re ali za cja
za da nia pn. „Mo der ni za cja i roz bu do -
wy obiek tów spor to wych Ze spo łu
Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
przy ul. 1 Ma ja 21 w Knu ro wie”, w ra -
mach któ re go po wsta je ha la spor to wa
wraz z za ple czem o wy mia rach ze -
wnętrz nych 40 m na 19 m i wy so ko -
ści 11,75 m. Bę dzie ona po łą czo na
z bu dyn kiem szko ły spe cjal nym łącz -
ni kiem, znaj du ją cym się na wy so ko ści
bocz ne go wej ścia do obec nej sa li spor -
to wej. 

Wy ko naw cą ro bót jest Przed się -
bior stwo Re mon to wo -Bu dow la ne ER -
BUD Sp. z o.o. z Ryb ni ka. Przy po -
mnij my, że 14 paź dzier ni ka ub. r. sta -

ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek
oraz dy rek tor szko ły Do ro ta Gu mien -
ny uro czy ście wmu ro wa li ka mień wę -
giel ny pod bu do wę ha li. Ro bo ty ru szy -
ły kil ka dni po tym wy da rze niu, a ich
za koń cze nie pla no wa ne jest na 22
sierp nia 2012 r. Po stę py wi dać go łym
okiem. Wy la ne są już fun da men ty
i wy ko na na zo sta ła ka na li za cja desz -
czo wa. 

– W naj bliż szym cza sie ru szą
pra ce zwią za ne ze wzno sze niem
żel be to wej kon struk cji bu dyn ku
ha li. Na stęp nie roz pocz ną się ro bo -
ty mu rar skie i po wsta nie dach –
wy ja śnia Da wid Do mżoł z Wy dzia -
łu In we sty cji i Za mó wień Pu blicz -
nych Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach. – Po nad to w bie żą -
cym ro ku za mon to wa ne zo sta ną

okna i drzwi, by osią gnąć stan „su -
ro wy za mknię ty”. 

Na stęp nym eta pem bę dzie wy ko na -
nie we wnętrz nych in sta la cji, ro bo ty
wy koń cze nio we we wnątrz wraz z do -
sta wą i mon ta żem pod ło gi spor to wej
oraz wy po sa że nia, a tak że za go spo da -
ro wa nie te re nu wo kół bu dyn ku ha li.
War tość tej in we sty cji to 3,6 mln zł. 

Dokończenie na str. 4

Ze spół re pre zen tu ją cy py sko wic -
ką sta cję Wo je wódz kie go Po go to wia
Ra tun ko we go w Ka to wi cach za -
jął I miej sce na VI Zi mo wych Mię -
dzy na ro do wych Mi strzo stwach Pol -
ski w Ra tow nic twie Me dycz nym.

Mi strzo stwa od by wa ły się od 27
do 30 stycz nia w Szczyr ku. Star to wa -
ło w nich 60 ze spo łów, z cze go 15
z za gra ni cy, m.in. z USA i Wlk. Bry ta -
nii. Uczest ni cy mie li do wy ko na nia
sie dem za dań, wy ma ga ją cych du żej
wie dzy, kwa li fi ka cji, prak ty ki, opa no -
wa nia, spraw no ści oraz do sko na łe go
zgra nia ze spo łu. Mu sie li m.in. udzie -
lać po mo cy ofia rom ka ta stro fy ma so -
wej – ata ku ter ro ry stycz ne go, w któ -
rym by ło sto osób po szko do wa nych
oraz np. 4-mie sięcz ne mu dziec ku
i ran nym w wy pad ku sa mo cho do -
wym. 

Po ziom mi strzostw był bar dzo
wy so ki, o czym świad czy fakt, iż
w su ro wej kla sy fi ka cji koń co wej
róż ni ce punk to we po mię dzy po -
szcze gól ny mi zwy cię ski mi ze spo ła -
mi by ły mi ni mal ne. Osta tecz nie
dru ży na z Py sko wic za ję ła I miej sce
ex aequo z re pre zen ta cją szpi ta la
w Na kle nad No te cią. „Na si” ra tow -
ni cy zdo by li rów nież I miej sce
w kon ku ren cji Za awan so wa ne za -
bie gi re su scy ta cyj ne, zdo by wa jąc
w niej 100 pro cent moż li wych
do uzy ska nia punk tów. W ra mach
tej kon ku ren cji mie li za za da nie
udzie le nie po mo cy męż czyź nie
z za trzy ma nym krą że niem. Ak cja
ra tow ni cza od by wa ła się w tym
przy pad ku w du żym cen trum han -
dlo wym w Biel sku -Bia łym. 

Dokończenie na str. 3

W ta kiej ha li spor to wej mło dzież z „Pa de rew skie go” ćwi czyć bę dzie już w przy szłym ro ku. 

Zwy cięz cy z pu cha ra mi, któ re zdo by li na mię dzy na ro do wych mi strzo stwach
w Szczyr ku.
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IV se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie -
go tej ka den cji, któ ra od by ła się 27
stycz nia, mia ła w du żej mie rze cha -
rak ter or ga ni za cyj no -po rząd ko wy.
Za pa dły bo wiem na niej de cy zje do -
ty czą ce pra cy Ra dy w tym ro ku, jak
i przy go to wu ją ce grunt pod ewen tu -
al ne zmia ny w dzia łal no ści or ga nów
po wia tu.

Na se sji rad ni przy ję li 12 uchwał.
Trzy z nich do ty czy ły zmian w skła -
dach oso bo wych ko mi sji Ra dy. Zwią -
za ne jest to z tym, iż ma my dwóch
no wych rad nych – An drze ja Frej no
i Je rze go Ku czę, któ rzy zło ży li ślu -
bo wa nie na po przed niej se sji. Za ję li
oni miej sce An drze ja Ho sza i Mar -
ci na Stroncz ka, któ rzy tuż po wy bo -
rach mu sie li odejść z Ra dy, bo wiem
nie mo gli pia sto wać po wie rzo nych
im wów czas sta no wisk w sa mo rzą -
dach gmin nych, peł niąc rów no cze -
śnie funk cje rad nych po wia to -
wych. I tak An drzej Frej no wszedł
na ostat niej se sji w skład Ko mi sji Go -
spo dar ki, Je rzy Ku cza do Ko mi sji
Ochro ny Śro do wi ska, Roz wo ju i Pro -
mo cji, a obaj we szli do Ko mi sji Fi -
nan sów. 

Ko lej ne dwie uchwa ły okre śli ły
pla ny pra cy Ra dy oraz jej ko mi sji
na 2011 r. Są to do kład ne har mo no gra -
my, w któ rych za pi sa no te ma ty kę
wszyst kich se sji oraz po sie dzeń po -
szcze gól nych ko mi sji w każ dym mie -
sią cu br. Na stęp na uchwa ła do ty czy ła
po wo ła nia do raź nej Ko mi sji Sta tu to -
wej. Bę dzie ona pra co wać w na stę pu -

ją cym skła dzie: Le szek Ko ło dziej,
Ma riusz Pod broż ny, Ewa Jur czy ga,
Agniesz ka Ba rań ska, Krzysz tof Sto -
la rek, Je rzy Ku cza i An drzej Frej -
no, przy czym Ewa Jur czy ga wy bra na
zo sta ła na jej prze wod ni czą cą. Przed -

mio tem dzia ła nia ko mi sji jest opra co -
wa nie zmian w Sta tu cie Po wia tu Gli -
wic kie go oraz w Re gu la mi nie Pra cy
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. Uchwa ła
ta za mknę ła tę część se sji, na któ rej

zaj mo wa no się spra wa mi or ga ni za cyj -
no -po rząd ko wy mi na sze go sa mo rzą -
du.

Rad ni przy ję li tak że pro jek ty kil ku
in nych uchwał. Jed na z nich, w spra -
wie anek su do Po ro zu mie nia o ob ję ciu
dzia ła niem „Miej skie go Ze spo łu
do Spraw Orze ka nia o Nie peł no spraw -
no ści w Gli wi cach” Po wia tu Gli wic -

kie go okre śli ła, iż w 2011 r. po wiat
współ fi nan so wał bę dzie dzia łal ność
te go Ze spo łu kwo tą 104 120 zł. Ko lej -
na z uchwał sta no wi wy ra że nie zgo dy
na za war cie z do tych cza so wym dzier -

żaw cą ko lej nej umo wy dzier ża wy
na jed ną z nie ru cho mo ści w Py sko wi -
cach. Na stęp na do ko na ła drob nej
zmia ny w tre ści przy ję tej w grud niu
uchwa ły 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. Rad ni w for -
mie uchwa ły przy ję li tak że spra woz da -
nie z dzia łal no ści wspól nej dla Mia sta

Gli wi ce i Po wia tu Gli wic kie go Ko mi -
sji Bez pie czeń stwa i Po rząd ku. Dwie
ostat nie na tej se sji uchwa ły do ko na ły
zmian w uchwa le bu dże to wej po wia tu
na 2011 r. oraz zmian w wie lo let niej

pro gno zie fi nan so wej Po wia tu Gli wic -
kie go na la ta 2011-2014. Peł na treść
wszyst kich uchwał do stęp na jest
na stro nie Biu le ty nu In for ma cji Pu -
blicz nej po wia tu, pod ad re sem
www.bip.po wiat gli wic ki.pl, w za kład -
ce Pra wo lo kal ne. 

Pod czas se sji rad ni za po zna li się
rów nież ze spra woz da niem za 2010 r.
z wy so ko ści śred nich wy na gro dzeń
osią gnię tych przez na uczy cie li za trud -
nio nych w szko łach i po rad niach po -
wia to wych. Przed sta wi ła je Anet ta
Krze miń ska, na czel nicz ka Wy dzia łu
Edu ka cji, Kul tu ry, Spor tu i Spraw Spo -
łecz nych sta ro stwa. Obo wią zek przed -
sta wie nia Ra dzie ta kie go spra woz da -
nia – raz do ro ku, do 10 lu te go da ne go
ro ku – wy ni ka z za pi sów Kar ty Na -
uczy cie la, a otrzy mu ją je rów nież Re -
gio nal na Izba Ob ra chun ko wa, dy rek to -
rzy tych pla có wek oraz dzia ła ją ce
w nich związ ki za wo do we. Jak wy ka -
zu je ze sta wie nie, za rob ki na uczy cie li
za trud nio nych przez po wiat kształ to -
wa ły się w ub. r. po wy żej śred nich
okre ślo nych wskaź ni ka mi Kar ty Na -
uczy cie la.

Pod czas se sji rad ni jak za wsze zgła -
sza li też swe wnio ski, in ter pe la cje, za -
py ta nia i po stu la ty – więk szość z nich
do ty czy ła sta nu dróg po wia to wych.
Na stęp na se sja Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go od bę dzie się 24 lu te go. 
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WWIIEE  ŚŚCCII  ZZ  SSEE  SSJJII Re la cjo nu je 
SZY MON 

KO ŚCIARZ, 
wi ce prze wod ni czą cy

Ra dy Po wia tu 
Gli wic kie go    

KO MI SJA RE WI ZYJ NA

Da wid
Rams –
prze wod ni -
czą cy Ko -
mi sji Re wi -
zyj nej.

– Ko mi sja kon tro lu je dzia łal ność
Za rzą du Po wia tu i po wia to wych jed -
no stek or ga ni za cyj nych – mó wi Da wid
Rams. – W ro ku 2011 prze pro wa dzi my
kon tro lę ta kich ob sza rów jak przy cho -
dy z ty tu łu dzier ża wy nie ru cho mo ści
po wia to wych, wy dat ki na in we sty cje
i re mon ty oraz udzie la nie za mó wień
pu blicz nych. Wio sną zba da my re ali za -
cję za dań po wia tu w ra mach tzw. Ak cji
Zi ma.

Po zo sta li człon ko wie Ko mi sji: Ja -
cek Aw ra mien ko – wi ce prze wod ni -
czą cy, Win fryd Fi coń – se kre tarz, An -
drzej Mi chal ski, To masz Ko wol.

KO MI SJA ZDRO WIA

Le szek 
Ko ło dziej –
prze wod ni -
czą cy Ko -
mi sji Zdro -
wia. 

– Za gad nie nia za war te w przy ję tym
pla nie pra cy na szej ko mi sji na ten rok
na le żą do tych, któ re na zwać moż na

stan dar do wy mi – wy ja śnia Le szek Ko -
ło dziej. – Są to m.in. spra woz da nia ze
szpi ta li, DPS -ów czy PCPR -u. Przy -
pusz czam, że jed nym z te ma tów nie
uję tych w przy ję tym pla nie, a z któ ry -
mi przyj dzie nam się zmie rzyć, bę dą
spra wy zwią za ne z kon ty nu acją za po -
cząt ko wa nych w po przed niej ka den cji
prze kształ ceń w służ bie zdro wia. 

Po zo sta li człon ko wie Ko mi sji: An -
drzej Mi chal ski – wi ce prze wod ni czą -
cy, Ja cek Aw ra mien ko, Agniesz ka
Ba rań ska, Hen ryk Si bie lak. 

KO MI SJA EDU KA CJI

Ma riusz
Pod broż ny
– prze wod -
ni czą cy Ko -
mi sji Edu -
ka cji.

– Na sza
Ko mi sja w głów nej mie rze bę dzie
wspie rać po zy tyw ne zmia ny, ja kie za -
cho dzą już w szko łach, dla któ rych Po -
wiat Gli wic ki jest or ga nem pro wa dzą -
cym – wy ja śnia Ma riusz Pod broż ny. –
Za sta no wi my się też nad tym, jak za -

chę cić gim na zja li stów, aby uczy li się
w szko łach po wia to wych oraz jak po -
zy skać do dat ko we fi nan se na ich roz -
wój.

Po zo sta li człon ko wie Ko mi sji:
Win fryd Fi coń – wi ce prze wod ni czą -
cy, Szy mon Ko ściarz, Da wid Rams,
Ewa Jur czy ga, Ma rian Sa dec ki,
Krzysz tof Sto la rek. 

KO MI SJA GO SPO DAR KI

Ma riusz
Po lo czek –
prze wod ni -
czą cy Ko -
mi sji Go -
spo dar ki.

– W 2011 ro ku głów ny mi te ma ta mi
bę dą dla nas dro gi oraz sze ro ko po ję te
spra wy kry zy so we – in for mu je Ma riusz
Po lo czek. – Stan dróg od wie lu lat po ka -
zu je nam, że na le ży in we sto wać w nie
co raz więk sze środ ki. Na to miast wy da -
rze nia po przed nie go ro ku po ka za ły, że
co raz czę ściej zie mia gli wic ka jest do -
świad cza na klę ska mi ży wio ło wy mi.
Chce my być na nie le piej przy go to wa ni. 

Po zo sta li człon ko wie Ko mi sji: To -
masz Ko wol – wi ce prze wod ni czą cy,
Hen ryk Si bie lak, Szy mon Ko ściarz,
Grze gorz Mi cha lik, Bog dan Li twin,
An drzej Frej no. 

KO MI SJA FI NAN SÓW:

Bog dan 
Li twin –
prze wod ni -
czą cy Ko -
mi sji Fi -
nan sów.

– Ko mi sja zgod nie z na zwą czu wa
nad spra wa mi fi nan so wy mi po wia tu,
tzn. przy glą da się re ali za cji za dań, któ -
re zo sta ły za pi sa ne w je go bu dże cie –
mó wi Bog dan Li twin. – Na szy mi naj -
waż niej szy mi te ma ta mi w tym ro ku
bę dą re ali za cja pro jek tów do fi nan so -
wy wa nych ze środ ków unij nych, sy tu -
acja fi nan so wa szpi ta li w Knu ro wie
i Py sko wi cach oraz in we sty cje dro go -
we.

Po zo sta li człon ko wie Ko mi sji: Ma -
riusz Po lo czek – wi ce prze wod ni czą -

cy, Le szek Ko ło dziej, Ma riusz Pod -
broż ny, Krzysz tof Sto la rek, Grze -
gorz Mi cha lik, An drzej Frej no, Je -
rzy Ku cza. 

KO MI SJA OCHRO NY 
ŚRO DO WI SKA, 

ROZ WO JU I PRO MO CJI
An drzej
Ku rek –
prze wod ni -
czą cy Ko -
mi sji
Ochro ny
Śro do wi ska,
Roz wo ju
i Pro mo cji.

– By łem prze wod ni czą cym tej ko -
mi sji w po przed niej ka den cji, więc cią -
głość pra cy bę dzie za cho wa na – in for -
mu je An drzej Ku rek. – Nie ma już Po -
wia to wych Fun du szy Ochro ny Śro do -
wi ska, a za le ży nam na tym, aby środ -
ki z opłat za ko rzy sta nie ze śro do wi ska
tra fia ły na je go ochro nę. Waż nym te -
ma tem bę dzie ana li za moż li wo ści
prze ciw dzia ła nia po wo dziom, po ża -
rom oraz in nym nad zwy czaj nym za -
gro że niom ży cia i zdro wia lu dzi oraz
śro do wi ska.

Po zo sta li człon ko wie Ko mi sji:
Agniesz ka Ba rań ska – wi ce prze wod -
ni czą ca, Ewa Jur czy ga, Ma rian Sa -
dec ki, To masz Ko wol, Ma riusz Po lo -
czek, Je rzy Ku cza. 

(SG)

Pra ca po dzie lo na
Na ostat niej se sji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go usta lo ny zo stał osta tecz ny kształt ko mi sji, w któ -
rych pra cu ją rad ni. Po ni żej po da je my ich peł ny skład wraz z krót ki mi wy po wie dzia mi prze -
wod ni czą cych ko mi sji o za mie rze niach na ten rok.

Pod czas jed ne go z gło so wań.
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W ostat nich mie sią cach dia me -
tral nie zmie niły się wy gląd i funk -
cjo no wa nie kuch ni oraz jej za ple cza
w Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Za me -
czek” w Kuź ni Nie bo row skiej. Ich
mo der ni za cja by ła koń co wym eta -
pem pro ce su do sto so waw cze go tej
pla ców ki do stan dar dów, okre ślo -
nych w mi ni ste rial nych prze pi sach,
a de cy du ją cych o dal szym funk cjo -
no wa niu do mów po mo cy spo łecz nej.

Re mont trwał od wrze śnia do li -
sto pa da ub. ro ku. W ra mach do sto so -
wa nia DPS -u do obo wią zu ją cych
prze pi sów wy ko na no kom plek so wą
mo der ni za cję kuch ni wraz z za ple -
czem ma ga zy no wym i so cjal nym.
Część po miesz czeń zo sta ła prze bu -

do wa na, a sta ry wę glo wy piec za stą -
pi ły urzą dze nia elek trycz ne – no wo -
cze sna pły ta grzew cza oraz du że
elek trycz ne pa tel nie. Prze pro wa dzo -
no tak że ro bo ty to wa rzy szą ce: prze -
bu do wę in sta la cji elek trycz nej, wod -
no -ka na li za cyj nej i cen tral ne go
ogrze wa nia. Prze bu do wa ne zo sta ły
rów nież ist nie ją ce hy dran ty, któ re
do sto so wa no do obo wią zu ją cych
prze pi sów prze ciw po ża ro wych.
Kuch nia i jej za ple cze ma ją no we ka -
fel ki ścien ne i pod ło go we, zo sta ły
po ma lo wa ne i wy po sa żo ne w no wo -
cze sny sprzęt oraz me ble. Ca łość ro -
bót kosz to wa ła 400 tys. zł, z cze -
go 200 tys. sta no wi ły środ ki Urzę du
Wo je wódz kie go w Ka to wi cach,

a 200 tys. po cho dzi ło z bu dże tu Po -
wia tu Gli wic kie go.

2 lu te go w „Za mecz ku” od by ło się
spo tka nie, na któ rym pod su mo wa no
wy ko na ne pra ce. Uczest ni czył w nim
m.in. sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie -
szpo rek. – Cie szę się, że przed koń -
cem ro ku uda ło nam się za koń czyć
pro ces do sto so wa nia pla ców ki do wy -
ma ga nych stan dar dów. Da ło to na -
szym miesz kań com pew ność, że po zo -
sta ną w tym do mu – mó wi ła dy rek tor
DPS „Za me czek” Ewa Zamora. 

Ośro dek prze szedł już sze reg re -
mon tów, ale cze ka ją go jesz cze ko lej -
ne pra ce. Naj bliż sze zwią za ne bę dą
z na stęp nym eta pem ter mo mo der ni za -
cji bu dyn ku.

Po wiat Gli wic ki otrzy mał
na ten cel do fi nan so wa nie
z Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go w wy so ko ści
bli sko 800 tys. zł. W po przed -
nich la tach w ra mach ter mo -
mo der ni za cji zmo der ni zo wa -
na już zo sta ła ko tłow nia
w „Za mecz ku” oraz wy po sa -
żo no go w ko lek to ry ciepl ne.
Te raz m.in. wy mie nio ne zo -
sta ną okna i sto lar ka okien na.
Na stęp nie pla no wa ny jest re -
mont da chu, a póź niej ele wa -
cji bu dyn ku. Ostat nim eta -
pem prac bę dzie za go spo da -

ro wa nie oto cze nia te go za byt -
ko we go obiek tu. (RG) 

Gim na zjum im. Unii Eu ro pej -
skiej w So śni co wi cach jest jed ną
z nie licz nych szkół w Pol sce, któ re
po szczy cić się mo gą po sia da niem
cer ty fi ka tu Kra jo wej Sie ci Szkół
Pro mu ją cych Zdro wie i Eu ro pej -
skie go Pro gra mu Szko ły dla Zdro -
wia w Eu ro pie. 

So śni co wic kie gim na zjum ja ko je -
dy ne w po wie cie gli wic kim i oko li -

cach po sia da ta ki cer ty fi kat.
W wo je wódz twie ślą skim są tyl -
ko czte ry ta kie gim na zja, a w ca -
łej Pol sce ma go za le d wie 49
szkół. By zna leźć się w tym gro -
nie, szko ła wy ka zać się mu sia ła m.in.
wiel ką dba ło ścią o pro pa go wa nie
wśród uczniów zdro we go try bu ży cia.
Naj pierw, po kil ku la tach sta rań, za li -

czo na zo sta ła do Ślą skiej Sie ci Szkół
Pro mu ją cych Zdro wie, na stęp nie speł -
ni ła su ro we kry te ria, de cy du ją ce
o przy zna niu ogól no pol skie go cer ty fi -
ka tu, wśród któ rych jest m.in. po dej -
mo wa nie dzia łań na rzecz wdra ża nia
pro gra mów pro mu ją cych zdro wie,
w tym pro gra mu Szko ły dla Zdro wia
Eu ro py.

Uro czy ste wrę cze nie cer ty fi ka tów od -
by ło się w grud niu
w sie dzi bie Mi ni ster -
stwa Edu ka cji Na ro do -
wej w War sza wie. Cen -
tral na ka pi tu ła dzia ła ją -
ca przy Ośrod ku Roz -
wo ju Edu ka cji w War -
sza wie wy róż ni ła w ten
spo sób ogó łem 17 szkół
w kra ju. Cer ty fi kat ode -

bra ły dy rek tor so śni co wic kie go gim na -
zjum, Kry sty na Szpi la i jed na z ko or dy -
na to rek, Mał go rza ta Wy ro zum ska. 

(RG)

Od po cząt ku te go ro ku w Żer ni cy
dzia ła Ośro dek Re ha bi li ta cji Dzien -
nej Med -Pro fil. Jest to je dy na te go
ty pu pla ców ka w na szym po wie cie
i re gio nie. Świad czy usłu gi w ra -
mach kon trak tu z Na ro do wym Fun -
du szem Zdro wia, a więc za dar mo,
jak rów nież usłu gi ko mer cyj ne.

Ośro dek ofe ru je kom plek so wy pro -
gram am bu la to ryj nej re ha bi li ta cji on ko -
lo gicz nej po za bie gach ope ra cyj nych
w ob rę bie na rzą dów płcio wych i sut ka.
Two rzy go gru pa le ka rzy – gi ne ko log,
psy cho log, re ha bi li tant, fi zjo te ra peu ta
i te ra peu ta za ję cio wy. Aby za pew nić wy -

so ki po ziom za bie gów, Ośro dek wy po sa -
żo ny jest w no wo cze sny sprzęt re ha bi li -
ta cyj ny, po sia da du żą sa lę gim na stycz ną
i prze stron ne ga bi ne ty te ra peu tycz ne.
W za kre sie usług znaj du ją się m.in. dre -
naż lim fa tycz ny (w tym me cha nicz ny),
ki ne zy te ra pia (gim na sty ka, ćwi cze nia
w od cią że niu atlas), hy dro te ra pia, krio te -
ra pia i la se ro te ra pia. Moż na tam rów nież
wy ko nać ba da nia dia gno stycz ne (USG,
RTG, EKG) z za kre su ana li ty ki me dycz -
nej oraz na miej scu uzy skać kon sul ta cje
spe cja li stycz ne. Pod czas po by tu w ośrod -
ku pa cjent ma za pew nio ną opie kę le kar -
sko -pie lę gniar ską.

– Ofe ru je my pa cjen tom, o ile nie ma
prze ciw wska zań me dycz nych, nie
mniej niż 5 za bie gów lecz ni czych
dzien nie, ukie run ko wa nych na le cze nie

scho rze nia bę dą ce go pod sta wą
skie ro wa nia na re ha bi li ta cję
i scho rze nia współ ist nie ją ce – mó -

wi Mi ro sław Kle men to wicz, pre zes
Za rzą du NZOZ Med -Pro fil Sp. z o.o.
w Żer ni cy. – Ćwi cze nia i za bie gi fi zy -
kal ne re ali zu je my w usta lo nym in dy wi -

du al nie pro gra mie re ha bi li ta cji lecz ni -
czej. Pro wa dzi my je przez pięć dni
w ty go dniu w dwóch cy klach dzien -
nych, przed po łu dniem i po po łu dniu.

Med -Pro fil ofer u je rów nież re ha bi li -
ta cję neu ro lo gicz ną, po ura zo wą i in ną,
w tym np. li kwi da cję cel lu li tu. Wszyst -
kie po miesz cze nia do re ha bi li ta cji są
do stęp ne dla osób nie peł no spraw nych.

Wię cej in for ma cji na stro nie in ter -
ne to wej www.med -pro fil.pl lub
pod nu me rem tel. 32 335 20 20. Ośro -
dek mie ści się w Żer ni cy przy ul. Po -
wstań ców Ślą skich 2. Moż na do nie go
do je chać z Gli wic au to bu sem nr 59
(przy sta nek Żer ni ca -Skrzy żo wa nie).

(SG)

Dokończenie ze str. 1
Po zo sta łe kon ku ren cje roz gry wa ne by ły m.in.

w Prze łę czy Sal mo pol skiej, gdzie ze spół miał
utrud nio ne do tar cie do du żej gru py po szko do wa -
nych osób, wy ma ga ją cych szyb kiej po mo cy me -
dycz nej. 

Dru ży na z Py sko wic otrzy ma ła tak że dy plom
i pu char, przy zna ne przez po seł do Par la men tu
Eu ro pej skie go Mał go rza tę Handz lik – dla naj -
lep sze go ze spo łu ze Ślą ska. W na gro dę ra tow ni cy
po ja dą na 5-dnio wą wy ciecz kę do Bruk se li.

Zwy cię ski ze spół two rzą pra cow ni cy py sko -
wic kiej sta cji po go to wia – pie lę gnia rze Iza Siu da
i Ja nusz Łu cja oraz ra tow nik me dycz ny Ma rek
Ję drze jek pra cu ją cy w Gór no ślą skim Cen trum
Me dycz nym w Ka to wi cach. Pod czas za wo dów
pa ni Iza peł ni funk cję kie row ni ka dru ży ny, choć

– jak wszy scy zgod nie przy zna ją – w cza sie ak cji
każ dy z nich wie, co na le ży ro bić, a są na ty le
zgra ni, że nie mu szą tra cić cza su na usta la nie, kto

ma się czym za jąć. Nie jest to pierw szy suk ces re -
pre zen tan tów z Py sko wic. Wio sną ub. ro ku zdo -
by li dwa pu cha ry in dy wi du al ne na Mi strzo -

stwach Świa ta w Ra tow nic twie Me dycz nym, od -
by wa ją cych się w USA. Ma ją też na swym kon -
cie licz ne suk ce sy pod czas za wo dów kra jo wych.
Iza i Ja nusz już od daw na ra zem w nich bio rą
udział, Ma rek do łą czył do nich nie daw no. 

1 lu te go dru ży na ra tow ni cza go ści ła w Sta ro -
stwie Po wia to wym w Gli wi cach. W spo tka niu
uczest ni czy li re pre zen tu ją cy Za rząd Po wia tu Gli -
wic kie go Wal de mar Do mbek i Sła wo mir
Adam czyk oraz An drzej Frej no – rad ny po wia -
to wy i pre zes Za rzą du Po wia to we go Związ ku
OSP RP w Gli wi cach. Roz ma wia no m.in. o for -
mie współ pra cy zwy cię skie go te amu z ochot ni -
czą stra żą po żar ną. – Je ste ście wspa nia łym przy -
kła dem dla mło dzie ży – mó wił Wal de mar Do -
mbek. – Po ka zu je cie, jak praw dzi wa pa sja za wo -
do wa mo że pro wa dzić do osią gnięć na ska lę mię -
dzy na ro do wą.

(RG)

Szko ła z cer ty fi ka tem

Cer ty fi ka ty wrę cza ła mi ni ster
edu ka cji Ka ta rzy na Hall oraz
prze wod ni czą ca ka pi tu ły pol -
skie go cer ty fi ka tu Szko ła Pro -
mu ją ca Zdro wie, prof. Bar ba ra
Woy na row ska.

Mał go rza ta Wy ro zum ska i Kry sty na Szpi la
w chwi lę po ode bra niu pre sti żo we go ty tu łu
dla so śni co wic kie go gim na zjum.

Kuch nia jak ma rze nie

Ku char ka Ga brie la Si wiec mó wi, że pra ca w wy re mon to wa nej kuch ni to zu peł nie co in -
ne go, niż po przed nio. 

Naj lep szy ze spół ra tow ni czy w kra ju

Mi strzow ska dru ży na na spo tka niu, zor ga ni zo wa nym w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach.

Je dy ny ta ki ośro dek

Za bie gi wska za ne m.in. dla ko biet
po ma stek to mii – ma saż wi ro wy
koń czyn gór nych... …i dre naż me cha nicz ny. 
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Dokończenie ze str. 1
– Po wiat Gli wic ki ubie ga się o do -

ta cję z Wo je wódz kie go Pro gra mu Roz -
wo ju Ba zy Spor to wej Wo je wódz twa
Ślą skie go na la ta 2011-2012. Ist nie je
du ża szan sa, że uda nam się po zy skać
bez zwrot ne do fi nan so wa nie ze środ -
ków Fun du szu Roz wo ju Kul tu ry Fi -
zycz nej w kwo cie na wet 1,2 mln zł –
do da je Da wid Do mżoł.

Ha la to nie je dy ny obiekt spor to -
wy, ja ki po wsta nie przy „Pa de rew -
skim”. W la tach 2013-2014 wy bu do -
wa ne zo sta nie tre nin go we bo isko
do pił ki noż nej o na wierzch ni ze
sztucz nej tra wy, 4-to ro wa bież nia
okól na o dłu go ści 200 m, 60-me tro -
wa bież nia do sprin tu i ze skok
do sko ku w dal, a tak że rzut nia
do pchnię cia ku lą i roz bieg do sko ku
wzwyż. Koszt bu do wy otwar tych
obiek tów spor to wych sza cu je się
na kwo tę 1,2 mln zł.

Z ko lei na okres wa ka cyj ny pla no -
wa ne jest roz po czę cie in we sty cji pn.
„Mo der ni za cja bo iska szkol ne go Ze -
spo łu Szkół Spe cjal nych w Py sko wi -
cach”. – W tym za da niu za pla no wa li -
śmy bu do wę wie lo funk cyj ne go bo iska
spor to we go wraz z 60-me tro wą bież -
nią do sprin tu i ze sko kiem do sko ku
w dal, a tak że rzut nią do pchnię cia ku -
lą – wy li cza Sła wo mir Adam czyk,
czło nek Za rzą du Po wia tu od po wie -
dzial ny m.in. za edu ka cję. – In we sty -
cja ta w znacz nym stop niu po pra wi
wa run ki kształ ce nia nie peł no spraw -
nych uczniów. 

Pla no wa ny ter min re ali za cji in we -
sty cji przy pa da na pierw szą po ło -
wę 2012 ro ku. Sza cun ko wy koszt
to 1,2 mln zł.

Ko lej na in we sty cja no si na zwę
„Ter mo mo der ni za cja bu dyn ku Sta re go
Szpi ta la w Py sko wi cach”. W jej ra -
mach w 2010 ro ku spo rzą dzo no au dyt

ener ge tycz ny obiek tu oraz do ku men ta -
cję pro jek to wą wy mia ny sto lar ki
okien nej i drzwio wej, ocie ple nia prze -
gród bu dow la nych oraz mo der ni za cji
we wnętrz nej in sta la cji CO. 

Obec nie trwa pierw szy etap prac.
War tość in we sty cji to 195 702,65 zł.
Ter min jej za koń cze nia okre ślo no
na 30 kwiet nia br. W bie żą cym ro ku
pla nu je się rów nież wy ko na nie ro bót
w za kre sie mo der ni za cji we wnętrz nej
in sta la cji CO bu dyn ku sta re go szpi ta la
w Py sko wi cach. Dzię ki te mu obiekt,
któ re go hi sto ria się ga 1900 ro ku, bę -
dzie bar dziej funk cjo nal ny i obniżą się
koszty jego ogrzewania.

Rów nież w bu dyn kach Sta ro stwa
Po wia to we go w Gli wi cach nie za nie -
cha no in we sty cji po pra wia ją cych bez -
pie czeń stwo ich użyt ko wa nia oraz za -
pew nia ją cych do sto so wa nie do obo -
wią zu ją cych stan dar dów tech nicz -
nych. W okre sie od 1 lu te go do 30

kwiet nia w ra mach za da nia „Ada pta cja
po miesz czeń Sta ro stwa” re ali zo wa ne
są pra ce zwią za ne z bu do wą no wej we -
wnętrz nej in sta la cji elek trycz nej oraz
sys te mu sy gna li za cji po ża ru. Wy ko -
naw cą ro bót jest fir ma „Se cu ri ty Sys -
tems In te gra tion” S.A. z sie dzi bą
w Bie la nach Wro cław skich. Ko niecz -

ność bu do wy sys te mu sy gna li za cji po -
ża ru w bu dyn kach sta ro stwa wy ni ka
z de cy zji Ślą skie go Ko men dan ta Wo -
je wódz kie go Pań stwo wej Stra ży Po -
żar nej. Pra ce mo gą spo wo do wać przej -
ścio we nie do god no ści dla klien tów,
za co urząd prze pra sza.

(SG)
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Po wiat Gli wic ki jest jed nym z 36
part ne rów i jed nym z dwóch po wia -
tów (obok kło buc kie go) w pro jek cie
pt. „Przy go to wa nie e -in for ma cji
kul tu ral nej gmin i po wia tów do in -
te gra cji z re gio nal ny mi por ta la mi
kul tu ry i tu ry sty ki wo je wódz twa
ślą skie go” pro wa dzo ne go przez
Fun da cję In for ma ty ki i Za rzą dza -
nia z Ło dzi – li de ra pro jek tu – w ra -
mach RPO, Prio ry tet IV, Dzia ła -
nie 4.2 Sys tem in for ma cji kul tu ral -
nej.

W pro jek cie uczest ni czą m.in. jed -
nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go,
ośrod ki kul tu ry, mu zea, fun da cje i ze -
spo ły ar ty stycz ne. Umo wa pro jek to wa

pod pi sa na zo sta ła 5 li sto pa da 2010 ro -
ku. Pro jekt za kła da m.in. wdro że nie
i uak tu al nie nie por ta lu www.si le sia kul -
tu ra.pl, stwo rze nie plat for my e -usług
kul tu ral nych, sys te mu cy fro we go ozna -
ko wa nia obiek tów kul tu ry (ok. 1400
w róż nych czę ściach wo je wódz twa ślą -
skie go) i eks po na tów mu ze al nych
(ok. 2600 w kil ku ślą skich mu ze ach),
wdro że nie ba zy da nych obiek tów kul -
tu ral nych re gio nu i wzbo ga ce nie toż sa -
mo ści kul tu ral nej. Wszyst ko to prze ło -
żyć się po win no na wzrost zwie dza ją -

cych i od wie -
d z a  j ą  c y c h
nasz re gion tu -
ry stów. E -in -
for ma cja kul -
tu ral na ma
w s p ó ł  g r a ć
z sys te mem
SE KAP oraz
z a  w i e  r a ć
wszel kie in -
for ma cje do -
ty czą ce kul tu -
ry w wo je -
wódz twie ślą -
skim – ka len -
da ria im prez,
ak tu al no ści,
p u  b l i  k a  c j e
o te ma ty ce
kul tu ral nej itd.

W skład
Ko mi te tu Ste -
ru ją ce go we -
szli dy rek to -

rzy Re gio nal nych Ośrod ków Kul tu ry
z Ka to wic, Biel ska-Bia łej i Czę sto -
cho wy. Pro jekt trwać bę dzie do 30 li -
sto pa da 2013 ro ku. (MFR)

☺☺ 19 lu te go o godz. 19.00
w Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry

w Wie low si od bę dzie się Bab ski
Com ber. Na za ba wę przy mu zy ce
Ze spo łu Ak cen tis za pra sza Ko ło Go -
spo dyń Wiej skich z Wie low si. Wię -
cej in for ma cji pod nu me rem
tel. 32 233 65 83.

☺☺ Ga le ria POD cień w Mu zeum
Miej skim w Py sko wi cach

(Ra tusz, Ry nek 1) za pra sza na zbio ro -
wą wy sta wę ma lar stwa Fran cisz ka
Żu raw ki i uczest ni ków te ra pii za ję -
cio wej Szpi ta la Psy chia trycz ne go
w Tosz ku pt. DOM. Moż na ją oglą dać
do 28 lu te go, od wtor ku do so bo ty
w godz. od 16.00 do 18.00, w nie dzie -
lę od 15.00 do 17.00. Wstęp wol ny.

☺☺ 26 lu te go o godz. 18.00 w Ki -
nie Sce na Kul tu ra w Knu ro wie

za pre zen tu je się ze spół „Me My self
And I” zna ny z pro gra mu „Mam ta -
lent”. Bi le ty w ce nie 30 zł (nor mal -
ny) i 20 zł (ulgo wy) do na by cia w ka -
sie ki na.

☺☺ 27 lu te go o godz. 14.00 w ha li
Gim na zjum im. Ja na Paw -

ła II w Wie low si zor ga ni zo wa ny zo -
sta nie III Tur niej So łectw Gmi ny
Wie lo wieś.

☺☺ 6 mar ca o godz. 18.00 Ki no
Sce na Kul tu ra w Knu ro wie za -

pra sza na kon cert z oka zji Dnia Ko -
biet pt. Wie sław Ochman i kwin tet
smycz ko wy. Bliż sze in for ma cje
pod nr tel. 32 332 63 81.

☺☺ 7 mar ca w Świ biu od bę dzie
się tra dy cyj na im pre za ostat -

ko wa pn. Wo dze nie Niedź wie dzia.
Marsz prze bie rań ców roz pocz nie
się o godz. 9.00. Or ga ni za to rzy
przy po mi na ją, że ta niec z niedź wie -
dziem przy no si szczę ście każ dej
go spo dy ni. Dzień za koń czy się
wspól ną za ba wą w Do mu Kul tu ry
przy pa ra fii w Świ biu (po czą tek
o godz. 19.00).

☺☺ 8 mar ca o godz. 17.00 w Do -
mu Kul tu ry w Szczy gło wi cach

wy stą pi Da mian Ho lec ki. Bi le ty
w ce nie 30 zł do na by cia 
w se kre ta ria cie Do mu Kul tu ry, 
nr tel. 32 332 63 84. 

(Opr. SG)

Mi ło śni cy jaz dy kon nej już dziś
mo gą za pla no wać udział w cie ka wej
im pre zie, któ ra od bę dzie się w ma ju
w la sach Smol ni cy – i zgło sić w niej
swój ak ces.

Ta im pre za to bieg kon ny na orien -
ta cję pt. „Ka wa le ryj ka z oka zji 130
rocz ni cy uro dzin gen. dyw. Bo le sła wa
Wie nia wy Dłu go szow skie go”. Jej or -
ga ni za to rem jest Piotr Kul czy na, le -
śni czy Le śnic twa Le bo szo wi ce, a za -
ra zem mi ło śnik jaz dy kon nej i pro pa -
ga tor hi sto rii. Od by wa ją ce się w la -
sach Smol ni cy hi sto rycz no -pa trio tycz -
ne im pre zy za wsze ma ją cha rak ter ro -
dzin ny. Dla uczest ni ków bie gów jest
to oka zja do za pre zen to wa nia umie jęt -
no ści ko nia i jeźdź ca, z ko lei dla wi -
dzów moż li wość po dzi wia nia ich
spraw no ści i zwin no ści. Je że li ktoś
po sia da ko nia i chciał by wziąć udział
w or ga ni zo wa nym przez Pio tra Kul -
czy nę bie gu, po wi nien zgło sić się już
te raz, gdyż ko nia na le ży w od po wied -
ni spo sób przy go to wać. Dla za in te re -
so wa nych po da je my nu mer tel. kom. –
694 466 004. 

„Ka wa le ryj ka” od bę dzie się 21 ma ja.
Start – po prze dzo ny za pi sa mi – prze wi -
dzia no o godz. 8.30. Każ da dru ży na (2-
3 oso bo wa) otrzy ma m.in. nu mer star to -
wy, re gu la min oraz ma pę. Do brze jest
mieć wła sny kom pas. Ce lem bie gu jest
zdo by cie jak naj więk szej ilo ści punk tów
otrzy my wa nych za od szu ka nie miejsc
za zna czo nych na ma pie. Tra sa bie gu
wy nie sie oko ło 35 km. Im pre zę za koń -
czy po ga dan ka hi sto rycz na oraz wspól -
na za ba wa przy ogni sku. Koszt udzia łu
to dla uczest ni ków bie gu 100 zł, a dla
go ści bie siad nych – 10 zł, dzie ci do 15
lat bez opła ty. (SG) 

Ze zbio rów Tre fo nia
W Wil li Ca ro w Gli wi cach czyn -

na jest wy sta wa „Ko pal nia ko lo -
rów”, na któ rej moż na oglą dać ob -
ra zy ślą skich ma la rzy nie pro fe sjo -
nal nych z ko lek cji Ge rar da Sta ni -
sła wa Tre fo nia. 

Wła ści ciel zbio ru jest miesz kań -
cem Przy szo wic – pi sa li śmy o nim
sze ro ko w WPG w mar cu ub. r. Ma -
lar stwo to je go pa sja. Ko lek cjo nu je
dzie ła sztu ki, któ rych au to ra mi są
ama to rzy ma lar stwa, gra fi ki czy rzeź -
by w wę glu. Je go Ko lek cja Sztu ki In -
tu icyj nej po wsta wa ła przez 56 lat.
Jest zróż ni co wa na za rów no
pod wzglę dem ar ty stycz nym, jak
i for mal nym, a tak że te ma tycz nym,
bo wiem ta ka jest spe cy fi ka tej sztu ki. 

Wy sta wa w Wil li Ca ro jest zbio -
rem spe cjal nie wy bra nych prac, któ re
za in te re su ją za rów no znaw ców, jak
i ama to rów sztu ki, za chwy ca ją mno -
go ścią te ma tów, przede wszyst kim
zaś po zwa la ją zo ba czyć Śląsk pe łen
ko lo rów. Oglą dać ją moż na do 15 ma -
ja. Wię cej in for ma cji na stro nie
www.mu zeum.gli wi ce.pl. (SG)

IM PRE ZY WAR TE PO LE CE NIAPo wiat Gli wic ki ja ko je den z dwóch po wia tów
w pro jek cie

E -in for ma cja kul tu ral na

Kon fe ren cja do ty czą ca pro jek tu w sa li lu strza nej Mu zeum
Zam ko we go w Pszczy nie, któ re jest jed nym z part ne rów pro -
jek tu. Po środ ku Ja kub Waw rzy niak, li der pro jek tu z Fun da -
cji In for ma ty ki i Za rzą dza nia z Ło dzi.
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IN WE STO WA NIE W PRZY SZŁOŚĆ

Nie ba wem zmie ni się ob li cze sta rej czę ści Szpi ta la Po wia to we go w Py sko wi -
cach. 
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Bieg kon ny w Smol ni cy
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Zgłoś Be ne
Me ri tu sa!

Do 31 ma ja moż na skła dać
w Biu rze Ob słu gi Klien ta Sta ro -
stwa Po wia to we go w Gli wi cach
wnio ski do na gro dy Be ne Me ri tus,
któ rą – po dob nie jak w po przed -
nich la tach – przy zna w 2011 ro ku
Ra da Po wia tu Gli wic kie go oso bie
lub in sty tu cji do brze za słu żo nej dla
po wia tu gli wic kie go. 

Z wnio skiem o przy zna nie na gro -
dy mo gą wy stę po wać w szcze gól no -
ści: gru pa co naj mniej 30 miesz kań -
ców, or ga ni za cje spo łecz ne i sto wa -
rzy sze nia, or ga ny jed no stek sa mo rzą -
du te ry to rial ne go, jed nost ki po moc ni -
cze gmin, jed nost ki or ga ni za cyj ne
gmin i po wia tu. Na gro da przy zna wa -
na jest w ka te go rii in dy wi du al nej
i zbio ro wej. 

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

(MFR)

11 mar ca o godz. 9.00 w sa li se -
syj nej Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach od bę dzie się ko lej na
edy cja kon kur su pt. „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”. Głów ną na gro dą jest wy jazd
do Bruk se li, a chęt ni mo gą już zgła -
szać swój udział w kon kur sie.

Ce lem kon kur su jest od dzia ły wa -
nie na po pra wę wa run ków bez pie -
czeń stwa pra cy rol ni ków, upo -
wszech nia nie zna jo mo ści za gro żeń
i za sad bez piecz nej pra cy w go spo -
dar stwie rol nym oraz za gad nień
zwią za nych z funk cjo no wa niem
pol skie go rol nic twa w UE. Mo że
w nim uczest ni czyć mak sy mal nie 30
rol ni ków in dy wi du al nych, któ rzy
zgło szą się (pi sem nie lub te le fo nicz -
nie) do 3 mar ca w PT KRUS w Gli -
wi cach, ul. Wy szyń skie go 11, 44-
100 Gli wi ce, nr tel. 32 230 83 41,
faks 32 302 90 29. 

Uczest ni cy w dniu kon kur su otrzy -
ma ją do roz wią za nia pi sem ne te sty za -
wie ra ją ce 40 py tań – z za kre su wie dzy
o bez pie czeń stwie i hi gie nie pra cy
w rol nic twie, zna jo mo ści za gad nień

zwią za nych z funk cjo no wa niem pol -
skie go rol nic twa w Unii Eu ro pej skiej,
funk cjo no wa nia in sty tu cji eu ro pej -
skich, a tak że zna jo mo ści spo so bu po -
zy ska nia fun du szy na roz wój go spo -
darstw. Ko mi sja kon kur so wa oce ni te -
sty, przy zna jąc je den punkt za każ -
dą po praw ną od po wiedź. Su ma punk -
tów prze są dza o miej scu za ję tym
w kon kur sie. W przy pad ku uzy ska nia
przez kan dy da tów iden tycz nej ilo ści
punk tów, zo sta nie prze pro wa dzo na
do gryw ka w po sta ci do dat ko we go te -
stu skła da ją ce go się z 20 py tań.

Głów ną na gro dą w kon kur sie jest
wy jazd do Bruk se li ufun do wa ny przez
Mał go rza tę Handz lik, po seł do Par la -
men tu Eu ro pej skie go. Or ga ni za to ra mi
kon kur su są: Ka sa Rol ni cze go Ubez pie -
cze nia Spo łecz ne go Pla ców ka Te re no -
wa w Gli wi cach, sta ro sta gli wic ki, prze -
wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go,
Ślą ski Od dział Re gio nal ny Agen cji Re -
struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa
w Czę sto cho wie, BGŻ Od dział w Gli -
wi cach oraz Ślą ska Izba Rol ni cza. Pa -
tro nat nad kon kur sem spra wu je Mał go -
rza ta Handz lik, a opie ką me dial ną ob ję -
ły go „No wi ny Gli wic kie”. (SG)

Po wia to we Cen trum Po mo cy Ro -
dzi nie w Gli wi cach pro wa dzi na bór
do ko lej nej edy cji pro jek tu „Do bry
start w sa mo dziel ność” współ fi nan -
so wa ne go przez Unię Eu ro pej ską
w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Ka pi tał Ludz ki Prio ry te tu VII,
Dzia ła nia 7.1, Pod dzia ła nia 7.1.2.

Ce lem pro jek tu jest eli mi no wa nie
ba rier i trud no ści, na ja kie na po ty ka ją
oso by znaj du ją ce się w gru pie osób za -
gro żo nych wy klu cze niem – po przez
wspie ra nie pro ce su ich usa mo dziel nia -
nia w ży ciu za wo do wym i spo łecz nym.
Jest on skie ro wa ny do miesz kań ców
po wia tu gli wic kie go: wy cho wan ków
ro dzin za stęp czych i pla có wek opie -
kuń czo-wy cho waw czych (w wie ku 15
– 24 lat), dzie ci nie peł no spraw nych
(w wie ku 15 – 24 lat) i ich ro dzi ców
w okre sie ak tyw no ści za wo do wej (tj.

ko bie ty do 60 ro ku ży cia, męż czyź ni
do 64 ro ku ży cia), a tak że osób nie peł -
no spraw nych (w wie ku 15 – 60 lat ko -
bie ty, 15 – 64 lat męż czyź ni).

Wa run kiem przy stą pie nia osób nie -
peł no spraw nych do pro jek tu jest po -
sia da nie ak tu al ne go orze cze nia o stop -
niu nie peł no spraw no ści lub orze cze -
nie o nie peł no spraw no ści. Udział
w pro jek cie jest bez płat ny.

Szcze gó ło we in for ma cje w Biu rze
Pro jek tu, miesz czą cym się w bu dyn ku
Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach
(ul. Zyg mun ta Sta re go 17, II pię tro,
po kój nr 224, nr tel. 32 233 79 83)
oraz w se kre ta ria cie PCPR (ul. Zyg -
mun ta Sta re go 17, par ter, po kój
nr 084, nr tel. 32 332 66 16). In for ma -
cje do stęp ne są rów nież na stro nie
www.do bry start.pcpr -gli wi ce.pl.

(SG)

Wy grał z na mi
Dzię ku je my za od po wie dzi, na de -

sła ne na stycz nio wą edy cję kon kur su
WY GRAJ Z NA MI, któ ry or ga ni zu -
je my wspól nie z Pla ców ką Te re no wą
KRUS w Gli wi cach. Spo śród pra wi -
dło wych od po wie dzi wy lo so wa li śmy
jed ną, któ rej au to rem jest Woj ciech
Bu ja ra z Dą brów ki. Pa na Woj cie cha
pro si my o kon takt te le fo nicz ny – nr
tel. 32 332 66 65 – w ce lu usta le nia

ter mi nu ode bra nia na gro dy. Na stęp na
edy cja na sze go kon kur su ogło szo na
zo sta nie w mar co wym wy da niu
WPG. Na to miast już dziś ma my dla
Was nie spo dzian kę – ka len da rze
KRUS na 2011 rok. Otrzy ma ją je Ci
Czy tel ni cy, któ rzy ja ko pierw si przyj -
dą do nas z tym nu me rem WPG. Za -
pra sza my do Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re -
go 17, p. 360. 

(RG)

Uła twia ją usa mo dziel nie nie

Kto do Bruk se li? Kon kurs dla 
po za rzą dow ców

Za rząd Po wia tu Gli wic kie go
ogło sił kon kurs ofert na wy ko na nie
za dań pu blicz nych w 2011 ro ku.
Prze zna czo no na ten cel 78 tys. zł.
Kon kurs zo stał ogło szo ny dla or ga -
ni za cji po za rzą do wych oraz pod -
mio tów wy mie nio nych w art. 3
ust. 3 usta wy o dzia łal no ści po żyt ku
pu blicz ne go i o wo lon ta ria cie.

Do ta cje moż na otrzy mać na re ali -
za cję za dań z kil ku za kre sów: kul tu ry
i ochro ny dzie dzic twa na ro do we go,
kul tu ry fi zycz nej i spor tu, bez pie -
czeń stwa pu blicz ne go i ochro ny prze -
ciw po ża ro wej, edu ka cji i pro mo cji
zdro wia oraz współ pra cy i dzia łal no -
ści na rzecz or ga ni za cji po za rzą do -
wych oraz pod mio tów wy mie nio nych
w art. 3 ust. 3 usta wy o dzia łal no ści
po żyt ku pu blicz ne go i o wo lon ta ria -
cie. 

Ofer ty na le ży skła dać do 2 mar ca
w Biu rze Ob słu gi Klien ta w Sta ro -
stwie Po wia to wym w Gli wi cach, ul.
Zyg mun ta Sta re go 17. Po raz pierw -
szy – na mo cy obo wią zu ją cych prze -
pi sów – w Ko mi sji Kon kur so wej,
opi niu ją cej zło żo ne ofer ty, uczest ni -
czyć bę dą oso by re pre zen tu ją ce or ga -
ni za cje po za rzą do we lub pod mio ty
wy mie nio ne w art. 3 ust. 3 usta wy
o dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne go
i o wo lon ta ria cie. 

Wię cej in for ma cji na te mat kon -
kur su moż na uzy skać w Wy dzia le
Edu ka cji, Kul tu ry, Spor tu i Spraw
Spo łecz nych Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re -
go 17, nr tel. 32 332 66 70, e -ma il:
pcop@sta ro stwo.gli wi ce.pl, a tak że
na stro nie in ter ne to wej po wia tu w za -
kład ce PCOP. 

(SoG)

Świet nie wy pa dli re pre zen tan ci na sze go po -
wia tu w I Ple bi scy cie na Naj lep sze go Spor tow ca
oraz Sportową Twarz Gli wic i Po wia tu Gli wic kie -
go 2010 – im pre zie zor ga ni zo wa nej przez „Dzien -
nik Za chod ni”. 

Nie kwe stio no wa ną Spor to wą Twa rzą Gli wic i Po -
wia tu Gli wic kie go zo stał Eu ge niusz Meh lich – tre -
ner UKS Eu gen Knu rów. Zdo był naj więk szą ilość
gło sów w tym ple bi scy cie, gło so wa ło na nie go 3 682
czy tel ni ków „Dzien ni ka Za chod nie go”. Eu ge niusz
Meh lich do dziś upra wia czyn nie sport, tre nu jąc rów -
no cze śnie mło dych za wod ni ków. Je go pod opiecz ni
zdo by li już łącz nie 37 me da li na mi strzo stwach Pol -
ski w wy ci ska niu sztan gi le żąc, a pan Eu ge niusz
wciąż za ra ża swą pa sją ko lej ne po ko le nia mło dych
spor tow ców. Jed na z je go za wod ni czek, Pau li na
Mu lar czyk, tre nu ją ca wła śnie w UKS Eu gen Knu -
rów tę dys cy pli nę, mi strzy ni Pol ski do lat 16, 18, 20
i 23, za ję ła z ko lei V miej sce w I Ple bi scy cie na Naj -
lep sze go Spor tow ca Gli wic i Po wia tu Gli wic kie go.
Zdo by ła 944 gło sy. Pau li na ma 16 lat, uczy się
w Tech ni kum Han dlo wym w Ze spo le Szkół Za wo -
do wych nr 2 w Knu ro wie. Jest drob na i de li kat na,
wa ży 44 kg, a wy ci ska le żąc aż 50 kg! 

W gro nie 10 no mi no wa nych do ty tu łu Spor to wej
Twa rzy zna lazł się rów nież Pa tryk Woj cik, pre zes
py sko wic kie go klu bu Fut sa lo we go Re me dium. Od -

da ło na nie go swe gło sy 644 czy tel ni ków „Dzien ni -
ka Za chod nie go”, co za pew ni ło pa nu Pa try ko -
wi V miej sce w tym gło so wa niu.

Ple bi scyt pod su mo wa ny zo sta ł 11 lu te go na uro -
czy stej ga li, zor ga ni zo wa nej przez gli wic ki od dział
„Dzien ni ka Za chod nie go” w Ga le rii EM piK w Gli -
wi cach. Im pre za zgro ma dzi ła sze ro kie gro no spor -
tow ców, tre ne rów i dzia ła czy spor to wych z Gli wic
i po wia tu gli wic kie go. I miej sce w Naj lep sze go

Spor tow ca za jął mło dy szer mierz, Ma te usz Ant kie -
wicz z SKS Musz kie ter Gli wi ce, a tuż za nim upla -
so wał się za le d wie 10-let ni pły wak Mi chał Ko pias
z Gli wic kie go Klu bu Pły wac kie go „Si KReT”. Jak
za pew ni li Mar le na Po lok -Kin oraz An drzej Azjan
z gli wic kie go od dzia łu „Dzien ni ka Za chod nie go”,
spor to we ple bi scy ty or ga ni zo wa ne bę dą od tej po ry
już co ro ku. 

(RG) 

SPOR TO WE LAU RYSPOR TO WE LAU RY

Gro no naj lep szych spor tow ców i spor to wych twa rzy ro ku 2010. Trzecia z prawej Paulina Mularczyk, obok
(z pucharem) Eugeniusz Mehlich.
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Do 15 mar ca w Agen cji Re struk -
tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa
pro wa dzo ny jest ko lej ny na bór
wnio sków o przy zna nie po mo cy
z dzia ła nia „Przy wra ca nie po ten cja -
łu pro duk cji rol nej znisz czo ne go
w wy ni ku wy stą pie nia klęsk ży wio -
ło wych oraz wpro wa dze nie od po -
wied nich dzia łań za po bie gaw -
czych”, fi nan so wa ne go ze środ ków
Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich na la ta 2007 – 2013. 

Po moc przy zna wa na w ra mach te -
go dzia ła nia do ty czy rol ni ków, któ -
rych go spo dar stwa zo sta ły w znacz -

nym stop niu znisz czo ne pod czas ubie -
gło rocz nych po wo dzi i to wa rzy szą -
cych im ob su nięć zie mi – in for mu je
kie row nik Biu ra Po wia to we go
ARiMR w Py sko wi cach An drzej
Frej no. 

Bliż sze in for ma cje oraz for mu larz
wnio sku o przy zna nie po mo cy i for -
mu la rze nie któ rych za łącz ni ków
do wnio sku wraz z in struk cja mi ich
wy peł nia nia są udo stęp nio ne na stro -
nach in ter ne to wych ARiMR oraz Mi -
ni ster stwa Rol nic twa i Roz wo ju Wsi.
Moż na je rów nież otrzy mać w od dzia -
łach re gio nal nych ARiMR. (RG)

ARiMR wspie ra  rol ni ków
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Któż z pa ra fian w Tosz ku nie do świad czył
wsta wien nic twa Mat ki Bo skiej To szec kiej lub
przy naj mniej nie sły szał o po dzię ko wa niach
czy proś bach do Niej kie ro wa nych?

Wcho dzą cych bocz nym wej ściem do ko -
ścio ła św. Ka ta rzy ny Alek san dryj skiej

w Tosz ku naj pierw wi ta Mat ka Bo ska To szec ka.
Ob raz umiesz czo ny jest w sie dem na sto wiecz -
nym oł ta rzu w bocz nej na wie ko ścio ła. Zło co na
sny cer ka oł ta rza ma cie ka wy or na ment, po jed -
nej stro nie wid nie je krzyż – znak chrze ści jań -
stwa, a po dru giej ko lum na ja ko atry but ów cze -
snych wła ści cie li Tosz ka. Za pew ne to oni po sta -
ra li się o to, aby pięk ny wi ze ru nek zo stał za pre -
zen to wa ny po prze ciw nej stro nie tzw. lo ży ko la -
tor skiej, bo stam tąd naj le piej jest wi docz ny.
Uwa gę przy ku wa szcze gól nie peł ne tro ski spoj -
rze nie Ma don ny i wzru sza ją cy gest tu le nia się
ma łe go Je zu sa do ob li cza Mat ki.

Hi sto ria ob ra zu jest nie zwy kła… Znaw cy
uwa ża ją, że płót no sta no wi na śla dow nic two dzie -

ła Łu ka sza Cra na cha Star sze go. Ma larz ten był
uzna nym ar ty stą nie miec kim z okre su re for ma cji,
po dob no za przy jaź nio nym z Mar ci nem Lu trem.
Ory gi nał, pier wot nie prze zna czo ny dla ko ścio ła
w Dreź nie, po wstał po 1537 ro ku, a dziś znaj du je
się w ka te drze św. Ja ku ba w Inns bruc ku. Ob raz ten
od po cząt ku za sły nął nie co dzien ną uro dą i cu da mi,
jed nak do pie ro po nie mal stu la tach roz wi nął się
je go nie zwy kły kult. 

W1622 ro ku, urze czo ny tym dzie łem, dzie -
kan ka te dry w Pas sau, ks. Ma rqu ard Fre -

iherr von Schwen di po le cił spo rzą dzić je go ko pię
i umie ścił ją naj pierw w spe cjal nej ka pli cy, a po -
tem w więk szej świą ty ni. Stąd bar dzo szyb ko sła -
wa ob ra zu ro ze szła się po Eu ro pie przy ćmie wa -
jąc, jak to cza sem by wa, blask dzie ła pier wot ne -
go. Do Mat ki Bo skiej Wspo mo że nia Wier nych,
na zy wa nej Mat ką Bo ską Pas saw ską lub po pro stu

„Ma ria Hilf”, piel grzy mo wa li licz nie wier ni z na -
dzie ją na orę dow nic two i po moc. By ły to szcze -
gól nie trud ne cza sy – sza la ły za ra zy, lud ność dzie -
siąt ko wa ły klę ski ży wio ło we i re li gij na woj na
trzy dzie sto let nia, wzra sta ły za gro że nia tu rec kie.
Po dob no król Jan III So bie ski ru szył do hi sto rycz -
nej bi twy pod Wied niem z za wo ła niem „Ma rio
Po móż”, bo ka pu cyn, oj ciec Mar co d’Avia no (be -
aty fi ko wa ny przez Ja na Paw ła II), bło go sła wiąc
po boż nie woj ska przed wy pra wą miał wi dze nie
tej Mat ki Bo żej z krzy żem i bia łym or łem nad po -
lem bi twy. Od tąd, przez wie ki, Jej wsta wien nic -
twu przy pi sy wa no tam to zwy cię stwo.

Nie wąt pli wie gor li wym czci cie lem ob ra zu
Mat ki Bo żej Wspo mo że nia Wier nych był bi -

skup Pas sau Le opold Wil helm Habs burg, bo kie -
dy zo stał bi sku pem die ce zji wro cław skiej, na śla -
dow nic two płót na Cra na cha zo sta ło spo pu la ry zo -

Bo daj pierw szym to sza ni nem, o któ rym pi -
szą księ gi, jest fi lo zof, astro nom i fi zyk Jan
z Tosz ka, za cny ba ka łarz na Aka de mii Kra -
kow skiej, opi su ją cy ru chy ziem skie i nie bie -
skie, zwo len nik teo rii im pe tu (oko ło 1458 ro -
ku). Po dob ną sła wę, pra wie sto lat póź niej, zy -
skał dok tor teo lo gii, astro nom i astro log Piotr
z Pro bosz czo wic. Na owe cza sy nie mo gło być
więk szej na uko wej no bi li ta cji niż pra ca na tej
uczel ni – w XV wie ku ka drę na uko wą póź niej -
sze go Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go sta no wi ło
oko ło 50 pro fe so rów! Bar dzo sym pa tycz ną jest
myśl, że ze wzglę du na zbież ność cza sów i za -
in te re so wań uczo nych, pra ce Ja na z Tosz ka
pra wie na pew no znał sam Mi ko łaj Ko per nik,
zaś Piotr z Pro bosz czo wic był bez wąt pie nia
jed nym z pierw szych, któ rzy mie li szan sę po -
znać re wo lu cyj ne dzie ło Ko per ni ka…

ZTosz ka po cho dził pro fe sor Jo hann Wendt, le -
karz pe dia tra, rek tor uni wer sy te tu wro cław skie -

go w 1777 ro ku, żar li wy pro pa ga tor na tu ral ne go kar -
mie nia nie mow ląt. W Tosz ku uro dził się, wy cho wał,
po bie rał pierw sze na uki i od uro dze nia do dziś jest
miesz kań cem te go mia sta prof. Jó zef Mu sie lok,
współ cze sny fi zyk ato mo wy zaj mu ją cy się spek tro -
sko pią pla zmy, by ły rek tor Uni wer sy te tu Opol skie go.

Je śli cho dzi o mło de ka rie ry na uko we, to są
po wo dy do opty mi zmu, bo wiem z ro ku na rok
przy by wa w mie ście i gmi nie nie tyl ko lu dzi
z wyż szym wy kształ ce niem, ale i uty tu ło wa nych
dok to rów. Co raz wię cej jest zdol nych, mło dych
sty pen dy stów i stu den tów na re no mo wa nych
uczel niach za gra nicz nych. Oto nie któ re mło dzie -
żo we gwiaz dy, któ re za bły sły w mi nio nym ro ku
szkol nym w po nad lo kal nych kon kur sach – być
mo że są wśród nas przy szli no bli ści? 

W mię dzy na ro do wym kon kur sie ma te ma tycz -
nym „Kan gur” na gro dę zdo był Mar cin Waw rzy -
no sek, a wy róż nie nia otrzy ma li Woj ciech
Gleńsk, Ra fał Ma in ka, Mar cel Ja not ta i Ni ko -
dem Ciom per lik – ucznio wie to szec kich szkół
oraz ko tu li nian ki Lia na Anioł i An na Mich na.
We ro ni ka Rol nik z Tosz ka jest lau re at ką pro jek -
tu war szaw skie go IPN „Śla da mi zbrod ni”, a tak -
że – ra zem z We ro ni ką Ko zak – współ au tor ką
ze spo ło we go, mię dzy na ro do we go suk ce su eko lo -
gicz ne go pro jek tu na uko we go „Bal tic Sea Pro -
ject”. To masz Ob ru śnik z Pa czy ny na te re nie
gmi ny To szek to z ko lei lau re at pre sti żo wej olim -
pia dy „Know Ame ri ca”. 

Ja ko cie ka wost kę o tych, co da le ko roz sła wia -
ją imię Tosz ka war to do dać, że wśród kon struk to -
rów ra kiet ko smicz nych i na ukow ców w NA SA
(pew nie w ge nach za pi sa ne ma ją to sza nie cią go -
ty do się ga nia ku gwiaz dom!) są po tom ko wie
pierw szych osad ni ków pol skich na zie mi ame ry -
kań skiej, któ rzy wy emi gro wa li z Tosz ka w 1859
ro ku wraz z ks. Le opol dem Mo czy gem bą
z Płuż ni cy. Zresz tą sław ni i na ogół dum ni ze
swo ich ko rze ni są tam przed sta wi cie le róż nych
pro fe sji. Wzru sza ją cym i nie co dzien nym do wo -
dem przy wią za nia do Tosz ka pio nie rów ame ry -

kań skich jest
to, że na pie -
czę ci do zna -
ko wa nia sta -
da umiesz -
cza li klucz
z to szec kie go
her bu, aby
choć tro chę
po czuć się
w do mu.

Nie za pre -
z e n  t u  j ę
w tym ar ty -

ku le licz nych i za cnych przed sta wi cie li du cho -
wień stwa wy wo dzą cych się z gmi ny To szek, bo
ten te mat wy ma ga od ręb ne go omó wie nia. Nie
mo gę oprzeć się jed nak po ku sie – mi mo, że to
tyl ko roz bu dzo na na dzie ja, a nie spraw dzo ny fakt
– wspo mnie nia w tym miej scu o Gius se pe Sar to,
czy li Oj cu Świę tym Piu sie X, któ re go oj ciec (ja -
ko Jan Kra wiec) być mo że uro dził się w Bo gu -
szy cach. Za in te re so wa nych tą sen sa cyj ną hi po te -
zą od sy łam do „Strzel ca Opol skie go”, któ ry kie -
dyś o tym na pi sał. Nie wia do mo, czy spra wa kie -
dy kol wiek się wy ja śni – po zo sta je nam tym cza -
sem ucie kać się do wsta wien nic twa te go Pa pie ża,
bo zo stał on prze cież uzna ny świę tym. 

Tosz ko wi sła wy przy da ją lu dzie sztu ki. Gro no
wiel bi cie li ta len tu ar tyst ki ope ro wej Sa bi ny

Ol brich -Sza fra niec z ża lem wzdy cha, że tak
rzad ko sły chać ją w jej ro dzi mym mie ście. Po -
dob nie, po nie daw nej pre mie rze pięk ne go „Ma -
gni fi cat” – na pi sa ne go rów nież przez to szan kę,
kom po zy tor kę Alek san drę Gar bal z oka zji uro -
czy sto ści 150. rocz ni cy po wsta nia To szec kie go
To wa rzy stwa Śpie wa cze go – z cie ka wo ścią i bi -
ją cym ser cem cze ka my na dal sze jej utwo ry. Śle -

dzi li śmy te le wi zyj ne po pi sy uro cze go du etu bra -
ci Ku by i Ka ro la Grzyb ków, a na spek ta kle te -
atru „Car pe Diem”, w któ rym oprócz nich wy stę -
pu je kil ko ro wy jąt ko wo uta len to wa nych mło dych
to szan, bi le ty zdo by wa się po zna jo mo ści. Za chę -
cam do obej rze nia na sce nie Rok sa ny Buch ty,
Do mi ni ki Gra bow skiej, Ewy So ba nii, Na ta lii
Rot ke gel, Agniesz ki No skow skiej, Oli Grzy bek
i Oli Har ty niuk. A któż choć raz nie za chwy cił
się „Ti bia rium Scho la res” z Pnio wa, ze spo łem
„Za aS” z Ko tu li na czy wy jąt ko wy mi re cy ta cja mi
zdo by wa ją ce go lau ry ogól no pol skie Ka mi la
Ska wiń skie go?

Pięk nie brzmią cy i pięk nie wy glą da ją cy Chór
„Tryl”, wpa da ją ce w ucho or kie stry dę te,

mło dziut ką to szec ką Scho lę i in ne chó ry też sły -
sze li nie mal wszy scy – i wspa nia le, że po dzi wia -
ją ich słu cha cze rów nież po za Tosz kiem, tak że
za gra ni cą. Zresz tą trze ba po wie dzieć, że zdol -
nych ar ty stów, doj rza łych, mło dych i naj młod -
szych, róż nych pro fe sji i ta len tów jest w gmi nie
spo ro. To pew nie swo isty „ge nius lo ci” zam ko -
we go gro du tak in spi ru je ar ty stycz ne du sze...

Pau li na Ko kosz ka z Ko tu li na jest zdo byw -
czy nią pierw sze go miej sca w po nad lo kal nych
kon kur sach gwa ro wych – i wy pa da jej tyl ko ży -
czyć po wo dze nia w się ga niu po laur „Ślą zacz ki
Ro ku”. Wspa nia łą ga wę dziar ką jest tak że Mał go -
rza ta Mro zek z Ko tu li na, któ ra pięk ną, chwy ta -
ją cą za ser ce gwa rą opo wia da o mi nio nych cza -
sach. Kry ty ka fil mo we go, hi sto ry ka, pi sa rza
i dzien ni ka rza – Ja na F. Le wan dow skie go – nie
trze ba przed sta wiać ni ko mu z te re nu gmi ny, zna -
ny jest prze cież nie tyl ko z ostat niej stro ny „Ku -
rie ra Zie mi To szec kiej”.

Zpew no ścią szer szej pre zen ta cji wy ma ga ma -
larz wie lu ślą skich ko ścio łów, kon ser wa tor

i re stau ra tor za byt ków, tak że zna ko mi ty por tre ci -
sta Win cen ty Lu kas Mrzy glod po cho dzą cy
z Pa czy ny, ży ją cy w la tach 1884 – 1952. Z to -
szec ką zie mią zwią za ny był naj słyn niej szy po eta
ka to lic kie go nie miec kie go ro man ty zmu Jo sef
von Eichen dorff, piew ca uro ków zwłasz cza sta -
re go mły na, mło dej mły na recz ki czy zam ku,
na któ rym się wy cho wał, bo wiem do je go oj ca
na le ża ła część Tosz ka. 

Pod ko niec XIX i z po cząt kiem XX w Tosz ku
by ło sto sun ko wo du żo, jak na nie wiel kie mia -
stecz ko, le ka rzy. Szcze gól nie jed ne go dok to ra
chcia ła bym tu przed sta wić – uro dzo ne go w Tosz -

ku sir Lu dwi ga
Gut t man na. To
wy bit ny le karz
neu ro log, zwa -
ny oj cem no wo -
żyt nych igrzysk
p a  r a  o l i m  p i j  -
skich. Wła śnie
mi nę ło 50 lat
od olim pia dy
w Rzy mie,
gdzie dzię ki je -
go po my sło wi
po raz pierw szy,
na tych sa mych
obiek tach od by -
ła się ry wa li za cja osób nie peł no spraw nych. Słyn -
ny dok tor, któ re go imię no szą szpi ta le, szko ły,
ha le spor to we na ca łym świe cie, do cze kał się
ulicz ki w Tosz ku i dru gich już za wo dów in te gra -
cyj nych pod swo im pa tro na tem.

Dzia łal ność za wo do wa i spo łecz na mi strza
sto lar skie go Hor sta Zwior ka jest sze ro ko zna na,
ale ma ło kto wie, że w ub. ro ku, ja ko je dy ny
z wo je wódz twa ślą skie go, otrzy mał on za szczyt -
ne, naj wyż sze wy róż nie nie rze mieśl ni cze w Pol -
sce – „Sza blę Ki liń skie go”. War to do dać, że ka -
wa le ro wie te go od zna cze nia to eli ta, jest ich nie -
wie lu, a wśród nich znaj du je się Jan Pa weł II.
No i z in nej bran ży – w ogól no pol skim kon kur sie
na naj lep szą po tra wę re gio nal ną wo je wódz two
ślą skie re pre zen to wa ne by ło przez „Ran czo Kor -
ne lii i Kry stia na Kieł ba sów” z Pro bosz czo wic,
zdo byw cę pierw szej i dru giej na gro dy w Ka to wi -
cach. I – co sma ko sze zna ją cy kuch nię te go go -
spo dar stwa uwa ża ją za oczy wi ste – ich „wie przek
fi lo wa ny” otrzy mał „Per łę 2010”, naj bar dziej
pre sti żo wą na gro dę w tej ka te go rii w Pol sce! Nie
ma wąt pli wo ści, że to praw dzi wa pro mo cja ku li -
nar nej tra dy cji na sze go re gio nu, po wia tu i gmi ny.

Niech wy ba czą mi ci, któ rych po mi nę łam
w tej zu peł nie po wierz chow nej no tat ce.

Nie po dob na znać prze cież wszyst kich, sta ra łam
się wy brać praw dzi wie eks por to wych am ba sa do -
rów Tosz ka i oko lic. Ro zej rzyj my się wo kół sie -
bie uważ nie – iluż jest nie zwy kłych lu dzi w na -
szej gmi nie, któ rzy ma ją nie tyl ko ta lent i nie wy -
czer pa ne po kła dy pra co wi to ści, ale i za pał oraz
ocho tę, aby ro bić coś nie prze cięt ne go. 

MA RIA NO WAK-KO WAL SKA

Na prze strze ni wie ków wie le po sta ci roz sła wia ło – i roz sła wia na dal – to mia sto i gmi nę o bo ga tej hi sto rii

O sław nych lu dziach z Tosz ka i oko lic

M a t  k a  B o  s k a

Lu dwig Gut t mann – twór ca
no wo żyt nych igrzysk pa ra -
olim pij skich.

Zna ny dzien ni karz i kry tyk fil -
mo wy Jan F. Le wan dow ski.
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Gie rał to wi ce ja ko osa da wiej ska sta no wi -
ła od za wsze sil ny ośro dek kul tu re li gij ne go.
Już w XV wie ku był tu drew nia ny ko ściół,
ale nie ste ty spa lił się. Nie mal że w tym sa -
mym miej scu za spra wą fun da to ra Sta ni sła -
wa Dą brów ki, w 1534 ro ku wznie sio ny zo stał
no wy, drew nia ny ko ściół pw. św. Ka ta rzy ny
Alek san dryj skiej. Je go pa tron ka, św. Ka ta -
rzy na ży ła na prze ło mie III i IV wie ku. Bę -
dąc egip ską ary sto krat ką od mó wi ła wy rze -
cze nia się chrze ści jań stwa i po ślu bie nia ce -
sa rza Mak sen cju sza. Ja ko gor li wa ka to licz -
ka zo sta ła świę tą. Zgod nie z le gen dą jej cia -
ło mia ło zo stać cu dow nie prze nie sio ne
na Gó rę Sy naj.

Pre zbi te rium gie rał to wic kie go ko ścio ła św.
Ka ta rzy ny usy tu owa ne by ło od stro ny

wschod niej. Gon to wy dach w swym szczy cie
po sia dał sy gna tur kę, zaś stoż ko wa wie życz ka
na kry ta by ła heł mem. Za kry stia znaj do wa ła się
od stro ny pół noc nej ko ścio ła, kruch ta na zy wa -
na rów nież ba biń cem – od po łu dnia. W oł ta rzu
głów nym umiesz czo ny był ob raz pa tron ki ko -
ścio ła – św. Ka ta rzy ny; dwa bocz ne oł ta rze – to
ob ra zy św. An ny i św. Jo achi ma – ro dzi ców
Ma ryi. 

Gie rał to wic ki ko ściół z 1534 ro ku prze nie sio -
ny zo stał w 1976 ro ku do Wie lo po la – dziel ni cy
Ryb ni ka. A szko da…

Do ko nu jąc ana li zy gie rał -
to wic kie go sa crum na le ży
za sta no wić się rów nież
nad ko lej nym fak tem hi sto -
rycz nym. W 1599 ro ku,
a więc 65 lat póź niej wy bu -
do wa ny zo stał w Knu ro wie
mo drze wio wy ko ściół pw.
św. Waw rzyń ca (cho ciaż
wcze śniej był tu ma ły, drew -
nia ny ko ściół). Tym cza sem
przed 1679 ro kiem knu row -
ska pa ra fia utra ci ła sa mo -
dziel ność i przy łą czo na zo -
sta ła do pa ra fii Gie rał to wi ce.
Trwa ło to do 1916 ro ku,
a więc po nad 237 lat! Ksiądz
Aloj zy Ko zie łek w swej mo -
no gra fii: „Knu rów i Kry -
wałd. Kro ni ka na tle hi sto rii zie mi gli wic kiej”
pi sał: „W wi zy ta cji r. 1679 na zy wa się ko ściół
knu row ski fi lial nym, w na stęp nej wi zy ta cji
r. 1687 zaś ma ter ad iunc ta (ma cie rzy sty)”.

Oby dwie pa ra fie przez te pra wie 240 lat pro -
wa dzi ły od dziel ne księ gi pa ra fial ne

(chrztów, ślu bów i po grze bów). W pro to ko le ko -

ściel nym z 1679 ro ku wy mie nia się na zwi sko ks.
Mi cha ła Płon ki rów no cze śnie ja ko rek to ra ko -
ścio ła gie rał to wic kie go i knu row skie go w la -

tach 1679-1714, po nim zaś
by li: ks. Jan Ka lus (1714-
1740), ks. Teo fil Su cha nek
(1740-1750), ks. Je rzy Brzó -
ska (do 1777 ro ku), ks. Wa -
len ty Gaw li czek (1777-1822)
oraz ks. Jó zef Mo ron (1822-
1865). W cza sie rek to ro wa nia
ks. Lu dwi ka Bo li ka kwe stia
wskrze sze nia sa mo dziel nej
knu row skiej pa ra fii nie zo sta ła
za koń czo na po zy tyw nie (la -
ta 1865-1902).

W do ku men ta cji ko ściel nej
w la tach 1902-1916 pro bosz -
czem oby dwu ko ścio łów
(a więc rów no cze śnie św. Ka -
ta rzy ny – z wier ny mi z Gie -
rał to wic i Chu do wa oraz św.

Waw rzyń ca – z wier ny mi z Knu ro wa i Kry wał -
du) był ks. Wła dy sław Ro bo ta. Pro bosz czem
wskrze szo nej pa ra fii knu row skiej od 1916 ro ku
zo stał do pie ro ks. Jan Gla disch, zaś ks. Ro bo ta
był dusz pa ste rzem Gie rał to wic i Chu do wa. 

Ks. Ro bo ta był pro bosz czem Gie rał to wic
do 1939 ro ku, pia stu jąc rów no cze śnie

funk cję rad cy du chow ne go oraz wi ce dzie ka -
na de ka na tu dę bień skie go. 8 wrze śnia 1939
ro ku na pro bo stwo w Gie rał to wi cach „wkro -
czy ła” gru pa żoł nie rzy nie miec kich spod zna -
ku SA i aresz to wa ła pro bosz cza. Za mor do wa -
ny zo stał z czter na sto ma Po la ka mi w nie bo ro -
wic kim obo zie. Eks hu ma cja zwłok księ dza
pro bosz cza od by ła się 29 wrze śnia 1946 ro -
ku.

Ana li zu jąc Gie rał to wi ce przez pry zmat
pro ble ma ty ki sa crum, na le ży rów nież wspo -
mnieć o wy da rze niu sprzed II woj ny. W „Go -
ściu Nie dziel nym” z 26 czerw ca 1937 ro ku
za miesz czo no in for ma cję, że w pa ra fii gie rał -
to wic kiej po świę co na zo sta ła fi gu ra św. Flo -
ria na – pa tro na stra ża ków (św. Flo rian „ubra -
ny” zo stał w strój le gio ni sty rzym skie go, ga -
szą ce go ogień). Fi gu rę świę te go ufun do wa ła
Ochot ni cza Straż Po żar na w Gie rał to wi cach.
Jej po świę ce nia do ko nał ks. Wła dy sław Ro -
bo ta. 

Opi sa ne tu fak ty na trwa łe wpi sa ne zo sta -
ły w hi sto rię pa ra fii gie rał to wic kiej.

MA RIA GRZE LEW SKA

wa ne w wie lu ko ścio łach na Ślą sku. Co cie kaw -
sze, wszyst kie ko pie na tych miast zo sta ły oto czo -
ne kul tem ja ko sły ną ce nad zwy czaj ny mi ła ska -
mi. I tak do dziś czczo ne są mię dzy in ny mi
w Zla tych Ho rach, na Uhlir skym Vrchu ko ło
Brun ta lu, w Zło to gło wi cach, w Li go cie Wiel kiej
ko ło Grod ko wa, w Ny sie, So sno wi cach, Ło pa ci -
nie czy w ko ście le Imie nia Je zus we Wro cła wiu.
Moż na przy pusz czać, że do nas wi ze ru nek zwa ny
dziś Mat ką Bo ską To szec ką tra fił wła śnie w tym
okre sie.

Nie je stem hi sto ry kiem i przy znam, że nie wie -
le do tąd wie dzia łam o tym ob ra zie. Za czę łam śle -
dzić je go lo sy od cza su, kie dy przy pad kiem zo ba -
czy łam Mat kę Bo ską w Pas sau, w Ba wa rii. Pas -
sau jest od da lo ne o nie speł na 50 km od Ho he nau
– part ner skiej gmi ny Tosz ka. Jej miesz kań cy czę -
sto by wa ją u nas i tak się skła da, że ich przy jaz dy

są na ogół zwią za ne z piel grzy mo wa niem do ja -
kie goś Sank tu arium. Wiem, że są za uro cze ni cu -
dow nym ob ra zem Mat ki Bo skiej Czę sto chow -
skiej, któ re go ko pia też jest czczo na w to szec kim
ko ście le od 1682 ro ku. Nie prze czu wa li śmy do -
tąd, iż oprócz przy jaź ni łą czy nas tak że w ja kiś
spo sób wi ze ru nek Mat ki Bo skiej To szec kiej. 

WWar sza wie, w po bli żu tzw. Trak tu Kró lew -
skie go, znaj du je się fi gu ra Ma ryi, sta no -

wią ca praw do po dob nie je dy ną na świe cie trans -
po zy cję rzeź biar ską Mat ki Bo żej Wspo mo że nia
Wier nych Cra na cha, te go sa me go dzie ła z Pas -
sau, któ re go ko pia jest w na szym ko ście le. Rzeź -
bę stwo rzył w 1683 ro ku wło ski ar chi tekt Jó zef
Bel lot ti. By ło to vo tum wdzięcz no ści za oca le nie
ro dzi ny od za ra zy, a po nie waż sła wa pier wo wzo -
ru zo sta ła złą czo na z Wik to rią Wie deń ską, Ma -
don na sta ła się rów nież vo tum dzięk czyn nym

za tę chwa łę. Zra zu fi gu rę umiesz czo no na Kra -
kow skim Przed mie ściu. Zwy cza jem po wstań ców
1830, 1863 i 1944 ro ku, a tak że żoł nie rzy obu
wo jen świa to wych by ło wy pra sza nie pod nią łask
zwy cię stwa. Po ostat niej re no wa cji, pod czas po -
now ne go po świę ce nia w 2001 ro ku, ks. bi skup
Piotr Ja rec ki miał po wie dzieć, że „Mat ka Bo ska
Pas saw ska pa tro no wa ła obro nie cy wi li za cji eu ro -
pej skiej przed Tur ka mi, a dziś pa tro nu je jed no ści
Eu ro py”.

Pew ne jest, że Mat ka Bo ska jed na ko wo
szczo drze ob da rza swy mi ła ska mi wier nych bez
wzglę du na gra ni ce, ja kie dzie lą lu dzi. Jej ta jem -
ni cą po zo sta nie, dla cze go Ma don na, zwa na Kró -
lo wą Ba wa rii, sta ła się jed ną z pa tro nek War sza -
wy. Ma ły, nie zna ny w Eu ro pie To szek też jest ja -
kimś zna czą cym w pla nach bo żych try bi kiem hi -
sto rii. Cóż, pew nie nie ła two od czy tać za mia ry
Opatrz no ści w uro ku dzie ła sztu ki, po dob nie jak
– nie za leż nie od usi ło wań po li ty ków i hi sto ry -

ków – nie ła two zro zu mieć lo sy na ro dów i spo łe -
czeństw. Ufam, że po dob nie jak wszyst kie in ne
ko pie, ob raz Mat ki Bo skiej To szec kiej do cze ka
się opi su waż nych cu dów i łask nad zwy czaj nych
tu wy pro szo nych. A mo że sta nie się, jak kie dyś,
obiek tem piel grzy mek? Prze cież ma my i za co
dzię ko wać i o co pro sić. Nie trze ba być zbyt wni -
kli wym ba da czem dzie jów, aby za uwa żyć, że na -
sze współ cze sne pro ble my są po dob ne do tych
sprzed wie ków. Bo ry ka my się z ni mi dość bez -
rad nie, bo wy da je się, że z dzie dzic twa hi sto rii
nie wiel ką wy cią ga my na ukę…

Ahi sto ria nie po zo sta wia Tosz ka z bo ku. Via
Re gia, jed na z głów nych dróg szla ku piel -

grzym ko we go św. Ja ku ba, pro wa dzą ca do San tia -
go de Com po ste la w Hisz pa nii – od Ro sji po przez
Ukra inę, Pol skę, Niem cy, Bel gię i Fran cję – ma
za pla no wa ny prze bieg przez To szek. Ale to już
zu peł nie in ny te mat. 

MA RIA NO WAK-KO WAL SKA

To szec ka

Barw ne dzie je
Dzierż na

Na ryn ku księ gar skim uka za ła się ko lej na
książ ka Jac ka Szmid ta, któ ry na pi sał ją we spół
z Edwar dem Ma zu rem, pt. „Dzie je Dzierż na”.
Jest to pierw szy szkic hi sto rii tej wio ski, któ ra
obec nie jest dziel ni cą Py sko wic. 

Dzierż no zna ne jest przede wszyst kim ze zbior -
ni ka wod ne go, któ ry jest nie la da atrak cją re kre -
acyj ną dla węd ka rzy i że gla rzy, ale nie tyl ko.
Głów ną du mą miesz kań ców są wy ko pa li sko we
skar by, zna le zio ne na te re nie Dzierż na w la tach 30.
ub. wie ku, pod czas wy do by wa nia pia sku pod sadz -
ko we go. Zna le zio no tu taj wów czas wie le przed -
mio tów użyt ko wych oraz ko ści pre hi sto rycz nych
zwie rząt. Z czę ści tych cen nych zna le zisk uda ło się
zre kon stru ować szkie le ty ma mu ta i no so roż ca, któ -
re moż na dziś oglą dać m.in. w Zam ku Pia stow -
skim w Gli wi cach oraz w Mu zeum Pań stwo we go
In sty tu tu Geo lo gicz ne go w War sza wie.

Nie ste ty nie za cho wa ły się do ku men ty czy kro ni -
ki tej le żą cej nie co na ubo czu skrom nej wsi Dzierż no,
stąd brak wia do mo ści o jej hi sto rii aż do po ło -
wy XIX w. Do pie ro z póź niej szych, nie licz nych pi sa -
nych źró deł i ze bra nych wia do mo ści uda je się od two -
rzyć ob raz wsi. Dzierż no wraz z ko lo nią Czer wion ka
skła da ło się z dwóch (or ga nicz nie zwią za nych jed ną
wła dzą gmin ną i wspól ną szko łą, jed nak osob nych)
czę ści – Dzierż na Gór ne go i Dol ne go. To pierw sze
skła da ło się z ma jąt ku szla chec kie go oraz z wio ski.
Ma ją tek, któ ry do 1822 r. po łą czo ny był z ma jąt kiem
Dol ne go Dzierż na, na le żał od 1861 r. do szlach ci ca
Pel zi ga. Rów nież w Dzierż nie Dol nym był ma ją tek,
któ rym od 1862 r. za rzą dzał szlach cic Mücke. 

Cie ka we są tak że in for ma cje do ty czą ce na zwy
wsi. Jak po da je au tor, 15 czerw ca 1876 r. na zwę
Dzierż no zmie nio no na Ser sno (po twier dza ją to
m.in. sta re wi do ków ki tak wła śnie pod pi sa ne), zaś
w 1936 r. przy ję to na zwę Stau wer der. 

W pu bli ka cji moż na prze czy tać też o wie lu in -
nych cie ka wost kach i wy da rze niach z hi sto rii wsi,
m.in. o pro pol skich sym pa tiach miesz kań ców so -
łec twa pod czas
ple bi scy tu 1921
r., o roz wo ju
szkol nic twa, klę -
skach ży wio ło -
wych, bu do wie
ślu zy na Ka na le
Gli wic kim i dzia -
łal no ści Ochot ni -
czej Stra ży Po -
żar nej. 

(MFR)

Pa ra fia Gie rał to wi ce li czy już so bie bli sko sie dem set lat

SA CRUM WO KÓŁ NAS

Sta re go drew nia ne go ko ściół ka
już w pa ra fii nie ma…

No wy ko ściół wy bu do wa ny zo stał w la tach 30. ubie głe go wie ku.
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Po wiat Gli wic ki pro wa dzi obec -
nie kil ka pro jek tów, któ rych uczest -
ni ka mi są ucznio wie i na uczy cie le
po wia to wych szkół. Po ni żej przy bli -
ża my Czy tel ni kom trzy z nich –
wszyst kie re ali zo wa ne są w ra mach
Prio ry te tu IX Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go Ka pi tał Ludz ki i współ fi nan so -
wa ne ze środ ków Unii Eu ro pej skiej
w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go. Ich łącz na war tość wy -
no si bli sko 2,4 mln zł. 

Pro jekt „No we kwa li fi ka cje – no we
per spek ty wy. Pod nie sie nie kwa li fi ka -

cji za wo do wych na uczy cie li i pra cow -
ni ków ad mi ni stra cji oświa to wej po -
wia tu gli wic kie go” (Dzia ła nie 9.4 PO
KL) re ali zo wa ny jest w okre sie od 1
czerw ca 2010 ro ku do 31 ma ja 2012
ro ku. War tość pro jek tu to bli -
sko 350 000 zł. Ma on na ce lu pod nie -
sie nie kwa li fi ka cji za wo do wych na -
uczy cie li oraz pra cow ni ków ad mi ni -
stra cji oświa to wej. Z je go do bro -

dziejstw ko rzy sta obec nie 45 osób,
któ re bio rą udział w róż ne go ro dza ju
stu diach po dy plo mo wych, kur sach
kwa li fi ka cyj nych i szko le niach, m.in.
z za kre su za rzą dza nia oświa tą, ję zy -
ków ob cych – an giel skie go, nie miec -
kie go i wło skie go, bhp i in nych. 

– Nie ba wem ru szą za ję cia na ko lej -
nych stu diach i kur sach, np. z za kre su
bio fe ed back, pe da go gi ki lecz ni czej, ky -
no te ra pii czy ce ra mi ki ar ty stycz nej – in -
for mu je Szy mon Błasz czyk z Wy dzia łu
Roz wo ju i Pro mo cji Sta ro stwa Po wia to -
we go w Gli wi cach. – Uczest ni cy pro -

jek tu są bar dzo za do wo le ni z moż li wo -
ści nie od płat ne go udzia łu w roz ma itych
for mach do kształ ca nia. Na by te w ten
spo sób umie jęt no ści z pew no ścią wy ko -
rzy sta ją uczest ni cząc w ko lej nych pro -
jek tach edu ka cyj nych pro wa dzo nych
przez Po wiat Gli wic ki, czy na ucza jąc
do dat ko wych przed mio tów. Z pew no -
ścią do kształ ce nie bę dzie rów nież po -
moc ne w awan sie na uczy ciel skim. 

Na uczy cie le i pra cow ni cy ad mi ni -
stra cji oświa to wej w ra mach pro jek tu
„No we kwa li fi ka cje – no we per spek ty -
wy…” otrzy mu ją stu pro cen to we do fi -
nan so wa nie do cze sne go za stu dia po -
dy plo mo we, kur sy i szko le nia oraz po -
kry cie opłat do dat ko wych za eg za mi -
ny. Pro jekt pro wa dzo ny jest we współ -
pra cy z uczel nia mi wyż szy mi, m.in.
Po li tech ni ką Ślą ską w Gli wi cach oraz
fir ma mi pro wa dzą cy mi kur sy i szko le -
nia. Nie ste ty, nie wszyst kie upra gnio ne
kie run ki ru szy ły, po nie waż nie na każ -
dej uczel ni uda ło się prze pro wa dzić
na bo ry. Tym sa mym nie utwo rzy ły się
ta kie po żą da ne kie run ki jak np. me dia -
cje, emi sja gło su czy za rzą dza nie pro -
jek ta mi unij ny mi. Jed nak pro jekt przy -
no si już pierw sze re zul ta ty w po sta ci
za do wo lo nych i chęt nych do dal szej
pra cy na uczy cie li i pra cow ni ków
oświa ty. 

Dru gi z pro jek tów edu ka cyj nych,
„Sta wiam na roz wój – pod nie sie nie
atrak cyj no ści szkol nic twa za wo do we -
go w po wie cie gli wic kim” (Dzia ła -
nie 9.2 PO KL), re ali zo wa ny jest od 1
sierp nia 2010 ro ku do 31 lip ca 2012
ro ku. Je go war tość to 899 110 zł.
Udział w nim bio rą szko ły za wo do we
pro wa dzo ne przez po wiat – Ze spół
Szkół im. Igna ce go Ja na Pa de rew skie -
go w Knu ro wie, Ze spół Szkół im. Ma -
rii Ko nop nic kiej w Py sko wi cach, Ze -
spół Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu -
ro wie oraz ze spo ły szkół spe cjal nych
w tych dwóch mia stach. Obec nie
w pro jek cie udział bie rze 593 uczniów.
Ko lej ny na bór pla no wa ny jest
na wrze sień br.

Ce lem pro jek tu jest sze ro ko po ję ta
po pra wa ofer ty edu ka cyj nej pro wa -
dzo nych przez Po wiat Gli wic ki szkół
o pro fi lu za wo do wym oraz zwięk sze -

nie ich atrak cyj no ści po przez róż ne go
ro dza ju do dat ko we za ję cia wy rów -
naw cze oraz ukie run ko wa ne na roz wój
kom pe ten cji, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem IT, ję zy ków ob cych,
przed się bior czo ści i na uk przy rod ni -
czo-ma te ma tycz nych.

– Pro po nu je my rów nież uczniom
w ra mach pro jek tu opie kę i do radz two
psy cho lo gicz ne, edu ka cyj no -za wo do -
we oraz za ję cia uzu peł nia ją ce ofer tę
kształ ce nia za wo do we go przez do sto -
so wa nie jej do ryn ku pra cy. Or ga ni zu -
je my wi zy ty stu dyj ne w za kła dach pra -
cy, warsz ta ty szko le nio we na wyż szych
ucze lniach, spo tka nia z przed sta wi cie -
la mi róż nych za wo dów czy udział np.
w tar gach go spo dar czych. Szko ły
otrzy ma ły tak że sprzęt dy dak tycz ny,
z któ re go bar dzo się cie szą za rów no
na uczy cie le, jak i ucznio wie. Wszyst ko
w pro jek cie na ra zie prze bie ga zgod nie
z pla nem, a pierw sze pod su mo wa nia
bę dzie moż na ro bić po za koń cze niu
bie żą ce go se me stru – do da je Do ro ta
Sy jut, ko or dy na tor ka pro jek tu „Sta -
wiam na roz wój…” z ra mie nia Sta ro -
stwa Po wia to we go w Gli wi cach.

W ra mach pro jek tu za ku pio no dla
szkół m.in. książ ki, sprzęt kom pu te ro -
wy, sprzęt mul ti me dial ny, spe cja li -
stycz ne opro gra mo wa nie kom pu te ro -
we oraz in ne roz licz ne ma te ria ły przy -
dat ne na za ję ciach po za lek cyj nych.

Ucznio wie – tym ra zem szkół pod -
sta wo wych, gim na zjal nych i li ce ów
ogól no kształ cą cych pro wa dzo nych
przez Po wiat Gli wic ki – ko rzy sta ją
rów nież z pro jek tu „Edu ka cja dla roz -
wo ju” (Pod dzia ła nie 9.1.2 PO KL),

któ re go re ali za cja ru szy ła z po cząt kiem
stycz nia br. i po trwa do koń ca 2012 ro -
ku. Ce lem te go pro jek tu – o war to ści
bli sko 1 145 tys. zł – jest wy rów na nie
szans edu ka cyj nych uczniów po przez
umoż li wie nie im udzia łu w dar mo -
wych za ję ciach po za lek cyj nych, po -
zwa la ją cych nad ro bić za le gło ści w na -
uce, roz wi nąć zdol no ści i po sze rzyć
wie dzę, a tak że ofe ru ją cych do radz two
psy cho lo gicz no -pe da go gicz ne i edu ka -
cyj no -za wo do we, m.in. w ra mach
szkol nych ośrod ków ka rie ry.

– Po za za ję cia mi pro wa dzo ny mi
tra dy cyj ny mi me to da mi, za pla no wa no
do świad cze nia la bo ra to ryj ne, warsz ta -
ty, wy jaz dy edu ka cyj ne, udział w spek -
ta klach te atral nych, a tak że prak tycz ne
for my do sko na le nia zna jo mo ści ję zy -
ków ob cych: za ję cia te atral ne w ję zy -
ku an giel skim, pra cę me to dą dra my,
wyj ścia na an glo ję zycz ne spek ta kle
i se an se – mó wi Ewa Piesz ka, ko or dy -
nu ją ca pro jekt w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach. – Dla uczniów
szkół spe cjal nych prze wi dzia no rów -
nież za ję cia ru cho we na ba se nie i kor -
tach te ni so wych, na ukę tań ca, hi po te -
ra pię i ky no te ra pię. Czę ścią pro jek tu
bę dzie tak że wdra ża nie w szko łach
spe cjal nych no wych, in no wa cyj nych
form na ucza nia. 

W ra mach „Edu ka cji dla roz wo ju”
zo sta ną sfi nan so wa ne wszel kie kosz ty
pro wa dze nia za jęć, łącz nie z za ku pem
nie zbęd ne go sprzę tu. Za kła da się, że
pro jek tem zo sta nie ob ję ta gru pa
ok. 700 uczniów, a obec nie wła śnie
koń czy się pierw szy na bór uczest ni -
ków. (MFR, EP)

Powiat realizuje projekty dla szkół o wartości blisko 2,4 mln zł

W oświa cie – sta wia my na roz wój!

Uczniowie z pyskowickiej „Konopnickiej“ mieli ciekawe zajęcia z historii na
zamku w Mosznej.

Ucznio wie szkół pod sta wo wych
z Ko tu li na, Pa czy ny, Pnio wa i Tosz -
ka oraz Gim na zjum im. Ire ny Sen -
dler w Tosz ku uczest ni czą w sze re gu
atrak cyj nych, bez płat nych za jęć do -
dat ko wych. Ich or ga ni za cja jest
moż li wa dzię ki re ali za cji dwu let nie -
go pro jek tu „Do bry start – do bra
przy szłość – wy rów ny wa nie szans
edu ka cyj nych dzie ci i mło dzie ży
Gmi ny To szek”, współ fi nan so wa ne -
go przez Eu ro pej ski Fun dusz Spo -
łecz ny w ra mach Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go Ka pi tał Ludz ki – Dzia ła -
nie 9. 1. 2.

Pro jekt roz po czął się 1 sierp nia
ubie głe go ro ku. Glo bal na wy so kość
wspar cia w je go ra mach wy nie -
sie 1 949 010 zł. Dzia ła nia pro jek to we
ma ją po móc mło dzie ży w zdo by wa niu
wie dzy nie tyl ko zwią za nej ze szko łą,
ale rów nież za kła da ją od kry wa nie
przez mło dych lu dzi no wych za in te re -
so wań i uka za nie im cie ka wych form
spę dza nia wol ne go cza su. Uczest nic -
two w nich jest cał ko wi cie bez płat ne,

za tem do stęp ne dla każ de go ucznia,
bez wzglę du na sy tu ację fi nan so wą.
Uru cho mio ne zo sta ły mię dzy in ny mi
warsz ta ty pla stycz ne, wo kal ne, in stru -
men tal ne i te atral ne, któ re ma ją na ce -
lu roz wi ja nie wraż li wo ści mło dych lu -
dzi na sztu kę oraz umie jęt no ści wy ra -
ża nia swo ich emo cji.

Oprócz za jęć zwią za nych z ar ty -
stycz nym po ję ciem świa ta, pro jekt

prze wi du je kształ ce nie mło dzie ży
w dzie dzi nach, któ re spra wia ją
uczniom naj wię cej pro ble mów. I tak
np. za ję cia ma te ma tycz ne ma ją na ce lu
po ka za nie uczest ni kom, że ma te ma ty -
ka jest nie zwy kle przy dat na w ży ciu
co dzien nym. W trak cie tych spo tkań
po ru sza ne są m.in. te ma ty zwią za ne
z eko no mią i jej prak tycz nym za sto so -
wa niem w ży ciu. Wiel kim za in te re so -

wa niem cie szą się za ję cia fo to gra ficz -
ne i kom pu te ro we, na któ rych ucznio -
wie po zna ją za rów no spo so by wy ko -
ny wa nia do brych zdjęć z uży ciem no -
wo cze snych apa ra tów cy fro wych, jak
i ich ob rób ki przy uży ciu opro gra mo -
wa nia gra ficz ne go.

W ra mach pro jek tu od by wa ją się
tak że za ję cia ję zy ko we, w trak cie któ -
rych moż na nie tyl ko ćwi czyć zna jo -
mość ję zy ków ob cych, ale rów nież po -
zna wać kul tu rę i tra dy cję Nie miec oraz
kra jów an glo ję zycz nych. Za ję cia przy -
rod ni cze ukie run ko wa ne są z ko lei
na po zna wa nie wa lo rów przy rod ni -
czych oraz za gro żeń dla śro do wi ska
w naj bliż szym oto cze niu. Ucznio wie
m.in. ba da ją na tę że nie ru chu dro go we -
go, pro wa dzą po mia ry czy sto ści wo dy
w Po to ku To szec kim, od wie dza ją
miej sca cen ne pod wzglę dem przy rod -
ni czym. Gim na zjum w Tosz ku już
wcze śniej bra ło udział w po dob nych
przed się wzię ciach, jed nak te raz, ko -
rzy sta jąc z no we go sprzę tu, moż na po -

sze rzyć dzia łal ność w tym za kre sie.
Waż nym ele men tem pro jek tu są rów -
nież za ję cia pro fi lak tycz ne, ma ją ce
na ce lu uka za nie dzie ciom i mło dzie ży
gmi ny To szek in te re su ją cych form
spę dza nia wol ne go cza su. W ra mach
tych warsz ta tów uczest ni cy uczą się
o szko dli wo ści al ko ho lu, nar ko ty ków
oraz pa pie ro sów, a tak że bio rą udział
w spo tka niach z psy cho lo giem.

– Pro jekt ma po móc uczniom
w zdo by wa niu nie zbęd nej wie dzy i do -
świad cze nia, któ re przy da dzą się nie
tyl ko w szko le, ale rów nież w przy -
szłym ży ciu. Po przez udział w nim
mło dzież na szej gmi ny dziś roz wi ja
swo je umie jęt no ści ak tor skie, ma te ma -
tycz ne czy pla stycz ne, na to miast w do -
ro słym ży ciu bę dzie mia ła więk sze
szan se na za ist nie nie na ryn ku pra cy.
Dzię ki cie ka wej for mie za jęć ucznio -
wie łą czą przy jem ne z po ży tecz nym
i in we stu ją w swo ją przy szłość – in for -
mu je Ma riusz Pod broż ny, ko or dy na -
tor pro jek tu. (MP)

Do bry start w to szec kich szko łach

Hu mo ry do pi su ją uczniom nie tyl ko pod czas za jęć warsz ta to wych z ję zy ka nie -
miec kie go.
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Ze spół Szkół im. I. J. Pa de rew -
skie go w Knu ro wie prze ży wa do bry
olim pij ski rok. W eta pach okrę go -
wych (po nadwo je wódz kich) olim -
piad przed mio to wych wal czy aż 10
li ce ali stów, któ rzy z suk ce sem po ko -
na li eli mi na cje mię dzysz kol ne i etap
roz wią zy wa nia za dań kwa li fi ka cyj -
nych lub pi sa nia prac ba daw czych.
Go nią ich ucznio wie tech ni kum,
rów nież dziel nie sta ją cy w olim pij -
skie szran ki.

Dziel ni „olim pij scy” li ce ali ści to:
Aga ta Ogo now ska, Ma ja Mrocz -
kow ska i Mi chał Cie ślik (Olim pia da
Li te ra tu ry i Ję zy ka Pol skie go, opie ka
dr Mar ta Cu ber), An na Ko zacz kie -
wicz (Olim pia da Ję zy ka An giel skie go,
opie ka Jo an na Ber sza kie wicz), Alek -
san dra Jaś ko wiec, Mag da le na Śli -
wa, Pa try cja Szy mu ra (Olim pia da
Bio lo gicz na, opie kun Iwo na Le wan -
dow ska -Knopp), Prze my sław Gu -
mien ny (Olim pia da Ma te ma tycz na,
Mał go rza ta Pio trow ska), a tak że
Mar ta Spody mek (Olim pia da Wie dzy
o Żyw no ści i Ży wie niu, Iwo na Le -

wan dow ska -Knopp) i Vio let ta Gór -
ka (Olim pia da Pro mo cji Zdro we go
Sty lu Ży cia PCK, Alek san dra Sur -
del). Bli ski suk ce su w Olim pia dzie
Che micz nej był To masz Skó ra (Bo że -
na Mar col), a w Olim pia dzie Hi sto -
rycz nej Jo nasz Kop czyk, Ma ciej Zie -
miń ski i Da mian Ba ron (Ma rze na
Kra soń -Ka pła nek).

Do zma gań olim pij skich w tym ro -
ku włą czy li się ucznio wie Te chnikum
nr 1, uzy sku jąc świet ne wy ni ki. Pa try -
cja Ja ki mo wicz jest fi na list ką eta pu
cen tral ne go Olim pia dy Fi nan so wej
Ban ki w Ak cji (opie kun Jo an na Ro -
żek -Ra dek), a Pa tryk Al brecht, An -
na Ja ku bi szyn, Mi cha li na Biał czak
i Agniesz ka Cheł mec ka (opie ka Bar -
ba ra Du dło) uzy ska li do sko na łe wy -
ni ki punk to we w Olim pia dzie Wie dzy
o Pań stwie i Pra wie.

Każ dy, kto wziął choć raz w szko le
śred niej udział w olim pia dzie przed -
mio to wej, prze war to ścio wał rów nież
sto su nek do liczb, prze kła da ją cych się
w tym przy pad ku na nie oce nio ne
punk ty, wy ma rzo ne wy ni ki pro cen to -
we i upra gnio ne eta py. W pierw szym
eta pie na przy kład spo ty ka ją się czę sto

przy pad ko wi lu dzie. „Lu dzie z uli cy”,
nie wie dzą cy, że my śleć o suk ce sie
w za wo dach olim pij skich trze ba z du -
żym wy prze dze niem. Prze mek Gu -
mien ny z II c wy brał bo daj naj bar dziej
eli tar ną z olim piad – olim pia dę ma te -
ma tycz ną, w pierw szym eta pie prze -
wi du ją cą dla uczest ni ków roz wią zy -
wa nie w trzech se sjach (wrze śnio wej,
paź dzier ni ko wej i li sto pa do wej) za dań
do mo wych na od po wied nio pod krę co -
nym po zio mie. Nie wie lu ma te ma ty -
ków z dy plo mem so bie z ni mi ra dzi. 

Do dru gie go eta pu olim pia dy po lo -
ni stycz nej i bio lo gicz nej Aga ta Ogo -
now ska (III c), Mi chał Cie ślik (III c)
i Ma ja Mrocz kow ska (II b) oraz Pa try -
cja Szy mu ra (II d), Mag da Śli wa (II d)
i Ola Jaś ko wiec (III d) za kwa li fi ko wa li
się ja ko au to rzy prac ba daw czych –
o lal kach i ma ne ki nach we współ cze -
snej hu ma ni sty ce, dia ry sty ce Zo fii Nał -
kow skiej, knu row skich zbior ni kach
wod nych oraz wpły wie za so le nia wód
ko pal nia nych na wzrost i roz wój pie -
przy cy siew nej. Zda niem aka de mic kich
re cen zen tów po ziom ich roz praw do -

rów ny wał pra com se mi na ryj nym, pi sy -
wa nym w dru gim i trze cim ro ku stu -
diów za wo do wych. Ale do pie ro trze ci
etap zma gań, w któ rym ucznio wie ze
wszyst kich re jo nów Pol ski spo ty ka ją się
ze so bą w War sza wie, po zo sta je ma rze -
niem każ de go olim pij czy ka – al bo wiem
tyl ko on mo że za pew nić stu pro cen to wy
wy nik z ma tu ry i in deks na stu dia. 

Olim pij czy ków z Knu ro wa przy by -
wa, pod czas gdy ran ga i zna cze nie
olim piad przed mio to wych, or ga ni zo -
wa nych dla szkół śred nich, ma le ją.
Tym cza sem Tom ko wi Skó rze (III d)
uda ło się sfor so wać nie zdo by tą jak do -
tąd twier dzę, za ja ką ucho dzi wśród
knu ro wian olim pia da z che mii. 
– Od 1994 ro ku, kie dy Łu kasz Szczy -
gieł (obec nie knu row ski le karz) zdo -
był w niej lau ry, nie mie li śmy w tej
dzie dzi nie olim pij czy ka – mó wi che -
mik i sze fo wa „Pa de rew skie go“, Do -
ro ta Gu mien ny. Jesz cze więk szym
sa mo za par ciem wy ka zu je się Prze mek
(tak że uczest nik Olim pia dy Lin gwi -
stycz nej oraz Olim pia dy In for ma tycz -
nej oraz sty pen dy sta Kra jo we go Fun -
du szu na Rzecz Dzie ci). Am bi cją mło -
de go czło wie ka, któ ry de cy du je się

roz wią zy wać po raz dru gi z rzę du
przez 10 go dzin za da nia o nie wy obra -
żal nym stop niu trud no ści, jest przede
wszyst kim wy grać. Szko łę, stu dia
i po zo sta łe pro fi ty umiesz cza na dru -
gim miej scu. Osiem na sto let nia Ma ja
Mrocz kow ska przy stą pi po raz dru gi
w ży ciu do pi sa nia te stu z ję zy ka i roz -
praw ki in ter pre ta cyj nej w Li ceum im.
Emi lii Pla ter w So snow cu. Ra zem
z nią po ja dą mie rzyć swo je umie jęt no -
ści Aga ta z Mi cha łem. Sześć go dzin
pra cy umy sło wej w zi mo wą so bo tę
w ob cej szko le to wy zwa nie, po dej mo -
wa ne je dy nie przez pa sjo na tów. Pa sją
na le ży na zy wać za in te re so wa nie Mai
ję zy kiem he braj skim, któ re go się uczy,
współ cze sną pro zą ży dow ską oraz po -
ezją śpie wa ną. Po tra fi pra co wać ty ta -
nicz nie tyl ko po to, że by speł nić zło żo -
ne w so bie ocze ki wa nia. A są one – jak
dzi siej sza hu ma ni sty ka – zde cy do wa -
nie in ter dy scy pli nar ne. Dla te go po za
wy bo rem tzw. Ja giel lon ki al bo Uni -
wer sy te tu Mi ko ła ja Ko per ni ka w To -
ru niu, do któ rych Ma ja się przy mie rza,
nie okre śla bli żej swo je go miej sca. Po -

dob nie jak Aga ta,
któ ra zdo by ła
w tym ro ku mak -
sy mal ną ilość
punk tów za pra cę
o Nał kow skiej,
i od paź dzier ni ka
za mie rza stu dio -
wać po lo ni sty kę,
pra wo oraz so cjo -
lo gię w ra mach
tzw. MISH -u (Mię -
dzy wy dzia ło we
I n  d y  w i  d u  a l  n e
Stu dia Hu ma ni -
stycz ne). Ab sol -
went ka knu row -
skie go LO i fi na -
list ka olim pia dy
ję zy ka pol skie go

sprzed dwu lat, Da ria Po da, jest
pierw szą stu dent ką te go eli tar ne go
kie run ku z Knu ro wa. O ana lo gicz nych
stu diach my śli Prze mek – ty le tyl ko,
że łą czyć bę dzie przed mio ty ści słe.
Ola, To mek i Mar ta Spody mek wi dzą
swo ją naj bliż szą przy szłość ra czej jed -
no li cie – ja ko stu den ci bio lo gii, che mii
oraz die te ty ki. Je dy nie Ania Ko zacz -
kie wicz (III b), któ ra prze bi ła się
do II eta pu olim pia dy an gli stycz nej,
my śli o swo jej ka rie rze uni wer sy tec -
kiej sze rzej, ja ko stu dent ka an gli sty ki,
ger ma ni sty ki, a mo że na wet ru sy cy -
sty ki i hi spa ni sty ki. 

Olim pij czyk jest przede wszyst kim
pa sjo na tem i de spe ra tem. Oso bą cał -
ko wi cie sa mo dziel ną i czę sto znacz nie
prze wyż sza ją cą eru dy cją oto cze nie
oraz wła sne go na uczy cie la. To czło -
wiek ma rzą cy o aka de mic kich lau rach,
a nie świet nie zda nej ma tu rze. Jest
w nim wo la wal ki – jak w nie rzu ca ją -
cym się w oczy i nie śmia łym Mać ku
Zie miń skim z I b, któ ry cho ciaż nie
prze szedł da lej, po wa lił na ko la na
swo ją prze bo jo wo ścią ko mi sję olim -
pia dy hi sto rycz nej w Gli wi cach. 

MAR TA CU BER

Okres fe rii zi mo wych był oka zją
do zor ga ni zo wa nia im prez spor to -
wo -re kre acyj nych dla dzie ci w gmi -
nie So śni co wi ce. Przy go to wał je
Mło dzie żo wy Klub Spor to wy z So -
śni co wic, a miej scem spo tkań by ła
ha la Gim na zjum im. Unii Eu ro pej -
skiej. 

24 i 25 stycz nia od by wał się „Tur -
niej Ba to ni ko wy” w ha lo wej pił ce
noż nej dla dzie ci w wie ku 8-10 lat.
Dru ży ny ro ze gra ły 12 me czy. Zwy cię -
ży ła dru ży na, któ ra zdo by ła naj więk -
szą ilość ba to ni ków, przy zna wa nych
za każ dą strze lo ną bram kę, a by ło ich
łącz nie 74. W prze rwach me czy or ga -
ni zo wa ne by ły róż ne za wo dy, w któ -
rych moż na by ło zdo być do dat ko we
ba to ni ki dla dru ży ny lub in ne in dy wi -
du al ne pre zen ty.

Z ko lei w dniach 26-28 stycz nia
zor ga ni zo wa no Ha lo we Mi strzo stwa
So śni co wic w Pił ce Noż nej (rocz -
nik 1997 i młod sze). W fi na le spo tka -
ły się dru ży ny re pre zen tu ją ce Sie ra ko -
wi ce, Ra cho wi ce, Bar głów kę i So śni -
co wi ce. Wal ka o pierw sze miej sce

trwa ła do ostat nie go me czu. Po ro ze -
gra niu 12 me czy oka za ło się, że dru -
ży ny z Bar głów ki i Sie ra ko wic zdo by -
ły po 13 punk tów i o pierw szym miej -
scu za de cy do wa ły me cze ro ze gra ne
mię dzy ty mi dru ży na mi. Po dob nie
wy glą da ła ry wa li za cja o III miej sce.
Dru ży ny z So śni co wic i Ra cho wic
zdo by ły po 4 punk ty i o III miej scu
zde cy do wa ły rów nież me cze bez po -
śred nie. I miej sce i zło te me da le zdo -
by li za wod ni cy z Bar głów ki, II miej -
sce i srebr ne me da le za wod ni cy z Sie -
ra ko wic, a III miej sce i brą zo we me -
da le za wod ni cy z So śni co wic. Kró lem
strzel ców zo stał Mi chał Wa rze cha
re pre zen tu ją cy Sie ra ko wi ce. Dru gie
miej sce za jął Ja rek Lu ka re pre zen tu -
ją cy Bar głów kę. Wy róż nio ny zo stał
też naj lep szy bram karz tur nie ju Ma te -
usz Haj bu ra z Bar głów ki. Tur niej stał
na wy so kim po zio mie, strze lo no 92

bram ki – re la cjo nu je
Edward Bo lek,
pre zes MKS So -
śni co wi ce.

(EB)

Już po raz trze ci w ra mach pro jek -
tu sys te mo we go „Na uka dro gą do suk -
ce su na Ślą sku” w ra mach Pod dzia ła -
nia 9.1.3 PO KL zo sta ły przy zna ne
sty pen dia. Po śród sty pen dy stów zna -
la zło się 12 uczniów uczęsz cza ją cych
do szkół gim na zjal nych i po nad gim -
na zjal nych znaj du ją cych się na te re nie
po wia tu gli wic kie go. Uczą się oni
w szko łach w Wie low si, So śni co wi -
cach, Knu ro wie, Żer ni cy, Przy szo wi -
cach, Pa niów kach i Py sko wi cach.
Oso by, któ re zło ży ły wnio sek i po -

myśl nie prze szły oce nę for mal ną, jed -
nak ze wzglę du na ogra ni czo ną pu lę
środ ków na sty pen dia nie zna la zły się
na li ście sty pen dy stów, zo sta ły
umiesz czo ne na li ście re zer wo wej. 

Sty pen dium jest na gro dą za bar dzo
do bre wy ni ki w na uce oraz udział
w kon kur sach i olim pia dach przed -
mio to wych w ro ku szkol -
nym 2009/2010. Wy so kość sty pen -
dium bę dzie się wa ha ła w prze dzia -
le 250 – 350 zł mie sięcz nie.

(MFR, SzB)

Pa sja plus… de spe ra cja

Gro no szkol nych olim pij czy ków jest w „Pa de rew skim” w tym ro ku wy jąt ko wo licz ne i moc ne.
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Ko lej ne sty pen dia 

W Sośnicowicach – Turniej Batonikowy i inne atrakcje

Fe rie na spor to wo
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– Wśród pro ble mów, z któ ry mi
miesz kań cy zgła sza ją się do na sze go
Biu ra Po rad Oby wa tel skich, są m.in.
spra wy spad ko we – mó wi do rad ca
Mał go rza ta Su piń ska. – War to więc
zwró cić uwa gę na wszel kie for mal no -
ści zwią za ne z na by wa niem bądź od -
rzu ca niem spad ku.

Trze ba być świa do mym, że z chwi -
lą śmier ci spad ko daw cy, spad ko bier cy
wstę pu ją w pra wa i obo wiąz ki zmar łe -
go. Jed nak, by spad ko bier cy mo gli
dys po no wać odzie dzi czo nym ma jąt -
kiem, nie zbęd ne jest wy stą pie nie
do Są du Re jo no we go (wła ści we go dla
ostat nie go miej sca za miesz ka nia spad -
ko daw cy) z wnio skiem o stwier dze nie
na by cia spad ku. Po twier dze nie praw
spad ko wych mo że od być się tak że
na za sa dzie no ta rial ne go ak tu po -
świad cze nia, je śli wszy scy spad ko bier -
cy są zgod ni, co do te go, czy spa dek
przyj mu ją oraz je że li ist nie je moż li -
wość ich oso bi ste go sta wien nic twa.

Są do we stwier dze nie na by cia
spad ku oraz no ta rial ne po świad cze nie
dzie dzi cze nia róż nią się przede
wszyst kim wy so ko ścią wno szo nych
opłat (50 zł wy no si opła ta są do wa
od stwier dze nia na by cia spad ku,
do 500 zł – akt po świad cze nia dzie dzi -
cze nia) oraz tym, że są do we na by cie
spad ku upra wo moc nia się w 21 dni
od da ty wy da nia, zaś no ta rial ne po -
świad cze nie dzie dzi cze nia jest „pra -
wo moc ne” z chwi lą za re je stro wa nia.

Spad ko bier ca mo że spa dek przy jąć
z do bro dziej stwem in wen ta rza (czy li
od po wia da za dłu gi spad ko we do wy -
so ko ści war to ści odzie dzi czo nych rze -
czy, przed mio tów), mo że przy jąć spa -
dek wprost (czy li z peł ną od po wie -
dzial no ścią za dłu gi zmar łe go – spad -
ko bier ca od po wia da za dłu gi ma jąt -
kiem odzie dzi czo nym i wła snym) bądź
mo że spa dek od rzu cić. 

Ko deks cy wil ny za kre śla 6-mie -
sięcz ny ter min – od chwi li śmier ci
spad ko daw cy bądź od chwi li do wie -
dze nia się o je go śmier ci (od da ty do -
wie dze nia się o ty tu le swe go po wo ła -
nia) – na pod ję cie de cy zji o spo so bie
przy ję cia spad ku.

Jed nak że na le ży pa mię tać, że
po upły wie te go ter mi nu, brak
oświad cze nia spad ko bier cy jest toż -
sa my z przy ję ciem spad ku wprost.
Wy jąt kiem są tu taj oso by ma ło let nie,
któ re za wsze dzie dzi czą z do bro -
dziej stwem in wen ta rza. Nad to trze ba
zwró cić uwa gę na fakt, iż przy ję cie
przez jed ne go ze spad ko bier ców
spad ku na za sa dzie do bro dziej stwa
in wen ta rza wy wo łu je sku tek tak że
dla in nych spad ko bier ców, gdy ci nie
zło ży li w ter mi nie żad ne go
oświad cze nia.

M a  j ą  t e k
spad ko wy to za rów no ak ty -

wa, jak i pa sy wa. War to jed nak mieć
na uwa dze to, że ma ją tek spad ko wy
mo gą two rzyć sa me dłu gi spad ko we.
Przy kła dem ta kiej sy tu acji mo że być
hi sto ria pa na Ko wal skie go. Był on
je dy nym spad ko bier cą swej mat ki,
któ ra nie po sia da ła żad ne go ma jąt -

ku. Pan Ko wal ski uznał za tem, że
nie mu si przej mo wać się for mal no -
ścia mi spad ko wy mi, bo je go mat ka
ni cze go nie po sia da ła, a je dy nie
przed śmier cią wy stą pi ła o kre dyt,
któ ry jej przy dzie lo no. Pan Ko wal -
ski są dził, że wraz ze śmier cią mat -
ki dług wzglę dem ban ku prze stał
ist nieć. Po oko ło dwóch la tach
od śmier ci mat ki bank we zwał pa -

na Ko wal skie go do za pła ty i miał
do te go wszel kie pod sta wy praw ne,
bo wiem ten – nie czy niąc nic w kwe -
stiach for mal nych – stał się spad ko -
bier cą po upły wie za kre ślo ne go
prze pi sa mi ter mi nu, czy li 6 mie się cy
od chwi li śmier ci spad ko daw cy. Mu -
si więc z wła sne go wy na gro dze nia
spła cić kre dyt za cią gnię ty przez
mat kę. 

Z chwi lą na by cia spad ku nie zbęd -
ne są dal sze for mal no ści. Po pierw sze
– wy stą pie nie z de kla ra cją skar bo wą
SD -Z2 lub SD 3 w za leż no ści od da -
ty zgo nu. SD -Z2 wy peł nia się
w przy pad ku, gdy spad ko daw ca
zmarł po 2007 r. Wów czas zło że nie

tej de kla ra cji,
w t e r  m i  n i e
6  m i e  s i ę  c y
od da ty po sta no -
wie nia są do we -
go lub od da ty
po świad cze nia
n o  t a  r i a l  n e  g o ,
zwal nia spad ko -
bier ców od ko -
niecz no ści uisz -
cze nia po dat ku,
n i e  z a  l e ż  n i e
od war to ści ma -
jąt ku dzie dzi -
czo ne go. SD -Z2
skła da ją wszy -
scy spad ko bier -
cy (każ dy z nich
z osob na).
Po dru gie –
w przy pad ku,
gdy w skład ma -
jąt ku spad ko we -
go wcho dzi nie -
ru cho mość, ko -
niecz ne jest do -

ko na nie no wych wpi sów w księ dze
wie czy stej. Gdy księ ga wie czy sta ma
nu mer elek tro nicz ny, wów czas spad -
ko bier cy skła da ją druk KW -WPIS
oraz do dat ko wo KW -WU i KW -ZAD
(w za leż no ści od licz by osób). Sąd
wy da ją cy po sta no wie nie spad ko we
prze sy ła in for ma cję do wła ści we go
Wy dzia łu Ksiąg Wie czy stych
o stwier dze niu na by cia spad ku – tak
więc księ gi wie czy ste mo gą eg ze -
kwo wać od spad ko bier ców ure gu lo -
wa nia wpi sów. Koszt wnio sku wie -
czy stok się go we go w przy pad ku
stwier dze nia na by cia spad ku
to 150 zł (nie za leż nie od ilo ści spad -
ko bier ców i war to ści nie ru cho mo ści
dzie dzi czo nej).

Gdy spad ko bier cy dys po nu ją są -
do wym po sta no wie niem do ty czą cym

stwier dze nia spad ku bądź no ta rial -
nym po świad cze niem dzie dzi cze nia,
zło ży li de kla ra cje skar bo we oraz ure -
gu lo wa li za pi sy w księ gach wie czy -
stych, to je śli chcą – mo gą zby wać
ma ją tek. Jed nak na le ży pa mię tać, że
w przy pad ku de kla ra cji SD -Z2, gdy
spad ko bier cy nie uisz cza ją po dat ku,
a za mie rza ją np. sprze dać nie ru cho -
mość, mu szą wy stą pić do wła ści we -
go urzę du skar bo we go o za świad cze -
nie, do ty czą ce nie na li cza nia po dat -
ku.

Spad ko bier cy ma ją tak że moż li -
wość od rzu ce nia spad ku. Wie le osób
sto su je za mien nie dwa po ję cia: od -
rzu ce nie oraz zrze cze nie się – na le ży
jed nak pa mię tać, iż są to dwie od ręb -
ne in sty tu cje. 

Od rzu ce nie spad ku, czy li uwol nie -
nie się od od po wie dzial no ści za dłu gi
zmar łe go, mu si na stą pić w ter mi nie
i przy brać for mę ak tu no ta rial ne go
(moż na to tak że uczy nić przed są -
dem). Od rzu ca jąc spa dek prze sta je -
my od po wia dać za dłu gi, ale tak że
nie na by wa my żad ne go ma jąt ku – je -
ste śmy trak to wa ni tak, jak by śmy nie
do ży li otwar cia spad ku. Po dob ną
funk cję speł nia zrze cze nie się dzie -
dzi cze nia; jest to umo wa spad ko bier -
cy usta wo we go z przy szłym spad ko -
daw cą. Umo wa ta ka win na mieć for -
mę ak tu no ta rial ne go. 

W przy pad ku zrze cze nia się dzie -
dzi cze nia je ste śmy rów nież trak to wa -
ni tak, jak by śmy nie do ży li otwar cia
spad ku. Zrze cze nie się dzie dzi cze nia
roz cią ga się tak że na dzie ci zrze ka ją -
ce go się, chy ba, że stro ny umó wi ły
się ina czej. (Opr. SoG)

Pa ni Zo fia
z Knu ro wa
z a  w a r  ł a
za po śred nic -

twem sa lo nu Oran ge w Ryb ni ku umo wę
z PTK Cen ter tel Sp. z o.o. z sie dzi bą
w War sza wie o świad cze nie usług te le -
ko mu ni ka cyj nych – udział w pro mo cji
Ze ta fon II. W ra mach pro mo cji za ku pi -
ła te le fon ko mór ko wy na kar tę, z za -
strze że niem, że po zo sta je przy sta rym
nu me rze, któ re go uży wa od kil ku lat.
Nie ste ty w umo wie po peł nio no błąd,
o któ rym kon su ment ka do wie dzia ła się
do pie ro po otrzy ma niu od ope ra to ra
ka ry za…rze ko me ze rwa nie przez nią
umo wy. 

Do błę du do szło w trak cie wy peł -
nia nia ru bryk umo wy. Był to praw dzi -
wie „cze ski” błąd – pra cow nik sa lo nu
za miast ósem ki wpi sał w nu me rze te -
le fo nu ze ro. W ślad za omył ko wym
wpi sem w umo wie pro mo cyj nej kon -
su ment ka otrzy ma ła no tę ob cią że nio -
wą. Oka za ło się, że do ty czy ona nu me -
ru błęd ne go. Sa lon w Ryb ni ku po in -
ter wen cji kon su ment ki zo rien to wał się
o po mył ce. W związ ku z tym do ko nał
ko rek ty umo wy, wpi su jąc pra wi dło wy
nu mer te le fo nu i po in for mo wał o tym
ope ra to ra. Jed nak ope ra tor nie wpro -
wa dził zmian do umo wy, stwier dza jąc,
że do ku men ty otrzy ma ne z sa lo nu nie
speł nia ją ko niecz nych wy mo gów. 

W tej sy tu acji sa lon w Ryb ni ku prze -
słał do War sza wy eg zem plarz umo wy
z pra wi dło wym nu me rem oraz anu lo -
wa ny eg zem plarz umo wy o udział
w pro mo cji. Za miast do ko na nia ko rek -
ty i prze pro wa dze nia zmia ny nu me ru,
a tak że anu lo wa nia no ty ob cią że nio wej,
kon su ment ka otrzy ma ła pi smo, gdzie
PTK za wia da mia ła, że do ko na ła ce sji
wie rzy tel no ści na rzecz P. R. E. S. C. O.
IN VE ST MENTS. W ślad za za wia do -
mie niem PTK kon su ment ka do sta ła za -
wia do mie nie od fir my P. R. E. S. C. O.,
w któ rym zo sta ła po in for mo wa na, że
fir ma ta za ku pi ła od PTK wy ma ga ne
wie rzy tel no ści. Wo bec cze go pa ni Zo fia
zwró ci ła się o po moc do po wia to we go
rzecz ni ka kon su men tów, Ry szar da
Kow ry go. Rzecz nik kon su men tów wy -
sto so wał pi smo do ope ra to ra, w któ rym
przed sta wił prze bieg spra wy i wy słał
ca łą do ku men ta cję.

– Z przy to czo nych fak tów wy ni ka
bez spor nie, że by ła za war ta przez PTK
z kon su ment ką jed na umo wa o świad cze -
nie usług te le ko mu ni ka cyj nych w wa run -
kach pro mo cji Ze ta fon II. W chwi li pod -
pi sa nia umo wy kon su ment ka za ku pi ła je -
den te le fon na kar tę o po da nym nu me rze
se ryj nym oraz nu me rze kar ty SIM. Zgod -
nie z no tą ob cią że nio wą skie ro wa ną
do kon su ment ki, w przy pad ku bra ku ter -
mi no wej płat no ści kar ta SIM mia ła zo stać
de ak ty wo wa na. Kon su ment ka ka ry
umow nej nie za pła ci ła, a kar ta SIM jest
ak tyw na, co ozna cza, że by ła jed na kar ta
SIM i je den apa rat te le fo nicz ny. Po wyż -
szy błąd był po mył ką pra cow ni ka sa lo nu.
W tej sy tu acji oczy wi stym jest, że PTK
nie był wie rzy cie lem kon su ment ki, bo
umo wa na wła ści wy nu mer te le fo nu nie
ule gła roz wią za niu, obo wią zu je na dal,
więc ka ra umow na jest nie na leż na – mó -
wi Ry szard Kow ry go. 

W związ ku z czym rzecz nik wniósł
o spo wo do wa nie od stą pie nia przez P.
R. E. S. C. O. od do cho dze nia od kon -
su ment ki wie rzy tel no ści. Wsku tek in -
ter wen cji rzecz ni ka ope ra tor do ko nał
prze pi sa nia umo wy z błęd ne go nu me -
ru na pra wi dło wy oraz do ko nał ko rek -
ty na li czo nej no ty ob cią że nio wej i wy -
co fał sprze daż wie rzy tel no ści.

(Opr. SoG)

Z po wia to wym rzecz ni kiem
kon su men tów moż na skon tak to -
wać się pod nr tel. 32 331 69 26,
ad re sem e -ma il: rzecz nik.kon su -
men tow@sta ro stwo.gli wi ce.pl
lub w dniach: po nie dzia łek – śro -
da 7.30 – 14.30, czwar tek 7.30 –
16.30, pią tek 7.30 – 12.30 w Sta -
ro stwie Po wia to wym w Gli wi -
cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17.

Biu ro Po rad Oby wa tel skich
mie ści się w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach. Udzie la bez -
płat nej po mo cy praw nej. Jest
czyn ne w każ dy po nie dzia łek
od godz. 13.00 do 15.00, a do dat -
ko we in for ma cje moż na uzy skać
podnr. tel.: 601915900,781130900,
ad re sem e -ma il: bpo gli wi -
ce@free.ngo.pl al bo na stro nie in -
ter ne to wej:  www.bpo gli  wi -
ce.free.ngo.pl.

Po wia to wy rzecz nik kon su men tów ra dzi

Błędny numer

Ze spraw Biu ra Po rad Oby wa tel skich

Te mat: SPAD KI

Mał go rza ta Su piń ska jest doradcą w Biurze Porad
Obywatelskich, które ma siedzibę w Starostwie Powiatowym
w Gliwicach. 
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W ma łych miej sco wo ściach nie -
wie le jest miejsc, w któ rych dzie ci
i mło dzież mo gą wspól nie spę dzać
czas i in te gro wać się. Funk cję ośrod -
ków i pla có wek kul tu ry peł nią tu taj
naj czę ściej fi lie bi blio tek, punk ty bi -
blio tecz ne oraz świe tli ce wiej skie.

Ich funk cjo no wa nie oraz wła ści we
wy ko rzy sta nie ma zna cze nie za rów no
w do star cza niu roz ryw ki, jak i w roz -
wi ja niu za in te re so wań dzie ci. To tak że
moż li wość, by dzie ci po ży tecz nie i ak -
tyw nie wy ko rzy sta ły swój wol ny czas.

W gmi nie To szek od pew ne go cza -
su zor ga ni zo wa ne za ję cia dla dzie ci
i mło dzie ży w świe tli cach są pro wa -
dzo ne re gu lar nie, w ra mach dzia łal no -
ści Cen trum Kul tu ry „Za mek w Tosz -
ku”.

Spo tka nia w świe tli cach od by wa ją
się w sied miu so łec twach: Bo gu szy -

cach, Cio cho wi cach, Ko tli szo wi cach,
Li go cie To szec kiej, Pi sa rzo wi cach,
Sar no wie i Wil ko wicz kach. Or ga ni zo -
wa ne są raz w ty go dniu i trwa ją 2 go -
dzi ny, a prze zna czo ne są dla dzie ci
i mło dzie ży w wie ku od 6 do 18 lat.
Przy go to wu ją je i pro wa dzą in struk -
tor ki z Cen trum Kul tu ry „Za mek
w Tosz ku”: Ire na Do biosz, Ire na
Klau sa i An na Po cze śniok.

Jak mó wi Jo an na Kar we ta, dy rek -
tor Cen trum Kul tu ry „Za mek w Tosz -

ku” in struk tor ki są na uczy ciel ka mi lub
po sia da ją wy kształ ce nie pe da go gicz -
ne, ma ją więc od po wied nie kwa li fi ka -
cje do pra cy z dzieć mi i mło dzie żą.

– Szcze gól nym za in te re so wa niem
cie szą się te za ję cia m.in. w Li go cie
To szec kiej, gdzie dzie ci bar dzo licz nie

w nich uczest -
ni czą – pod kre -
śla An na Po cze -
śniok. Do da je
rów nież, iż za -
ję cia te ma ją
za zwy czaj cha -
rak ter te ma -
tycz ny, do sto -
so wa ne są tak że
do ak tu al nych
wy da rzeń. I tak
na przy kład
okres przed -
ś w i ą  t e c z  n y
dzie ci spę dzi ły

na przy go to wy wa niu ozdób świą tecz -
nych, roz mo wach o tra dy cjach i oby -
cza jach zwią za nych z Bo żym Na ro -
dze niem czy wspól nym śpie wa niu ko -
lęd. 

Z ko lei 6 grud nia w nie któ rych
świe tli cach od by ły się spo tka nia mi ko -
łaj ko we, pod czas któ rych dzie ci otrzy -
ma ły drob ne po da run ki, za spon so ro -
wa ne przez człon ki nie To szec kiej Aka -
de mii Ak tyw nych Ko biet oraz sło dy -
cze, ufun do wa ne przez jed ne go z rad -

nych po wia to wych, Ma riu sza Po locz -
ka. 

Za ję cia od by wa ły się tak że w cza -
sie fe rii zi mo wych, wo bec cze go dzie -
ci, któ re ni gdzie nie wy je cha ły, mo gły
spę dzić ten czas na wspól nych grach
i za ba wach. 

Pod czas co ty go dnio wych spo tkań
uczest ni cy wy ko nu ją prze róż ne ry sun -
ki, ma lo wan ki na wy bra ne te ma ty,
czy ta ją książ ki, bio rą udział w licz -
nych grach i za ba wach, a tak że spę -
dza ją czas na świe żym po wie trzu. Za -
ję cia pla stycz ne, ru cho we i mu zycz ne
ma ją na ce lu roz wi ja nie ich za in te re so -
wań i umie jęt no ści. W nie któ rych ze
świe tlic czas ten jest rów nież po świę -
co ny na po moc w na uce oraz na roz -
wią zy wa nie i od ra bia nie za dań do mo -
wych. 

I choć na każ de za ję cia są przy go -
to wa ne okre ślo ne za gad nie nia i te -
ma ty, nie raz mo dy fi ku je się je. –
Moż na wy czuć, z ja kim na sta wie -
niem przy cho dzą dzie ci, czy są
po cięż kim dniu w szko le, czy przy -
cho dzą peł ne ener gii. Czę sto jest też
tak, że dzie ci wy cho dzą z wła sną ini -
cja ty wą i swo imi po my sła mi, co bę -
dzie my ro bić da ne go dnia. Ma ją
swo je ulu bio ne gry, za ba wy. Su ge ru -
ją, czym chcia ły by się za jąć i cze go
po trze bu ją da ne go dnia. To waż ne,
że rów nież one ma ją wpływ na to,
jak wy glą da ją te spo tka nia – mó wi
An na Po cze śniok. 

Zor ga ni zo wa ne za ję cia dla dzie ci
są tak że do brym przy kła dem na to, że
od po wied nio za go spo da ro wa ne świe -
tli ce mo gą stać się waż nym miej scem
in te gra cji i ak tyw no ści lo kal nej spo -
łecz no ści. 

Za ję cia w świe tli cach bę dą od by -
wać się do koń ca kwiet nia, war to
więc, by naj młod si jak naj licz niej ko -
rzy sta li z ta kiej moż li wo ści spę dze nia
wol ne go cza su. 

SO NIA GU ZIK

So bot nie po po łu dnie 5 lu te go
w py sko wic kim MO KiS -ie za wo jo -
wa ła by tom ska Pa ca ły cha – ze spół
ka ba re to wy, za ło żo ny w 1988 r.
w By to miu przez Da nu tę Skal ską.
Ka ba ret przy je chał na za pro sze nie
Związ ku Wy pę dzo nych z Kre sów
Wschod nich R. P. oraz Sto wa rzy sze -

nia Pa mię ci Ar mii Kra jo wej Od -
dział w Py sko wi cach. 

Spo tka nie otwo rzył Sta ni sław
Mar ko wicz, or ga ni za tor im pre zy, ser -
decz nie wi ta jąc wszyst kich przy by -
łych, wśród któ rych nie za bra kło
władz miej skich oraz przed sta wi cie li
Woj ska Pol skie go. Puł kow nik Ro man
No wo grodz ki, ko men dant WKU
w Gli wi cach wrę czył me da le Za słu żo -
ny dla Obron no ści Kra ju, któ re otrzy -
ma ło kil ko ro miesz kań ców Py sko wic.
Dal sza część po po łu dnia na le ża ła już
tyl ko do cio ci Bań dziu cho wej, czy li
wul ka nu do brej ener gii w oso bie Da -

nu ty Skal skiej i jej ka ba re tu Pa ca ły -
cha. Wy stęp do star czył zna ko mi tej za -
ba wy, no stal gicz nych wspo mnień,
a na wet łez wzru sze nia… Przy po mnij -
my, że po cząt ki dzia łal no ści Pa ca ły -
chy to od twa rza nie lwow skie go kli -
ma tu w pro gra mach wg sce na riu sza
Da nu ty Skal skiej: „Ni ma jak Lwów”,

„Bal u cio ci Bań dziu cho wej”, „Ser ce
ba tia ra” i „Tyl ko we Lwo wie”. Ze spół
ma na swo im kon cie set ki wy stę pów
w kra ju i za gra ni cą (m.in. we Lwo -
wie, Chi ca go, na Flo ry dzie), pro gra -
my ra dio we i te le wi zyj ne np. cy klicz -
ny „Oj, ni ma jak Lwów” w TVP Ka -
to wi ce, wy stę py na Fe sti wa lu Kul tu ry
Kre so wej w Mrą go wie. Ka ba ret
współ or ga ni zu je ak cje cha ry ta tyw ne
dla Po la ków na Kre sach, kon cer tu je
m.in. na rzecz po mo cy nie peł no spraw -
nym, od bu do wy Cmen ta rza Obroń -
ców Lwo wa, po mo cy dzie ciom z Kre -
sów i Ślą ska. (MFR)

Przy po mi na my, że Po wiat Gli -
wic ki ogło sił kon kurs, skie ro wa ny
do pa sjo na tów fo to gra fii i fil mow -
ców – ama to rów. Or ga ni zo wa ny jest
w ra mach pro jek tu „Gli wic ki i co
Po wie cie? Pro mo cja ofer ty tu ry -
stycz nej po wia tu gli wic kie go”,
współ fi nan so wa ne go przez Unię Eu -
ro pej ską z Eu ro pej skie go Fun du szu
Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go Wo je wódz twa Ślą skie go na la -
ta 2007 – 2013. 

Kon kurs od by wa się pod ha słem
„Gli wic ki i co Po wie cie? – atrak cje tu -
ry stycz ne po wia tu gli wic kie go
w obiek ty wie”. Je go ce lem jest roz -
pro pa go wa nie atrak cji tu ry stycz nych
po wia tu gli wic kie go – za rów no miejsc
tu ry stycz nie zna nych, jak i tych od -
kry tych tyl ko przez nie licz nych,

a god nych po le ce nia na po po łu dnio wy
lub week en do wy wy po czy nek.
Uczest ni cy kon kur su ma ją włą czyć się
w pro mo cję ofer ty tu ry stycz nej po -
wia tu, jak rów nież je go wa lo rów przy -
rod ni czych, po przez sfo to gra fo wa nie
miejsc, or ga ni zo wa nych tam im prez,
czy na krę ce nie fil mu pro mo cyj ne go. 

Kon kurs ma cha rak ter otwar ty.
Mo gą wziąć w nim udział ucznio wie,
przed sta wi cie le or ga ni za cji po za rzą -
do wych oraz wszy scy za in te re so wa ni
bez ogra ni czeń wie ko wych. Każ dy
uczest nik mo że zgło sić nie wię cej
niż 8 no wa tor skich fo to gra fii lub mak -
sy mal nie 3 krót kie fil my (do 10 mi nut
każ dy). Szcze gó ło we in for ma cje,
w tym re gu la min, moż na zna leźć
na stro nie in ter ne to wej www.po wiat -
gli wic ki.pl w za kład ce „kon kur sy”. 

(MFR)

KON KURS: cze ka my
na zdję cia i fil my

ŚWIE TLI CA do bra 
(nie tyl ko) na nie po go dę

Spo tka nie z Pa ca ły chą

Nie zrów na na i ener gicz na Da nu ta Skal ska (na zdję ciu w środ ku) z ze spo łem
Pa ca ły cha.
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Dla dzie ci cie ka we za ję cia to praw dzi -
wa fraj da, szcze gól nie pod czas dłu -
gich zi mo wych po po łu dni. 
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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 PA STO RAŁ KA,

z ko lei zdję cie przed sta wia ło lo do wi -
sko w Knu ro wie. Na gro dy książ ko we
ufun do wa ne przez Mał go rza tę
Handz lik, po seł do Par la men tu Eu ro -
pej skie go oraz ma te ria ły pro mo cyj ne
Po wia tu Gli wic kie go otrzy mu ją Bo -
gu sła wa Adam czyk, Mi ko łaj Pa ce -
wicz i Ha li na Fur goł. Gra tu lu je my!
W ce lu usta le nia spo so bu od bio ru na -
gro dy pro si my o kon takt te le fo nicz ny
pod nu me rem tel. 32 332 66 65. 

Dziś za mie szcza my ko lej ną krzy -
żów kę oraz zdję cie do roz po zna nia. Jak
za wsze zdję cie zo sta ło zro bio ne w na -
szym po wie cie. Od po wie dzi pro si my
prze sy łać do 28 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)

Nie wszy scy być mo że wie dzą, że
jed ną z hi po tez na zwy To szek kształ -
tu je pięk na le gen da. Usiądź cie wy -
god nie i po słu chaj cie… 

Przed wie ka mi dzi siej sze te re ny
Tosz ka po ra sta ły gę ste i bo ga te
w zwie rzy nę knie je. Wy brał się tam
na ło wy je den z ksią żąt opol skich. Po -
lo wa nie by ło uda ne, służ ba już zno si -
ła po zy ska ne w nim sztu ki zwie rząt,
cie sząc się, że za pa sów mię snych wy -
star czy na dłu gie mie sią ce. Zmę czo ny
ło wa mi ksią żę przy siadł na po la nie
wśród pa pro ci i już po chwi li zmo rzył
go sen. Czu wał przy nim wier ny pies.
Na gle za ko ły sał się za gaj nik i wprost
na śpią ce go księ cia za czę ły biec dwa
ol brzy mie odyń ce. Służ ba za mar ła.
Tyl ko pies sta nął bo ha ter sko w obro -
nie swe go pa na i sto czył nie rów ną
wal kę z dzi ka mi. Sza mo ta ni na obu -
dzi ła księ cia. Tym cza sem ran ne odyń -
ce ucie kły do la su, a wy cień czo ny

pies pod peł znął do stóp swe go pa na
i kil ka mi nut póź niej na je go rę kach
za koń czył ży wot. Pan gorz ko za pła -
kał nad lo sem swo je go czwo ro noż ne -
go przy ja cie la, z któ rym ba wił się
od naj młod szych lat. Po cho wał go
na po lan ce, gdzie ro ze gra ło się ca łe
zda rze nie. Ksią żę po wró ciw szy
z uda nych, ale jak że smut nych ło wów
roz ka zał na miej scu wal ki psa z dzi -
ka mi po sta wić za mek i utwo rzyć osa -
dę, któ rą na zwał wła śnie Tosz kiem.
Ta kie bo wiem imię no sił je go wier ny
pies.

(MFR)

To szek za wdzię cza swą na zwę
praw dzi we mu przy ja cie lo wi czło wie -
ka, o któ rym mó wi pięk na, sta ra hi -
sto ria prze ka zy wa na od po ko leń z ust
do ust. Naj pierw po wstał za mek, póź -
niej wy ro sła wo kół nie go osa da.
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Ślą ska frasz ka

Kaj żeś jest?
Po wiydz. Ci -
cho sie py tom
Przez la ta
na dro dze
swo ji
Wy mie? We
in k szych? Tu abo niy tu?
Cza mu sie ser ce dyrś bo ji?
Że moż no Cie bie niy ma że yno
Ktoś ke dyś tak Cie wy my śloł
Je ro nie – co sik sie przi po mi no
Czy jo Cie la toś niy przi śnioł?
Syn to był piyk ny żech jest we
nie bie
Zło kajś w niy pa miyńć wle cia ło
A do bro by ło wy mie i w Cie bie
Chcioł bych by to sie nom sta ło!

Bro ni sław Wą tro ba

Kaj żeś
jest?

Py ta nia do krzy żów ki:
1. Czer wo ne, nie odzow ny ele ment
Świę ta Za ko cha nych. 
2. Sym bol Świę ta Za ko cha nych, za -
zwy czaj przed sta wia ny ze skrzy deł ka -
mi i łu kiem.
3. Uczu cie, w szcze gól no ści wy zna -
wa ne bli skiej oso bie 14 lu te go.
4. Wrę cza my je oso bi ście lub wy sy ła -
my ja ko ano ni my. 
5. Świę to ob cho dzo ne 14 lu te go.
6. Plan fi nan so wy po wia tu, przy ję ty
przez rad nych pod ko niec 2010 ro ku.

7. Uczel nia dzia ła ją ca w Knu ro wie,
któ rej stu den ta mi są oso by bę dą ce
w III wie ku.
8. Do kończ na zwę pro jek tu re ali zo wa -
ne go przez Po wia to we Cen trum Po -
mo cy Ro dzi nie „Do bry start w …”.
9. W la sach tej miej sco wo ści po ło -
żo nej w gmi nie So śni co wi ce od -
by wa ją się bie gi kon ne oraz im -
pre zy hi sto rycz no -pa trio tycz ne,
m.in. 21 ma ja z oka zji 130 rocz ni -
cy uro dzin gen. Wie nia wy Dłu go -
szow skie go.

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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Ku fa mi lij nyj ucie sze,
Wście kły Syr nik upie czesz!

Kost ka mar ga ry ny roz to pisz,
Trzy łyż ki kwa śnyj śmie ton ki wto pisz
Jed no coł kie jaj ko, i trzy żółt ka wciep -
niesz,
Ćwierć szklon ki cu kru do sy piesz,
Kie by ci do brze sma ko wa ło
Dwie łyż ki ole ju, i cu kier wa ni lo wy
nie bę dzie ma ło,
Mon ki dwie i pół szklon ki do te go do cie
Z po łnom ły żecz kom prosz ku do pie -
cze nia wy miy szo cie.
Bla cha mar ga ry ną wy sma ru jesz,

I to cia sto na niej roz pach tlu jesz.
Je dyn ki lo sy ru zmiel ta, sześć żół tek
Do nie go wciep nie ta, zaś cu kru
szklon ka ca ło,
I ćwiart ka ło le ju, by do brze sma ko wa ło.
Cu kier wa ni lo wy, i pud ding trza dać,
I wszyst ko w ku pa wy mie szać.
Jesz cze do te go litr mly ka do te go do my
I wszyst ko na bla cha wy ly wo my.
Do pe kar ni ka na 55 mi nut wsa dzo my.
Po tym bioł ka złyż kom cu kru pu dru
ubi jo my
I na wierch na upie czo ny już Syr nik
wy kła do my,
Na zod do pie kar nio ka do wo my,

Kiej Syr nik już upie czo ny
mo my.
Wdyc ki się go za jo da jąc,
za chwy co my.

Kiej mle ko do sy ra wle jy -
my i roz błech to my,
To jed na bry ja z te go mo my 
Przez tosz go wście kłym
na zy wa my.

Ró ża Ko siel ska,
Sto wa rzy sze nie 

Go spo dyń 
Wiej skich w Koch ci cach

W kręgu legend

Wierny pies

Spichlerzowe smaki

Wściekły sernik
Za chę ca my do upie cze nia cia sta,

ja kie przy go to wa ła jed na z uczest ni -
czek kon kur su Da nie Ro ku Spi chle -
rza 2010, któ ry od był się w ub. ro ku
w Pro bosz czo wi cach. To wście kły
ser nik, za któ ry je go au tor ka zdo by ła

w tym kon kur sie II miej sce w ka te go -
rii ku cha rzy in dy wi du al nych. Co
waż ne, prze pis na pi sa ny jest w gwa -
rze ślą skiej! A na koń cu za war te jest
wy ja śnie nie, dla cze go ser nik na zwa -
ny zo stał wście kłym… (RG)
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Co 
przed sta wia 
to zdję cie?
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