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Szpi tal w Py sko wi cach ist nie je
od wie ków – już w śre dnio wie czu był
tu przy tu łek, bę dą cy pro to pla stą
obec nej pla ców ki. Choć prze cho dził
od te go cza su sze reg zmian, miesz -
kań cy mia sta i oko lic za wsze mo gli
li czyć na to, że otrzy ma ją w Py sko -
wi cach wła ści wą opie kę me dycz -
ną. I tak bę dzie na dal. 

Od 1999 ro ku szpi tal dzia ła ja ko jed -
nost ka or ga ni za cyj na Po wia tu Gli wic -
kie go. – Za le ży nam na tym, by jak naj -
le piej słu żył pa cjen tom – mó wi sta ro sta
gli wic ki Mi chał Nie szpo rek. – Od cza -
su, gdy po wiat od po wia da za je go funk -
cjo no wa nie, prze zna czy li śmy na re -
mon ty i do po sa że nie tej pla ców ki 5 mln
zł. Te raz w szpi ta lu roz po czy na się mo -
der ni za cja, ma ją ca na ce lu do sto so wa -
nie go do wy mo gów, ja kie za czną obo -
wią zy wać wraz z po cząt kiem 2017 ro -
ku. Trwa już na to miast od pew ne go
cza su re struk tu ry za cja, słu żą ca ob ni że -
niu kosz tów je go dzia łal no ści. 

Czym pla ców ka dys po nu je i jak
funk cjo nu je na obec nym ryn ku usług
me dycz nych? Jak in for mu je Le szek
Ku biak, dy rek tor Szpi ta la Po wia to we -
go w Py sko wi cach, no wy bu dy nek
szpi ta la wy bu do wa ny zo stał w 1975
ro ku. Od te go cza su zo sta ła w nim wy -
mie nio na sto lar ka okien na, zmo der ni -
zo wa na sieć cie płow ni cza i ko tłow nia
oraz wy ko na na no wa ele wa cja. Sta ry
bu dy nek po cho dzi na to miast z 1910 r.
W ostat nich la tach prze szedł re mont
ka pi tal ny da chu, obec nie trwa je go ter -
mo mo der ni za cja, obej mu ją ca wy mia -

nę sto lar ki okien nej i drzwio wej, ocie -
ple nie prze gród bu dow la nych i mo der -
ni za cję we wnętrz nej in sta la cji CO. 

Szpi tal ma czte ry od dzia ły: we -
wnętrz ny na 52 łóż ka, po łoż ni czo -gi -
ne ko lo gicz ny na 30, chi rur gicz ny

na 40, no wo rod ko wy z 12 łó żecz ka mi
oraz blok ope ra cyj ny z od dzia łem ane -
ste zjo lo gicz nym i trakt po ro do wy.
W je go skład wcho dzi po nad to izba
przy jęć, la bo ra to rium ana li tycz ne
z pra cow nią se ro lo gii, za kład RTG,
pra cow nia USG i UKG, pra cow nia
kar dio lo gicz na (wy ko nu ją ca pró by
wy sił ko we, ba da nia hol te row skie
EKG i RR), pra cow nia en do sko pii,

pra cow nia ba da nia prze pły wów oraz
po rad nia pa to lo gii no wo rod ka. 

Dokończenie na str. 5

Ma ło kto wie, iż w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach mie ści się Biu ro Rze czy
Zna le zio nych. To tu taj tra fia ją przed mio ty,
któ re zo sta ły zgu bio ne na te re nie na sze go
po wia tu. 

W ma ga zy nie biu ra prze cho wy wa ne są
prze róż ne rzeczy. Obec nie znaj du ją się tu
m.in.: pa ra sol, tecz ka, ne se ser, kask mo to ro -
we ro wy, mo to ro wer czy oświe tle nia świą -
tecz ne. Zde cy do wa nie naj wię cej jest ro we -
rów. 

Zna le zio ne przed mio ty do po wia to we -
go biu ra przy no szą głów nie po li cjan ci z te -

re nu Knu ro wa i Py sko wic. Jed nak mo gą
one być przyj mo wa ne tak że od miesz kań -
ców. 

Aby od dać lub ode brać da ną rzecz, na le -
ży wy peł nić od po wied nie for mu la rze, któ re
są za miesz czo ne na stro nie in ter ne to wej:
www.bip.po wiat gli wic ki.finn.pl w za kład -
ce Kar ty Usług – Wy dział Edu ka cji, Kul tu -
ry, Spor tu i Spraw Spo łecz nych. Są to „Po -
świad cze nie zna le zie nia rze czy” oraz
„Oświad cze nie o od bio rze rze czy zna le zio -
nej”. 

Dokończenie na str. 4 

Szpi tal Po wia to wy w Py sko wi cach prze cho dzi re struk tu ry za -
cję i mo der ni za cję

ZMIA NY Z PER SPEK TY WA MI

Tak dziś wy glą da -
ją dwie czę ści
skła do we py sko -
wic kie go szpi ta -
la…

…a tak bę dą się
pre zen to wać, gdy
wy bu do wa ny zo -
sta nie mię dzy ni -
mi łącz nik.

Co można znaleźć w Biurze Rzeczy Znalezionych?

Ro we ry do ode bra nia

Oka zu je się, że naj czę ściej gu bi my (czy mo że też po zo sta wia my
gdzieś na wiecz ność) moc no sfa ty go wa ne ro we ry.
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24 lu te go od by ła się V se sja Ra dy
Po wia tu Gli wic kie go tej ka den cji.
Tym ra zem go ści li śmy na niej
uczest ni ków pro jek tu, pro wa dzo ne -
go przez Po wia to we Cen trum Po mo -
cy Ro dzi nie. 

Wi zy ta zwią za na by ła z tym, iż
pod czas se sji rad ni za po zna li się ze
spra woz da niem Po wia to we go Cen -
trum Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach
z re ali za cji pro jek tu sys te mo we go pt.
„Do bry start w sa mo dziel ność” w ra -
mach Prio ry te tu VII Pro mo cja in te gra -
cji spo łecz nej, Dzia ła nia 7.1 Roz wój
i upo wszech nia nie ak tyw nej in te gra cji,
Pod dzia ła nie 7.1.2. Roz wój i upo -
wszech nia nie ak tyw nej in te gra cji
przez po wia to we cen tra po mo cy ro dzi -
nie Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał
Ludz ki. 

Za ło że nia i prze bieg pro jek tu
przed sta wi li Gra ży na Le d woń i Ja ro -
sław Wierz bic ki z PCPR -u oraz ko or -
dy na tor Ja kub Ja niak. Pro jekt re ali -
zo wa ny jest od 2008 r., przy czym
PCPR co ro ku apli ku je o środ ki na ten
cel. W 2010 r. je go war tość wy no si ła
bli sko 373 tys. zł – po nad 333,5 tys. zł
po zy ska no z do ta cji unij nej i po nad 17
tys. zł z PFRON, resz tę sta no wił wkład
wła sny po wia tu. W ub. r. sko rzy sta ło
z nie go 42 bez ro bot nych w wie ku 15-
64 lat. By ły to oso by nie peł no spraw ne
oraz wy cho wan ko wie ro dzin za stęp -
czych i pla có wek opie kuń czo -wy cho -
waw czych. W ra mach pro jek tu zor ga -
ni zo wa ne zo sta ło dla nich wspar cie
do rad cze, szko le nio we, warsz ta to we,
edu ka cyj ne i śro do wi sko we, ma ją ce
na ce lu przy go to wa nie ich do wej ścia
na ry nek pra cy. 

Uczest ni cy pro jek tu bra li udział
w kur sach za wo do wych, m.in. w szko -
le niu kom pu te ro wym, kur sie pra wa
jaz dy i na uce wi za żu. Zor ga ni zo wa ne
dla nich zo sta ły też kur sy ję zy ko we,

a tak że np. tre nin gi – kre atyw no ści, au -
to mo ty wa cji, ko mu ni ka cji, pierw szej
po mo cy i umie jęt no ści ży cio wych.

W ra mach pro jek tu od był się rów nież
tur nus re ha bi li ta cyj ny, na któ ry uczest -
ni cy wy je cha li do Jar noł tów ka. 

Za moż li wość udzia łu w za ję ciach,
warsz ta tach i wy jaz dach, od by wa ją -
cych się w ra mach pro jek tu, po dzię ko -
wa li na se sji je go uczest ni cy: Li dia
Lach, Mag da le na Haj duk, Sta ni sła -
wa Iwan -Mi chal ska i Ma rze na
Adam czyk. 

– Bar dzo po mo cny był dla mnie tre -
ning kre atyw no ści i au to pre zen ta cji –
mó wi ła Ma rze na Adam czyk z Gie rał -
to wic. – Je stem oso bą nie peł no spraw -
ną, dla te go też nie zwy kle ce nię so bie
moż li wość udzia łu w kur sie kom pu te -

ro wym, zor ga ni zo wa nym w ra mach
pro jek tu. Pra ca przy kom pu te rze jest
bo wiem w mo jej sy tu acji zdro wot nej
tą naj bar dziej wska za ną. 

Z ko lei pro wa dzą cy pro jekt po dzię -
ko wa li Za rzą do wi Po wia tu za przy -

chyl ne po dej ście do je go re ali za cji,
ma ją ce kon kret ny wy miar fi nan so wy.
Pro jekt re ali zo wa ny jest bo wiem co
ro ku od stycz nia, na to miast pierw sze
tran sze unij nej do ta cji spły wa ją
do PCPR -u do pie ro ko ło lip ca, tak
więc przez po nad pół ro ku wszyst kie
wy dat ki z nim zwią za ne po kry wa bu -
dżet po wia tu. Jest to swo isty kre dyt,
umoż li wia ją cy w ogó le pro wa dze nie
pro jek tu już od kil ku lat. Obec nie
PCPR pro wa dzi na bór do te go rocz nej
edy cji te go pro jek tu, któ ra obej mie ko -
lej nych 60 osób z te re nu po wia tu. 

Pod ob ra dy rad nych tra fił pod czas
se sji pro jekt uchwa ły Ra dy Po wia tu

Gli wic kie go w spra wie roz kła du go -
dzin pra cy ap tek na te re nie po wia tu.
Zo stał on przy ję ty przez Ra dę. Ma te -
ria ły przy go to wa ne na se sję do stęp ne
są na stro nie in ter ne to wej www.po -
wiat gli wic ki.pl w za kład ce In for ma cje

o po wie cie – In for ma tor Ra dy Po wia -
tu. Zna leźć tam moż na za rów no opra -
co wa nie po świę co ne pro jek to wi „Do -
bry start w sa mo dziel ność”, jak i peł ny
tekst przy ję tej uchwa ły.

Po nad to rad ni na se sji zgło si li
sze reg in ter pe la cji, wnio sków i za py -
tań. Do ty czy ły one m.in. służ by
zdro wia, dróg w po wie cie, tzw. od pi -
su so łec kie go i in nych spraw istot -
nych dla miesz kań ców na sze go po -
wia tu. Na bie żą co od po wia dał na nie
sta ro sta Mi chał Nie szpo rek,
a na kwe stie wy ma ga ją ce szer sze go
wy ja śnie nia rad ni otrzy ma ją od po -
wiedź pi sem ną.

Na stęp na se sja Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go za pla no wa na jest na 31 mar -
ca. 
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WWIIEE  ŚŚCCII  ZZ  SSEE  SSJJII Re la cjo nu je 
TA DE USZ 
MA MOK, 

prze wod ni czą cy 
Ra dy Po wia tu 

Gli wic kie go 

Pod czas se sji rad ni m.in. zgło si li sze reg in ter pe la cji i za py tań.

Wdro żo ne przez Sa mo rząd Po -
wia tu Gli wic kie go „Ślą ski Pro gram
Od no wy Wsi” oraz pro gram „LE -
ADER” to wspól ne dzia ła nie po wia -
tu i gmin, wspie ra ją ce roz wój ob sza -
rów wiej skich oraz sze reg so łec kich
ini cja tyw lo kal nych. Czyn ni kiem
nie zbęd nym po wo dze nia tych pro -
gra mów – i nie tyl ko ich – jest zbu -
do wa nie sys te mu fi nan so we go
wspar cia dla za an ga żo wa nych i ak -
tyw nych. Dla cze go to ta kie waż ne? 

Po nad 20 lat funk cjo no wa nia sa mo -
rzą du te ry to rial ne go w na szym kra ju
nie przy nio sło roz wią zań, któ re
wzmac nia ły by ro lę soł ty sa, rad so łec -
kich i czy ni ły by spo łecz no ści wiej skie
pod mio tem dzia ła nia. Roz wój so łec -
twa zda ny jest na od gór ne dzia ła nia
wój ta i rad gmin... Prak ty ka po ka zu je
nie ste ty czę sto skraj nie nie chlub ne te -
go przy kła dy. Ak tyw ny soł tys nę ka ją -
cy sa mo rząd gmin ny po my sła mi sta je
się nie wy god ny dla wój ta. Fun dusz so -
łec ki to kla row ny i spra wie dli wy spo -
sób fi nan so wa nia so łectw. Po nie waż
bra ko wa ło me cha ni zmów praw nych,
któ re dla wiej skich wspól not sta no wi -
ły by za pro sze nie do współ pra cy z gmi -
ną, wie le sa mo rzą dów jesz cze
przed przy ję ciem usta wy o fun du szu
so łec kim two rzy ło fi nan so we me cha -
ni zmy wspar cia dla wio sek. Sa mo rząd
Po wia tu Gli wic kie go wspie rał so łec kie
ini cja ty wy po przez kon kurs „So łec two
Przy ja zne Śro do wi sku”. Te po zy tyw ne

do świad cze nia umoż li wi ły praw ne re -
gu la cje i wej ście w ży cie usta wy o fun -
du szu so łec kim. 

Sys tem od pi sów so łec kich, w któ -
rym so łec two otrzy my wa ło do wy ko -
rzy sta nia kil ka, bądź kil ka na ście ty -
się cy zło tych, spraw dził się zna ko -
mi cie. W naj lep szych przy kła dach
jed na zło tów ka prze ka za na z bu dże tu
so łec twu w bi lan sie efek tów by ła
wie lo krot nie po mna ża na przez za an -
ga żo wa nie rad so łec kich i wspar cie
miesz kań ców. 

Od efek tów fi nan so wych waż niej -
sze są jed nak te, któ re trud no zmie -
rzyć: bu do wa nie part ner skich re la cji
na li nii wła dza gmin na, a spo łe czeń -
stwo i po czu cie od po wie dzial no ści
za do bro wspól ne. Tak two rzy się fun -
da ment suk ce su sa mo rzą du, ja kim jest
po czu cie wspól no ty i wza jem ne go za -
ufa nia. Aby tak by ło, so łec twa po trze -
bu ją fi nan so we go wspar cia, któ rym
jest wła śnie od pis so łec ki. 

Nie za wsze są po trzeb ne du że pie -
nią dze, by te efek ty osią gnąć. To jest
pew na uni wer sal na pra wi dło wość, że
naj bar dziej cen ne jest dla nas to, co
osią gnę li śmy wła snym wy sił kiem. Re -
la cje gmi na – so łec two, przy do brze
funk cjo nu ją cym fun du szu so łec kim,
sta ją się mier ni kiem doj rza ło ści gmi ny,
a jed no cze śnie te stem umie jęt no ści so -
łectw w opty mal nym wy ko rzy sta niu
i po mna ża niu środ ków z bu dże tu.
Po pa ru la tach wi dać wy raź ne róż ni ce
po mię dzy so łec twa mi, któ re wspar te
fun du szem roz wi ja ją się, a ty mi któ re
tkwią w za sto ju cze ka jąc na za spo ko -
je nie swo ich po trzeb przez gmi nę. 

Dla wój tów i bur mi strzów do brze
funk cjo nu ją cy fun dusz so łec ki to sa me
za le ty. Fun dusz sta no wi kla row ną
i spra wie dli wą pro mo cję ak tyw no ści
miesz kań ców wsi. Eli mi nu je two rzą ce
się kon flik ty uzna nio we przy roz dzia le
środ ków i rosz cze nio wą ko lej kę so -
łectw do bu dże tu gmi ny. Fun dusz to

pro mo cja wie lu cen nych ini cja tyw
przy nie wiel kim za an ga żo wa niu gmi -
ny, a suk ces jest wspól ny. Usta wa
o fun du szu so łec kim czer pie z eu ro pej -
skich wzor ców wspie ra nia roz wo ju
ob sza rów wiej skich, lo kal nych ini cja -
tyw oraz do świad czeń wie lu sa mo rzą -
dów gmin nych. Otworzyła rów nież
no we moż li wo ści dla na szych wsi, któ -
rych wy ko rzy sta nie le ży w rę kach sa -
mo rzą dów gmin, mo gą cych po bu dzać
lub blo ko wać wiel ki po ten cjał, ja kim
są so łec twa. 

MA RAN SA DEC KI 
– rad ny Po wia tu Gli wic kie go 

Od pis so łec ki – pie nią dze dla ak tyw nych

Na ob ra dach tym ra zem go ści li pro wa dzą cy pro jekt „Do bry start w sa mo dziel -
ność” i je go uczest ni cy. Od le wej sie dzą: Mag da le na Haj duk, Gra ży na Le d woń,
Ja ro sław Wierz bic ki i Ja kub Ja niak. 
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Im pul sem do po wsta nia tek stu
by ła re zy gna cja jed ne go z sa mo -
rzą dów gmin nych z te re nu na sze -
go po wia tu z od pi sów na fun dusz
so łec ki. To bar dzo waż ne pie nią -
dze dla roz wo ju sa mo rząd no ści lo -
kal nej – pod kre śla au tor te go fe lie -
to nu. (Red.)
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18 lu te go od by ła się uro czy sta ga -
la, pod czas któ rej ogło szo ne zo sta ły
wy ni ki ple bi scy tu na Czło wie ka Zie -
mi Gli wic kiej 2010. Wśród no mi no -
wa nych do te go ty tu łu zna la zła się
Jo an na Ko ło czek -Wy bie rek, wójt
Gmi ny Pil cho wi ce.

Był to już 14. ple bi scyt, zor ga ni -
zo wa ny przez re dak cję „No win Gli -
wic kich” oraz To wa rzy stwo Przy ja -
ciół Zie mi Gli wic kiej. Je go te go rocz -
nym lau re atem, któ re go na gro dzo no
sta tu et ką Gli wi cju sza, zo stał Sta ni -
sław Ku bit – in struk tor i tre ner mo -
de lar stwa lot ni cze go, wie lo krot ny
zdo byw ca Pu charu Świa ta w mo de -
lar stwie lot ni czym. Ka pi tu ła
ple bi scy tu przy zna ła wy róż -
nie nie prof. An drze jo wi
Kar bow ni ko wi, rek to ro -
wi Po li tech ni ki Ślą skiej, me -
na dże ro wi, któ ry pro mu je tę
uczel nię w kra ju i za gra ni cą.
Wśród dzie siąt ki no mi no wa -
nych do tej na gro dy zna la zła
się re pre zen tant ka po wia tu
gli wic kie go – Jo an na Ko ło -
czek -Wy bie rek, pe da gog, dłu -
go let ni dy rek tor Ze spo łu
Szkół Ogól no kształ cą cych
nr 6, za an ga żo wa na w po moc
dzie ciom nie peł no spraw nym,
a obec nie wójt Gmi ny Pil cho -
wi ce. War to przy po mnieć, że
w 1999 ro ku ty tuł Czło wie ka
Zie mi Gli wic kiej otrzy mał
An drzej Ka ra siń ski, wi ce -
sta ro sta gli wic ki, a w 2003
ro ku – Ta de usz Ma mok, nad -

le śni czy Nad le śnic twa Ru dzi niec
i prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go.

Pod czas ga li zor ga ni zo wa nej
z oka zji roz strzy gnię cia ple bi scy tu
w gli wic kim Ra tu szu „No wi ny Gli -
wic kie” ob cho dzi ły rów no cze śnie
swe 55-le cie. Jo an na Na wra til -Lu -
dwi czak, re dak tor na czel na te go ty go -
dni ka, ode bra ła z tej oka zji moc  ży -
czeń i gra tu la cji. My ży czy my „No wi -
nom” dal szych lat uda ne go funk cjo no -
wa nia na ryn ku pra so wym, sym pa tii
czy tel ni ków i wie lu cie ka wych tek -
stów!  

(RG)

28 lu te go w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach pod pi sa ne zo sta ły
umo wy, okre śla ją ce za sa dy fi nan so -
wa nia dwóch pro jek tów unij nych,
pro wa dzo nych przez Po wiat Gli wic -
ki wspól nie z gmi na mi wcho dzą cy -
mi w je go skład. Oba pro jek ty re ali -
zo wa ne są 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.

Pierw szy z nich no si na zwę „PIAP -
-y dla miesz kań ców Zie mi Gli wic -
kiej”. Je go ce lem jest stwo rze nie wa -
run ków do roz wo ju spo łe czeń stwa in -
for ma cyj ne go po przez bu do wę pu -
blicz nych punk tów do stę pu do In ter -
ne tu, m.in. in fo kio sków i hot -spo tów.
Ogó łem w ra mach pro jek tu po wsta -
nie 58 ta kich miejsc, zlo ka li zo wa nych
np. w sta ro stwie i jed nost kach or ga ni -
za cyj nych po wia tu oraz na te re nie
wszyst kich ośmiu je go gmin. Kosz ty
cał ko wi te te go przed się wzię cia wy no -
szą 1 259 600,40 zł, z cze go do fi nan -
so wa nie po kry je 1 070 660,34 zł. Po -
wiat i gmi ny w okre sie re ali za cji fi -
nan so wać go bę dą pro por cjo nal nie
w sto sun ku do wy ko ny wa nych przez

sie bie za dań. Bu do wa PIAP -ów za -
koń czy się w po ło wie br.

Dru gi pro jekt, o na zwie „Za ple cze
ak tyw nej tu ry sty ki ro we ro wej dla
miesz kań ców za chod niej czę ści Sub -
re gio nu Cen tral ne go” ma na ce lu
zwięk sze nie atrak cyj no ści tu ry stycz -
nej po wia tu gli wic kie go po przez bu -
do wę, mo der ni za cję i ozna ko wa nie
ok. 212 km tras ro we ro wych oraz
utwo rze nie dwóch miejsc od po czyn -
ko wych dla ro we rzy stów i dwóch
cen trów tu ry sty ki ro we ro wej. Je go
ogól ny koszt wy no si 4 705 882,35 zł,
z cze go do fi nan so wa nie sta -
nowi 3 999 999,99 zł. Pro cen to wy
udział w fi nan so wa niu pro jek tu każ -
dej z ośmiu gmin wy no si 11,11 proc.,
a po wia tu – 11,12 proc.

Umo wy do ty czą ce ko lej nych eta -
pów wdra ża nia pro jek tów pod pi sa li
sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek,
wi ce sta ro sta Wal de mar Do mbek
oraz pre zy dent, bur mi strzo wie i wój -
to wie wszyst kich ośmiu gmin Po wia tu
Gli wic kie go: Gie rał to wic, Knu ro wa,
Pil cho wic, Py sko wic, Ru dziń ca, So -
śni co wic, Tosz ka i Wie low si. (RG)

Sta ro sta gli wic ki oraz wło da rze
ośmiu gmin Po wia tu Gli wic kie go
spo tka li się 28 lu te go, by omó wić
wspól ne pro ble my do ty czą ce dróg
po wia to wych oraz wo je wódz kich
na na szym te re nie. Za po zna li się też
z ofer tą Fun du szu Gór no ślą skie go,
do ty czą cą fi nan so wa nia lo kal nych
in we sty cji sa mo rzą do wych.

W spo tka niu wzię li udział sta ro sta
Mi chał Nie szpo rek, wicestarosta
Waldemar Dombek, pre zy dent Knu -
ro wa Adam Rams, bur mi strzo wie

gmin: Py sko wic – Wa cław Kę ska, So -
śni co wic – Mar cin Stron czek i Tosz -
ka –Grze gorz Kup czyk oraz wój to -
wie gmin: Pil cho wic – Jo an na Ko ło -
czek -Wy bie rek, Gie rał to wic – Jo -
achim Bar giel, Ru dziń ca – Krzysz tof
Ob rzut i Wie low si – Gin ter Skow ro -
nek.

Pierw szym punk tem spo tka nia by ło
przed sta wie nie przez Ma riu sza Ma -
chu rę, dy rek to ra Biu ra In we sty cji
i Nad zo ru Wła ści ciel skie go Fun du szu
Gór no ślą skie go Ini cja ty wy Jes si ca ja ko

źró dła fi nan so wa nia roz wo ju aglo me ra -
cji. Sa mo rzą dow ców in te re so wa ło,
w ja ki spo sób ta ini cja ty wa, umoż li wia -
ją ca wy ko rzy sta nie Fun du szy Struk tu -
ral nych UE, fi nan so wać mo że przed się -
wzię cia re ali zo wa ne na te re nie gmin.

Dru gim te ma tem spo tka nia by ły
pla no wa ne w tym ro ku in we sty cje, ja -
kie ma ją być wy ko na ne na dro gach
wo je wódz kich i po wia to wych, prze -
bie ga ją cych przez po wiat gli wic ki. Za -
gad nie nia te przed sta wi li: Lu cjan Ma -
chow ski – za stęp ca dy rek to ra Wy dzia -
łu Ko mu ni ka cji i Trans por tu Urzę du
Mar szał kow skie go oraz Jan Osman,
dy rek tor Za rzą du Dróg Po wia to wych

Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go:
Już dru gi rok z rzę du in we sty cje dro -
go we na te re nie po wia tu re ali zo wa ne
bę dą w ra mach Ini cja ty wy Sa mo rzą -
do wej. Co kry je się za tą na zwą?
Wal de mar Do mbek: Ini cja ty wa Sa -
mo rzą do wa to współ dzia ła nie po wia tu
i gmin, ma ją ce na ce lu prze pro wa dze -
nie za dań dro go wych w tych miej -
scach, gdzie są one naj bar dziej po -
trzeb ne. Wia do mo bo wiem, że po trze -
by w tej dzie dzi nie są bar dzo du że,
a środ ki ogra ni czo ne – trze ba za tem
tak je dzie lić, by za spo ko ić naj pil niej -
sze i naj waż niej sze po trze by.
WPG: Jak na ro dzi ła się Ini cja ty wa
Sa mo rzą do wa?
WD: Po wsta ła ja ko od zew na na pły -
wa ją ce do nas gło sy z gmin o tym, że
re mon tu je się dro gi i bu du je chod ni ki
nie w tych miej scach, gdzie ta kie in -
we sty cje są naj bar dziej po trzeb ne.
W czerw cu 2009 ro ku Za rząd Po wia tu
Gli wic kie go pod jął uchwa łę, w któ rej
za twier dził pro ce du ry re ali za cji za dań
na dro gach po wia to wych współ fi nan -
so wa nych przez jed nost ki sa mo rzą du
te ry to rial ne go. 
WPG: Ja kie są to pro ce du ry?
WD: Za sa dą jest, że za da nia w ra mach
Ini cja ty wy Sa mo rzą do wej fi nan so wa -
ne są w po ło wie przez po wiat, a w po -
ło wie przez gmi ny, przy czym koszt
spo rzą dze nia do ku men ta cji le ży tak że
po na szej stro nie. Gmi ny naj pierw
skła da ją wnio ski, w któ rych wska zu ją,
ja kie za da nie win no być wy ko na ne
na dro gach po wia to wych na ich te re -
nie. Wnio ski te zo sta ją usze re go wa ne
przez Za rząd Dróg Po wia to wych –
w ko lej no ści uwzględ nia ją cej w szcze -
gól no ści ta kie czyn ni ki jak stan tech -
nicz ny dro gi, bez pie czeń stwo użyt -
kow ni ków, za kres re ali za cji za da nia,
efek tyw ność eko no micz ną i przy go to -
wa nie do re ali za cji za da nia pod wzglę -
dem for mal no -praw nym, przy czym
sto so wa ne są me to dy oce ny bli skie
tym, ja kie obo wią zu ją np. przy pro jek -
tach unij nych. Na stęp nie ZDP przed -
sta wia Za rzą do wi Po wia tu li stę za dań
wraz z uza sad nie niem oraz z uwzględ -
nie niem moż li wo ści fi nan so wych wy -
ni ka ją cych z za twier dzo ne go pla nu fi -
nan so we go. Za rząd Po wia tu, po prze -
ana li zo wa niu tej li sty oraz moż li wo ści

wy ni ka ją cych z uchwa lo ne go bu dże tu,
za twier dza w for mie uchwa ły za da nia
do re ali za cji w da nym ro ku bu dże to -
wym. W dal szej ko lej no ści za wie ra ne
są z gmi na mi umo wy na re ali za cję da -
ne go za da nia i… przy stę pu je my do ich
wy ko ny wa nia.
WPG: Jak spraw dzi ła się Ini cja ty wa
Sa mo rzą do wa w ubie głym ro ku?
WD: Do brze. Po zwo li ła za pla no wać
w gmi nach i w po wie cie kon kret ne
przed się wzię cia, kon sul tu jąc je wcze -
śniej i oce nia jąc ich me ry to rycz ność.
Pro ce du ra jest przy tym przej rzy sta
i ja sna, nie po zo sta wia wąt pli wo ści co
do po trze by re ali za cji za dań za pla no -
wa nych na da ny rok. Oczy wi ście po -
trzeb jest za wsze wię cej niż środ ków
na ich re ali za cję, ale to tym bar dziej
wy ma ga od nas sku pie nia się na naj -
bar dziej nie zbęd nych in we sty cjach. 
WPG: Co uda ło się już zre ali zo wać
w ra mach Ini cja ty wy Sa mo rzą do wej?
WD: Jesz cze za nim we szła ona w ży -
cie, jej za mysł prze te sto wa li śmy z po -
wo dze niem przy wy ko ny wa niu, wspól -
nie z mia stem Knu rów, mo der ni za cji
uli cy Ko smo nau tów. W ub. ro ku – już
w ra mach Ini cja ty wy – zre ali zo wa nych
zo sta ło sze reg in we sty cji. By ła to m.in.
bu do wa chod ni ków przy ul. Gli wic kiej
w Ru dziń cu, przy ul. Ka ro la Miar ki
w Wil czy, przy ul. Wiej skiej w Wi śni -
czach czy przy ul. Ko le jo wej w Ko tu li -

nie. W Knu ro wie
wy ko na ny zo stał
re mont na -
wierzch ni ul.
Szpi tal nej, a w Py sko wi cach – wy bu do -
wa ny par king przy ul. Wy zwo le nia. 
WPG: A ja kie za da nia zo sta ły za pla -
no wa ne na ten rok?
WD: Jest to ogó łem 10 za dań. Naj po -
waż niej sze z nich to prze bu do wa dro gi
po wia to wej Nr 2991S o war to ści 3 mln
zł, z cze go po ło wę sfi nan su je po wiat,
a po ło wę Gmi na So śni co wi ce –za da nie
to ma jed nak szan sę na do fi nan so wa nie
z Na ro do we go Pro gra mu Prze bu do wy
Dróg, a wów czas otrzy ma li by śmy do -
dat ko we 3 mln zł. Dru ga po waż na in -
we sty cja to prze bu do wa dro gi Rze czy -
ce -Ta ci szów wraz z bu do wą chod ni ka
w Rze czy cach przy ul. Wiej skiej –
o war to ści 3 mln zł, re ali zo wa na
wspól nie z Gmi ną Ru dzi niec. Z mniej -
szych za dań war to wy mie nić m.in. wy -
ko na nie na kład ki as fal to be to no wej
na jezd ni ul. Szpi tal nej w Knu ro wie
(od skrzy żo wa nia z ul. Wil so na
do skrzy żo wa nia z ul. Chro bre go/Tar -
go wą) czy re mont na wierzch ni ul. Kor -
fan te go w Gie rał to wi cach. Prze wi dzia -
no tak że bu do wę chod ni ków w Wi śni -
czach, Rud nie, Wil czy, Ko tu li nie i Pa -
czy nie, jak też prze bu do wę skrzy żo wa -
nia przy ul. Gli wic kiej, Wy zwo le nia
i Wy szyń skie go w Py sko wi cach. Zo -

sta nie rów nież wy re mon to -
wa ny chod nik przy ul. 1
Ma ja w Knu ro wie – w pra -
wej stro nie na od cin ku
od wjaz du do bu dyn ków
TBS do ron da. 
WPG: Czy wszyst kie
wnio ski, skie ro wa ne
przez gmi ny na ten rok,
zo sta ną zre ali zo wa ne?
WD: Nie ste ty nie
na wszyst kie po zwa la bu -
dżet po wia tu. Li sta jest jed -
nak otwar ta – czte ry za da -
nia, któ re nie zna la zły po -
kry cia w pla nie fi nan so -
wym, mo gą zo stać przy ję te
do re ali za cji jesz cze w tym
ro ku, je śli tyl ko znaj dą się
na to środ ki. 

Roz ma wia ła:
RO MA NA GOZ DEK

PIAP -y i tra sy ro we ro we

O dro gach i fi nan sach

W ub. ro ku dzię ki Ini cja ty wie Sa mo rzą do wej wy -
bu do wa ny zo stał m.in. chod nik przy ul. Gli wic -
kiej w Ru dziń cu.
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No mi no wa na 
do Gli wi cju sza

Wspól nie moż na wię cej
Roz mo wa z wi ce sta ro stą gli wic kim WAL DE MA REM DO MB KIEM
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Za ło że nia 
na przy szłe la ta

Za ło że nia no wej per spek ty wy fi nan so wej Unii Eu ro pej -
skiej na la ta 2014-2020 oraz za ło że nia Wspól nej Po li ty ki Rol -
nej na naj bliż sze la ta by ły te ma tem szko le nia dla sta ro stów
i wi ce sta ro stów, któ re od by ło się w dniach 24-25 lu te go
w War sza wie. Po wiat Gli wic ki re pre zen to wa ny był na nim
przez wi ce sta ro stę Wal de ma ra Do mb ka. 

Szko le nie ob jął swym pa tro na tem wi ce pre mier Rzą du RP, mi -
ni ster go spo dar ki Wal de mar Paw lak. Wzię li w nim tak że udział
Jo lan ta Fe dak, mi ni ster pra cy i po li ty ki spo łecz nej oraz Ma rek
Sa wic ki, mi ni ster rol nic twa i roz wo ju wsi. Jo lan ta Fe dak przed -
sta wi ła głów ne kie run ki po li ty ki spo łecz nej Rzą du RP, na to miast
Ma rek Sa wic ki po świę cił swą pre zen ta cję te ma ty ce za ło żeń
Wspól nej Po li ty ki Rol nej na naj bliż sze la ta. – Szko le nie umoż li -
wi ło przede wszyst kim po zna nie no wej per spek ty wy fi nan so wej
UE, co jest nie zbęd ne w pla no wa niu za mie rzeń sa mo rzą du
na naj bliż sze la ta – mó wi Wal de mar Do mbek. (RG)

4 mar ca w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi -
cach od by ła się kon fe ren cja po świę co na te ma ty ce
wy ko rzy sta nia i moż li wo ści po zy ska nia środ ków
fi nan so wych z Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich na la ta 2007-2013 oraz Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go „Zrów no wa żo ny roz wój sek to ra ry bo -
łów stwa i nad brzeż nych ob sza rów ry bac -
kich 2007-2013”. 

Kon fe ren cję otwo rzył i pro wa dził wi ce sta ro sta
Wal de mar Do mbek, a wstęp do szcze gó ło wych
omó wień za gad nień po czy ni ła wi ce mar sza łek wo je -
wódz twa ślą skie go Alek san dra Ba na siak. – Pro gra -
mom tym przy świe ca je den cel: by ob sza ry wiej skie
roz wi ja ły się w har mo nij ny spo sób – mó wi ła, pod kre -
śla jąc iż rol nic two na te re nie wo je wódz twa ślą skie go,
wbrew obo wią zu ją cym ste reo ty pom, sta no wi zna czą -
cą ga łąź go spo dar ki. Do ty czy to tak że ry bac twa.
W ub. ro ku na na szym te re nie zło żo no dru gą w kra ju
– po wo je wódz twie za chod nio po mor skim – ilość
wnio sków o do fi nan so wa nie w ra mach unij ne go pro -
gra mu wspie ra ją ce go ry bo łów stwo. 

Za gad nie nia, któ rym po świę co na by ła kon fe ren cja,
przed sta wi li Je rzy Mo tłoch – dy rek tor Wy dzia łu Te -
re nów Wiej skich w Urzę dzie Mar szał kow skim Wo je -
wódz twa Ślą skie go oraz pra cow ni cy te go wy dzia łu:
An na Co fa ła i Bar tosz Gó ra. W in nym aspek cie
omó wi li je Wi told Pa nas – za stęp ca dy rek to ra Od -
dzia łu Te re no we go Agen cji Ryn ku Rol ne go w Ka to -
wi cach oraz Hen ryk Ko la sa – za stęp ca dy rek to ra Od -
dzia łu Re gio nal ne go ARiMR w Czę sto cho wie. 

Na kon fe ren cję za pro sze ni zo sta li wło da rze gmin
po wia tu gli wic kie go, prze wod ni czą cy rad, rad ni po -
wia to wi i gmin ni oraz soł ty si. Wszy scy ży wo za in te -
re so wa ni by li przed sta wio ną te ma ty ką, szcze gól nie
dal szy mi moż li wo ścia mi po zy ski wa nia środ ków
unij nych. Kon fe ren cję zor ga ni zo wa li: Sta ro stwo Po -
wia to we w Gli wi cach oraz Urząd Mar szał kow ski.

(RG)

Bar dzo wy so ką oce nę otrzy ma ło
Nad le śnic two Ru dzi niec pod czas
kom plek so wej kon tro li, prze pro wa -
dzo nej przez Ge ne ral ną Dy rek cję
La sów Pań stwo wych. 

Kon tro la ob ję ła la ta 2005-2010.
Dzia łal ność Nad le śnic twa Ru dzi niec
zo sta ła przez kon tro lu ją cych oce nio na
na ja ko bar dzo do bra. We dle opi nii dr
Ka zi mie rza Sza bli, dy rek to ra Re gio -
nal nej Dy rek cji La sów Pań stwo wych
w Ka to wi cach, otrzy ma ny wy nik pla -
su je to nad le śnic two na pierw szym
miej scu w ska li Dy rek cji Re gio nal nej
La sów Pań stwo wych w Ka to wi cach
oraz wska zu je, iż jest ono jed nym
z naj lep szych w ska li ca łe go kra ju. 

– Oce nie pod le ga ło 11 dzia łów –

in for mu je nad le śni czy Nad le śnic twa
Ru dzi niec Ta de usz Ma mok. – Wśród
nich 9: Or ga ni za cja nad le śnic twa,
Kon tro la we wnętrz na, In fra struk tu ra,
Stan po sia da nia, Ho dow la la su, Ochro -
na la su, Ochro na przy ro dy, Dzia łal -
ność eko no micz no -fi nan so wa i Za mó -
wie nia pu blicz ne otrzy ma ło oce nę bar -
dzo do brą. Dwa dzia ły – Urzą dza nie
la su i Po zy ski wa nie drew na otrzy ma ły
oce nę do brą. War to pod kre ślić, że
w ta kich dzia łach jak Or ga ni za cja nad -
le śnic twa, Kon tro la we wnętrz na, Ho -
dow la la su i Ochro na przy ro dy otrzy -
ma li śmy 100 moż li wych do zdo by cia
punk tów. Ogó łem na 996 moż li wych
punk tów na sze nad le śnic two zdo by ło
ich aż 936. (RG)

Gdzie  do le ka rza?
Od 1 mar ca Na ro do wy Fun dusz Zdro wia wpro wa dził zmia ny

w or ga ni za cji noc nej i świą tecz nej opie ki zdro wot nej. 
Pa cjent, któ ry chce sko rzy stać z tej for my opie ki me dycz nej, mo że

zgło sić się do do wol nie wy bra ne go pod mio tu re ali zu ją ce go świad cze -
nia. Oto punk ty w po wie cie i w Gli wi cach, któ re pod pi sa ły umo wę
z NFZ: 
1. Szpi tal w Knu ro wie, ul. Nie pod le gło ści 8, nr tel. 32 331 92 80.
2. Cen trum Usług Me dycz nych AA „Re me dium” w Py sko wi cach, ul.
Pa de rew skie go 11, nr tel. 32 233 87 62.
3. 106 Szpi tal Woj sko wy z Przy chod nią – Gli wi ce ul. Zyg mun ta Sta -
re go 20, nr tel. 32 230 49 39.
4. Gór ni czy Ze spół Lecz nic twa Spe cja li stycz ne go w Gli wi cach Fun -
da cji „Unia Brac ka”, ul. Bło nie 3, nr tel. 32 331 73 98. (SoG)

Chcę zwró cić uwa gę na szko dli wość oraz
ne ga tyw ny wpływ wy pa la nia traw na śro do -
wi sko na tu ral ne. Nie wszy scy wie dzą, że pro -
ce der ten jest praw nie za bro nio ny. Jest to je -
den z naj bar dziej bru tal nych spo so bów nisz -
cze nia śro do wi ska. Wy pa la nie traw wbrew
po zo rom nie da je żad nych ko rzy ści, a wręcz
prze ciw nie, przy no si je dy nie szko dy przy ro -
dzie i jest bar dzo nie bez piecz ne. Co ro ku
w po ża rach wy wo ła nych przez pod pa la czy
traw gi ną lu dzie – naj czę ściej ci, któ rzy po -
dej mu ją się wy pa la nia.

Pro ce der ten na si la się szcze gól nie w okre sie
wio sen nym, ale stra ża cy czę sto też ga szą pa lą ce
się tra wy i la sy w okre sie je sien nym. Dla te go
war to przy po mnieć, dla cze go wy pa la nie traw
jest tak bar dzo szko dli we. Nie po pra wia ono ży -
zno ści gle by, prze ciw nie – po piół za kwa sza ją,

za miast użyź niać. Zie mia wy ja ła wia się, za ha -
mo wa ny zo sta je bar dzo po ży tecz ny, na tu ral ny
roz kład resz tek ro ślin nych. Nisz czo ne są miej -
sca lę go we wie lu ga tun ków pta ków gnież dżą -
cych się w zie mi i krze wach. Dym unie moż li wia
pszczo łom i trzmie lom ob la ty wa nie łąk. Owa dy
gi ną w pło mie niach, co po wo du je zmniej sze nie
licz by za py lo nych kwia tów, a w kon se kwen cji
ob ni że nie plo nów ro ślin. Gi ną zwie rzę ta do mo -

we, któ re przy pad ko wo znaj du ją się w za się gu
po ża ru (tra cą orien ta cję w dy mie, ule ga ją za cza -
dze niu). Pło mie nie nisz czą miej sca by to wa nia
zwie rzy ny łow nej, m.in. ba żan tów, ku ro patw,
za ję cy i sa ren. W pło mie niach lub na sku tek
pod wyż szo nej tem pe ra tu ry gi nie wie le po ży -
tecz nych zwie rząt krę go wych: pła zy (ża by, ro -
pu chy, jasz czur ki), ssa ki (kre ty ry jów ki, je że,
za ją ce, li sy, bor su ki, ku ny, nor ni ce, ba dy lar ki,
ry jów ki i in ne drob ne gry zo nie). Przy wy pa la -
niu gi ną mrów ki. Do at mos fe ry prze do sta je się
sze reg związ ków che micz nych, bę dą cych tru ci -
zna mi za rów no dla lu dzi, jak i zwie rząt. Pod -
czas po ża ru po wsta je du że za dy mie nie, któ re
jest szcze gól nie groź ne dla osób prze by wa ją -
cych w bez po śred nim są siedz twie miej sca zda -
rze nia, z uwa gi na moż li wość za cza dze nia. Po -
wo du je po nad to zmniej sze nie wi docz no ści
na dro gach, co mo że pro wa dzić do po wsta nia
groź nych w skut kach ko li zji i wy pad ków dro go -
wych. Do dat ko wo wiel ki koszt sta no wi wy jazd
stra ży po żar nej do ta kie go po ża ru. 

Kon rad Gol la z Ko tlar ni

Wy dział Ko mu ni ka cji i Trans -
por tu Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach zwra ca uwa gę na no -
we prze pi sy, do ty czą ce li cen cji
dro go wych. 

Z dniem 1 mar ca br. we szła
w ży cie zmia na usta wy z dnia 6
wrze śnia 2001 r. o trans por cie dro -
go wym wpro wa dza ją ca ka rę pie -
nięż ną w wy so ko ści 1 000 zł, któ rej
bę dzie pod le gał przed się bior ca, któ -
ry:

1) nie zgła sza na pi śmie or ga no -

wi, któ ry udzie lił li cen cji, wszel kich
zmian da nych za war tych we wnio -
sku o udzie le nie li cen cji w ter mi -
nie 14 dni od dnia ich po wsta nia,

2) nie zwra ca li cen cji lub wy pi -
sów z li cen cji or ga no wi, któ ry
udzie lił li cen cji w ter mi nie 14 dni
od dnia, w któ rym de cy zja o cof nię -
ciu li cen cji sta ła się osta tecz na. 

Ka rę ta ką bę dzie mógł na ło żyć
w dro dze de cy zji ad mi ni stra cyj nej
or gan wła ści wy w spra wach udzie -
le nia li cen cji. (RG)

Ro we ry do ode bra nia
Dokończenie ze str. 1

Oso by, któ re zgła sza ją się po od biór ja kie goś
przed mio tu, mu szą go do kład nie scha rak te ry zo wać:
opi sać wy gląd lub po dać zna ki szcze gól ne, przed -
sta wić do wo dy po świad cza ją ce po sia da nie za gu bio -
nej rze czy, np. do wód za ku pu czy znać nu me ry se -
ryj ne. 

W przy szło ści pla nu je się stwo rze nie na stro nie
in ter ne to wej Sta ro stwa Po wia to we go za kład ki Biu -
ro Rze czy Zna le zio nych. 

(SoG)

Biu ro Rze czy Zna le zio nych w Sta ro stwie
Po wia to wym w Gli wi cach dzia ła w go dzi -
nach od 8.00 do 13.00, a pro wa dzo ne jest
przez Wy dział Edu ka cji, Kul tu ry, Spor tu
i Spraw Spo łecz nych – Gli wi ce, ul. Zyg mun -
ta Sta re go 17, po kój 372.
t e l . 3 2 3 3 2 6 6 1 8 ,  e  - m a  i l : wes@sta ro -
stwo.gli wi ce.pl.

Wzo ro we nad le śnic two

Sie dzi ba Nad le śnic twa Ru dzi niec.

O spra wach rol nic twa
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Kon fe ren cja zgro ma dzi ła licz ne gro no sa mo rzą dow -
ców i przed sta wi cie li so łectw z te re nu po wia tu. 

Czy tel ni cy pi szą

Nie wy pa laj my traw!

Fo
 to

: Z
bi

gn
ie

w
 C

hr
ul

Uwaga – licencja drogowa!

Wal de mar Paw lak w to wa rzy stwie wi ce sta ro stów – Wal de ma ra
Do mb ka (od le wej) oraz mysz kow skie go, Hen ry ka Kie pu ry. 
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Z po cząt kiem ro ku knu row ski
szpi tal do łą czył do gro na pla có wek,
gdzie ko bie ty w cią ży bez płat nie mo -
gą wy ko nać ba da nia pre na tal ne.
Ośrod ków o po dob nych upraw nie -
niach jest w wo je wódz twie ślą skim
nie wie le. W związ ku z du żym za in te -
re so wa niem pa cjen tek przy po mi na -
my, ja kie kon kret nie ba da nia pro po -
nu je im się w Knu ro wie. War to też
pa mię tać, że szpi tal dys po nu je no -
wo cze snym urzą dze niem do wy ko -
ny wa nia re zo nan su ma gne tycz ne go. 

Pierw sze z ba dań prze zna czo nych
dla ko biet cię żar nych to USG ge ne tycz -
ne. Na pierw szy rzut oka prze bie ga po -
dob nie jak zwy kłe ba da nie ul tra so no -
gra ficz ne – jed nak, aby je prze pro wa -
dzić, wy ma ga ny jest do brej ja ko ści
sprzęt (w Knu ro wie to apa rat Vo lu -
son 730 Expert) oraz do świad cze ni spe -
cja li ści po sia da ją cy cer ty fi ka ty wy da ne
przez Fun da cję Me dy cy ny Pło do wej
z sie dzi bą w Lon dy nie. Ba da nie wy ko -
ny wa ne jest mię dzy 11 a 13 ty go dniem
cią ży oraz mię dzy 20 a 22 ty go dniem
cią ży. Umoż li wia wy klu cze nie lub po -
twier dze nie wro dzo nych wad pło du.

Ko lej ne to ba da nia bio che micz ne,
do któ rych na le żą: test po dwój ny prze -
pro wa dza ny w pierw szym try me strze

(10-12 ty dzień cią ży)
oraz test po trój ny
w dru gim try me strze
(18-20 ty dzień cią ży).
Oba wy ko ny wa ne są
w opar ciu o ana li zę
krwi. Te sty te, w po łą -
cze niu z wy ni kiem ge -
ne tycz ne go USG, po -
zwa la ją na oce nę ry zy -

ka wy stą pie nia wad roz wo jo wych pło du. 
Na stęp nym ba da niem jest am nio -

punk cja, po le ga ją ca na na kłu ciu ma ci -
cy po przez po wło kę brzusz ną (w znie -
czu le niu miej sco wym i pod kon tro lą
USG) oraz po bra niu pły nu owo dnio -
we go do ba dań ge ne tycz nych. Wy ni ki
te go ba da nia po zwa la ją jed no znacz nie
po twier dzić lub wy klu czyć wa dę wro -
dzo ną pło du.

Pro gram bez płat nych ba dań pre na tal -
nych – zgod nie z za le ce nia mi NFZ –
skie ro wa ny jest do ko biet w cią ży po wy -
żej 35 ro ku ży cia lub ob cią żo nych wy stę -
po wa niem cho rób ge ne tycz nych w ro -
dzi nie. W przy pad ku stwier dze nia za gro -
żeń, po zwa la na bez piecz ne pro wa dze nie
cią ży i umoż li wia pod ję cie le cze nia już

w cza sie ży cia pło do we go. Na ba da nia
po wi nien skie ro wać ko bie tę le karz pro -
wa dzą cy cią żę. Do dat ko we in for ma cje
moż na uzy skać pod nr. tel. 32 331 93 30.

Te go rocz ny kon trakt knu row skie go
szpi ta la z NFZ ob jął rów nież Pra cow -
nię Re zo nan su Ma gne tycz ne go. Za ku -
pio ny w ubie głym ro ku no wo cze sny,
otwar ty apa rat dzię ki przy ja znej kon -
struk cji i wy ko rzy sta niu za awan so wa -
nych roz wią zań tech no lo gicz nych za -
pew nia wy so ką ja kość dia gno sty ki,
a za ra zem gwa ran tu je wy jąt ko wy
kom fort pod czas ba da nia. Umoż li wia
wy ko na nie re zo nan su bez wpro wa dza -
nia pa cjen ta do wą skie go tu ne lu, jak to
ma miej sce przy urzą dze niach in ne go
ty pu, dzię ki cze mu ide al nie na da je się
do ba dań osób oba wia ją cych się za -
mknię tych prze strze ni oraz dzie ci, ko -
biet w cią ży i oty łych pa cjen tów. Pra -
cow nia Re zo nan su Ma gne tycz ne go
wy ko nu je ba da nia: gło wy, bar ku, krę -
go słu pa od cin ka szyj ne go, pier sio we -
go i lę dź wio wo -krzy żo we go, mied ni -
cy, ko lan, bio der. Re je stra cja i szcze -
gó ło we in for ma cje pod nr.
tel. 32 331 93 22. (Oprac. RG)

Za koń czy ła się ak cja bez płat -
nych ba dań mam mo gra ficz nych
w Knu ro wie. Wkrót ce sko rzy stać
z nich bę dą mo gły miesz kan ki Gie -
rał to wic.

Ak cja bez płat nych ba dań mam -
mo gra ficz nych prze pro wa dza na jest
w ra mach ogól no pol skie go „Po pu la -
cyj ne go pro gram wcze sne go wy kry -
wa nia ra ka pier si”. Obej mu je on
ubez pie czo ne ko bie ty w wie ku 50-69
lat, któ re w cią gu ostat nich dwóch lat
nie wy ko ny wa ły mam mo gra fii.
U pań z wy so kim ry zy kiem wy stę po -
wa nia ra ka pier si (rak sut ka u mat ki,
sio stry lub cór ki; obec ność mu ta cji
ge nu BRCA1 lub BRCA2) bez płat ne
ba da nie mo że być po wta rza ne każ de -
go ro ku. 

Ko lej na edy cja tej ak cji prze pro wa -
dzo na zo sta ła w Knu ro wie w stycz niu.
Jak in for mu je Aga ta Du dzik z Cen -
trum On ko lo gii -In sty tytu im. Ma rii
Cu rie -Skło dow skiej Od dział w Gli wi -
cach, uda ło się pod czas niej prze ba -
dać 5,05 proc. po pu la cji miesz ka nek
Knu ro wa kwa li fi ku ją cej się do ba da -
nia. – Łącz nie prze ba da li śmy 286 ko -
biet. Wy ni ki zmia no we stwier dzo no
u 5,6 proc. ko biet, 3,1 proc. pań zo sta -
ło skie ro wa nych na dal szą dia gno sty -
kę, u 1,4
proc. ko -
biet wy -
k r y  t o
z m i a  n ę
praw do po -
dob nie ła -
god ną, na -
t o  m i a s t
u 0,3 proc.
stwier dzo -
no zmia nę
zło śli wą –

mó wi. –
Rak pier si

jest naj -

częst szym no wo two rem u ko biet, jed -
nak wcze sne wy kry cie i le cze nie da ją
wiel ką szan sę na cał ko wi te wy le cze -
nie. Mi mo, iż ba da nia są bez płat ne,
wciąż ko rzy sta z nich nie wiel ka licz ba
ko biet. W Gie rał to wi cach kwa li fi ku je

się do nich po nad 1,3 tys. ko biet, nie -
ste ty do tej po ry tyl ko 42 proc. pań
z ta kiej moż li wo ści sko rzy sta ło. 

Aby za chę cić i jed no cze śnie uła -
twić ko bie tom do stęp do pra cow ni
mam mo gra ficz nej, gli wic kie Cen trum
On ko lo gii za ku pi ło no wo cze sny
mam mo bus. Dzię ki ta kie mu roz wią za -
niu moż li we jest sko rzy sta nie z mam -
mo gra fii bli sko miej sca za miesz ka nia
oraz bez wcze śniej szych za pi sów
i ocze ki wa nia w ko lej kach.  

(Oprac. RG)

Dokończenie ze str. 1

LICZ BY I KWO TY

Pla ców ka za trud nia 185 osób,
w tym 25 le ka rzy, 82 pie lę gniar ki, 23
po łoż ne i 41 osób per so ne lu po moc ni -
cze go – tech ni ków ra dio lo gii, se kre tar -
ki me dycz ne i dia be tycz ki. Ad mi ni -
stra cja li czy 14 osób (wszyst kie da ne
na dzień 31 stycz nia br.). Po ło wę pra -
cow ni ków sta no wią miesz kań cy Py -
sko wic. W ub. ro ku szpi tal przy -
jął 6 310 pa cjen tów – naj wię cej na od -
dzia le gi ne ko lo gicz no -po łoż ni czym
(2 132 oso by), na we wnętrz nym 1 692,
na chi rur gicz nym 1 505 i na no wo rod -
ko wym 981.

– Kon trakt z NFZ na 2010 rok, wy -
no szą cy bli sko 12,5 mln zł, zo stał wy -
ko na ny w ca ło ści – mó wi Le szek Ku -
biak. – Ma my też tzw. nad wy ko na nia.
Kwo ta nie wy pła co nych za nie środ -

ków przez NFZ za pierw sze pół ro cze
wy no si 135 tys. zł. Mi mo to kon trakt
na br. zo stał zmniej szo ny o 7,25 proc.
w sto sun ku do ub. ro ku. Fi nan so wa nie
usług przez NFZ nie za wsze jest nie -
ste ty ko rzyst ne dla szpi ta li po wia to -
wych. 

W tej sy tu acji ko niecz ne są
oszczęd no ści. Uda ło się je uzy skać
m.in. po przez re zy gna cję z mo der ni za -
cji kuch ni i za stą pie nie jej dzia łal no ści
przez fir mę za pew nia ją cą szpi ta lo wi
ca te ring ży wie nio wy.

– Aby kuch nia speł nia ła wy ma ga ne
stan dar dy, nie zbęd na by ła jej mo der ni -
za cja – wy ja śnia dy rek tor Ku biak. –
Koszt tych prac osza co wa ny zo stał
na 2 mln zł. W tej sy tu acji ra cjo nal ne
by ło za stą pie nie kuch ni ca te rin giem,
któ re po nad to da je rocz nie ok. 140 tys.
zł oszczęd no ści. Do dat ko wą ko rzy ścią
jest od zy ska nie oko ło po ło wy po -

wierzch ni par te ru w bu dyn ku no we go
szpi ta la i po mo der ni za cji zlo ka li zo -
wa nie tam do dat ko we go od dzia łu wraz
z za ple czem. 

KO NIECZ NA PRZE BU DO WA

Go to wy jest już pro jekt mo der ni za -
cji szpi ta la. Za kła da on m.in. wy ko na -
nie łącz ni ka mię dzy sta rą i no wą czę -
ścią. Pro jekt za pew nia nie tyl ko do sto -
so wa nie pla ców ki do obo wią zu ją cych
od 2017 r. norm sa ni tar nych i bu dow -
la nych, ale tak że po sze rze nie za kre su
jej dzia łal no ści.

– Prze bu do wa umoż li wi po wsta nie
dwóch no wych od dzia łów: in ten syw -
nej opie ki me dycz nej oraz od dzia łu
o pod wyż szo nym stan dar dzie, pier -
wot nie pla no wa nym dla pa cjen tów
prze wle kle cho rych – mó wi Le szek
Ku biak. – Po nad to na par te rze bę dzie
no wa izba cho rych z od dziel nym am -

bu la to rium ura zo wym, sa lą ob ser wa -
cyj ną, po cze kal nią i izbą dla cię żar -
nych. Mo der ni za cji ule gnie też pra -
cow nia en do sko pii. Pro jekt uwzględ -
nia tak że ko niecz ne zmia ny na te re nie
wo kół szpi ta la, m.in. po wsta nie do dat -
ko wej dro gi trans por tu cho rych czy za -
da sze nia pod jaz du szpi tal ne go.
W przy zie miu sta re go bu dyn ku prze -
wi dzia no ap te kę i część ma ga zy no wą,
na par te rze mie ścić się bę dą po rad nie –
chi rur gicz na i pul mo no lo gicz na oraz
kil ka przy szpi tal nych i szko ła ro dze -
nia, na pierw szym pię trze – la bo ra to -
rium ana li tycz ne i do dat ko we ga bi ne -
ty. Po miesz cze nia ad mi ni stra cyj ne
prze nie sio ne zo sta ną na pod da sze. 

Pro jek to wa ny łącz nik mię dzy dwo -
ma czę ścia mi szpi ta la ma być 3-po zio -
mo wy – od przy zie mia sta re go bu dyn -
ku do dru gie go pię tra, co nie tyl ko uła -
twi ko mu ni ka cję, ale też spra wi, że
w sta rej czę ści nie trze ba bę dzie bu do -
wać wind. Na par te rze no we go szpi ta -

la za pro jek to wa no pra cow nię to mo -
gra fii kom pu te ro wej.

– Wy ko na nie ca ło ści tych prac kosz -
to wać bę dzie ok. 7,5 mln zł net to – in -
for mu je sta ro sta Mi chał Nie szpo rek. –
Prze bie gać one bę dą eta po wo. Pierw -
szym eta pem jest bu do wa łącz ni ka
o war to ści po nad 680 tys. zł i dro gi po -
ża ro wej za bli sko 450 tys. zł. Na stęp ne
eta py roz ło żo ne zo sta ną na ko lej ne la ta,
przy czym po wiat za kła da po zy ski wa nie
środ ków rów nież ze źró deł ze wnętrz -
nych. Prze bu do wa szpi ta la przy rów no -
cze snej mo der ni za cji sprzę tu przy czy ni
się do je go uno wo cze śnie nia i po więk -
sze nia ba zy lecz ni czej, co gwa ran tu je
wyż sze kon trak to wa nie świad czo nych
usług przez NFZ. Wszyst ko to za pew nia
pla ców ce nie tyl ko dal sze funk cjo no wa -
nie w sy tu acji, gdy za czną obo wią zy wać
no we prze pi sy, ale i jej roz wój. Mo gę
za pew nić miesz kań ców Py sko wic i oko -
lic, że ich szpi tal prze trwa. 

RO MA NA GOZ DEK

ZMIA NY Z PER SPEK TY WA MI

Mam mo bus 
krą ży po po wie cie

Ak cja bez płat nych ba dań
mam mo gra ficz nych prze pro wa -
dzo na zo sta nie w Gie rał to wi cach
w dniach 14-15 mar ca. Mam mo -
bus bę dzie cze kał na ko bie ty
przy re stau ra cji „Szma rag do wa”
(ul. Ks. Ro bo ty 69): w dniach 14-
15 mar ca od godz. 9.00
do godz. 14.00, a 16 mar ca
w godz. 12.00-17.00. 
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W Szpi ta lu w Knu ro wie: bez płat ne ba da nia pre na tal ne oraz re zo -
nans ma gne tycz ny

No we pro po zy cje

Lek. med. Piotr Sza fra niec pod czas wy ko ny wa nia ba da nia ge -
ne tycz ne go USG.

Urzą dze nie do re zo nan su ma gne tycz ne go jest otwar -
te, co szcze gól nie sprzy ja dia gno zo wa niu dzie ci, któ -
rym pod czas ba da nia mo gą to wa rzy szyć ro dzi ce. 
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Ma rian Ma tu szew ski, bo o nim mo wa, jest
sto ma to lo giem zna nym w na szym po wie cie.
Le czy zę by miesz kań com Tosz ka, Py sko wic
i oko lic już od wie lu, wie lu lat. W ubie głym ro -
ku świę to wał 10-le cie Nie pu blicz ne go Za kła du
Opie ki Zdro wot nej MAT -DENT, któ re go jest
wła ści cie lem. Pod sta wy pod je go utwo rze nie
da ła Pry wat na Prak ty ka le kar sko -den ty stycz -
na, któ rą za ło żył w 1985 ro ku. Obec nie NZOZ
MAT -DENT pro wa dzi wspól nie z sy na mi To -
ma szem i Łu ka szem, rów nież le ka rza mi den -
ty sta mi. 

– Cie szy mnie ogrom nie, że ro dzin na fir ma się
roz wi ja, a sy no wie przej mu ją po mnie tę za wo do -
wą sche dę. In we stu je my w ma te ria ły, sprzęt, do -
sto so wu je my obie po rad nie w Tosz ku i w Py sko -
wi cach do wy mo gów unij nych, kła dzie my na cisk
na no wo cze sne tech no lo gie. Wiel ką ra do ścią
i speł nie niem mo je go daw ne go ma rze nia jest
wpro wa dze nie do na szej prak ty ki le cze nia pa -
cjen tów me to dą im plan tów. W im plan tach
znakomicie od naj du je się mój syn Łu kasz, cią gle
do sko na ląc warsz tat. Wie le lat te mu przy go to wu -
jąc się do spe cja li za cji ze sto ma to lo gii ogól nej,
na pi sa łem pra cę na te mat im plan tów, z któ ry mi
wią za łem na dzie ję na le cze nie pa cjen tów z bra ka -
mi w uzę bie niu w mo jej prak ty ce. Pre kur so rem
wpro wa dze nia tej me to dy był nie ży ją cy już pro -

fe sor Ste fan Kna pik współ pra cu ją cy z fran cu -
ski mi ośrod ka mi ba daw czy mi. Wów czas by ła to
nie osią gal na u nas me to da, dla te go tak bar dzo się
cie szę, że mo że my ją dziś sto so wać w na szych
ga bi ne tach – mó wi Ma rian Ma tu szew ski.

Pre kur sor skie dzia ła nia to chy ba spe cjal ność
na sze go roz mów cy, bo wiem w 1998 ro ku,

kie dy pia sto wał sta no wi sko dy rek to ra ów cze sne -
go Ze spo łu Opie ki Zdro wot nej w Py sko wi cach,
wpro wa dził pi lo ta żo wo, ja ko pierw szy w wo je -
wódz twie, Re jestr Usług Me dycz nych START –
kar ty czi po we, z któ rych dziś po wszech nie ko -
rzy sta ją miesz kań cy Gór ne go Ślą ska. Szko da tyl -
ko, że sys tem nie dzia ła w ca łej Pol sce, ale mo że
kie dyś to się zmie ni. Po po dzia le py sko wic kie go
ZOZ -u dr Ma tu szew ski zo stał dy rek to rem Ośrod -
ka Lecz ni czo – Re ha bi li ta cyj ne go w Ka mień cu,
gdzie nie tyl ko za rzą dzał, ale tak że or ga ni zo wał
wie le cen nych ini cja tyw, mię dzy in ny mi wspo mi -
na ne do dziś pik ni ki z oka zji Dnia Dziec ka. W ro -
ku 2000 wró cił do czyn ne go za wo du i za jął się
sto ma to lo gią, z ro ku na rok roz wi ja jąc skrzy dła.
Tym sa mym speł nił ży cze nie swo je go dziad ka
Fran cisz ka, któ ry ma rzył, aby ma ły Ma rian zo -
stał le ka rzem. No i zo stał le ka rzem… od zę bów!
Z tej oka zji po wstał na wet po ema cik, na pi sa ny
przez jed ne go z przy ja ciół na okrą głą rocz ni cę
uro dzin pa na Ma ria na:

„Dziad ka Fran cisz ka zna jąc jed no z ma rzeń
Nasz so le ni zant do ko nał speł nie nia
I pierw szym w ro dzi nie zo stał le ka rzem
Lecz nie ty po wym, bo od uzę bie nia
Sła wę den ty sty zdo był w gli wic kim po wie cie
Od Py sko wic do Tosz ka wszy scy go zna ją (…)”

W1974 ro ku ukoń czył Ślą ską Aka de mię Me -
dycz ną, w tym sa mym ro ku roz po czął pra -

cę w py sko wic kim ZOZ -ie, by w 1975 ro ku ob jąć
po rad nię den ty stycz ną w Ośrod ku Zdro wia w Po -
ni szo wi cach. 

– Pa mię tam, że przed ukoń cze niem stu diów
szu ka łem za kła du, któ ry udzie lił by mi sty pen -
dium, zna la złem się więc w obec nym bu dyn ku
Sta ro stwa Po wia to we go, po nie waż tu mie ści ła się
Po wia to wa Przy chod nia Zdro wia, prze kształ co na
póź niej w Za kład Opie ki Zdro wot nej w Py sko wi -
cach – opo wia da Ma rian Ma tu szew ski. – Onie -
śmie lał mnie wów czas ten ma je sta tycz ny bu dy -
nek. 

Oprócz za wo do wej pa sji ma jesz cze sze reg in -
nych za in te re so wań. Jest ak tyw nym my śli wym.
To hob by za szcze pił mu brat dziad ka Fran cisz ka,
wu jek Ste fan, któ ry był łow czym w oko li cach
Śre mu. Ja ko dziec ko bar dzo czę sto cho dził z wu -
jem na po lo wa nia i pod glą dał ży cie la su. Na tu rę,
las, ci szę i zwie rzę ta ko cha do dziś mi ło ścią od -
wza jem nio ną. Każ dą wol ną chwi lę mo że spę dzać
na ło nie przy ro dy. 

Ma też za pę dy li te rac kie – z hu mo rem
i wdzię kiem pro fe sjo nal nie pro wa dził spo tka nia
li te rac kie z pi sar ką (ko le żan ką ze szkol nej ła wy)
miesz ka ją cą obec nie we Fran cji, Be atą de Ro -
bien. Uwiel bia rów nież chwi le spę dzo ne nad…
kla se rem. Jest bo wiem hob by stą – zbie ra czem
mo net i znacz ków. Nu mi zma ty ka i fi la te li sty ka to
ko lej ne dzia ły je go sze ro kich za in te re so wań,
o któ rych opo wia dać mo że go dzi na mi. Ostat nio
in te re su je się rów nież me dy cy ną na tu ral ną…
W mło do ści był czyn nym spor tow cem, spe cja li -
zo wał się w pił ce ręcz nej, miał też za pę dy ak tor -
skie. Wy stę po wał w Kół ku Te atral nym py sko wic -
kie go li ceum, któ re go jest ab sol wen tem.

Czas na uki w Li ceum Ogól no kształ cą cym im.
Ma rii Ko nop nic kiej w Py sko wi cach był

okre sem, któ ry po zwo lił mu ukształ to wać my śle -
nie o przy szło ści. Za wdzię cza to przede wszyst -
kim swo im wspa nia łym pro fe so rom, któ rzy by li
praw dzi wy mi au to ry te ta mi. Ma rze nie o ak tor -
stwie speł nił ulu bio ny ku zyn, zna ny dziś ak tor –

Da riusz Gna tow ski, gra ją cy ro lę po pu lar ne go
Ar nol da Bocz ka w se ria lu „Świat we dług Kiep -
skich”. (Da riusz Gna tow ski go ścił na jed nej z na -
szych im prez po wia to wych „Tu ry stycz nym bi wa -

ku z po wia to wym ma mu tem”, któ ry od był się 15
ma ja 2010 r. nad Je zio rem Dzierż no. Zna ny i lu -
bia ny ak tor go to wał wów czas przy sma ki ku li nar -
ne nie tyl ko ślą skiej kuch ni – przyp. red.).

– Z Dar kiem je ste śmy zwią za ni jak bra cia.
Obaj uro dzi li śmy się w Ru dzie Ślą skiej, w do mu
któ ry zo stał zbu rzo ny z po wo du bu do wy DTŚ -ki.
Te raz żar tu je my, że jeź dzi my po miej scu na sze go
uro dze nia… Da rek do cza su roz po czę cia na uki
w Szko le Pod sta wo wej w Za brzu, miesz kał i wy -
cho wy wał się w Py sko wi cach. Po prze pro wadz ce
na dal czę sto przy jeż dżał do nas na week en dy czy
wa ka cje. Mo ja uko cha na ma ma Ce cy lia, któ rej
w du żej mie rze za wdzię czam to, co osią gną łem
w ży ciu, by ła rów nież uko cha ną cio cią Dar ka.
Do dziś w ro dzi nie krą ży prze ka zy wa na z ust
do ust hi sto ria o tym, jak ma ły Da re czek, któ ry
miesz kał już wte dy w Za brzu, z oka zji I Ko mu nii
Świę tej do stał ro we rek i nie ba wem przy je chał
na nim sa mo dziel nie z Za brza do nas do Py sko -
wic! O ma ły włos, a szu ka ła by go wte dy ów cze -
sna mi li cja – śmie je się Ma rian Ma tu szew ski.

Nie daw no przy szło mu zmie rzyć się z ko lej ną
ży cio wą ro lą – zo stał dziad kiem ślicz ne go Wik -
to ra Ma tu szew skie go, w któ rym jest po uszy za -
ko cha ny!

MAG DA LE NA FI SZER – RĘ BISZ
Zdję cia ze zbiorów ro dzi ny Ma tu szew skich

Już po raz ko lej ny Ze spół Szkół im. I. J. Pa de rew -
skie go w Knu ro wie wy sta wił swo ją dru ży nę re pre zen tu -
ją cą go w wiel kim star ciu ar ty stycz nym li ce ali stów, ja -
kim jest „Po je dy nek na sło wa”. 

By ła to już ósma edy cja te go kon kur su. Dru ży ny spo ty -
ka ły się w Fun da cji Elek trow ni Ryb nik. Uczest ni cy wraz ze
swo imi opie ku na mi re cy to wa li, bądź śpie wa li po ezję.
Przed każ dym po je dyn kiem za wod ni cy ma ją moż li wość zo -
ba cze nia te go, jak na sce nie pra cu ją pro fe sjo na li ści. W te go -
rocz nej edy cji ze swo imi re ci ta la mi wy stą pi li ta cy ar ty ści
jak Alan Boch nak (stu dent PWST we Wro cła wiu), czy zna -
ny pol ski ak tor Ja cek Boń czyk. 

Ma ja Mrocz kow ska, Ma ciej Du dek, Ane ta Wło darz,
Mar ty na Pie trzak, Alek san dra Trze ciak, Mar ta Spody -
mek oraz Mał go rza ta Wron kow ska – to im do da wa li otu -
chy, wspie ra li i spra wo wa li opie kę ar ty stycz ną na uczy cie le
li ceum z „Pa de rew skie go”: Li lian na Re gi nek oraz Da wid
Szy ma ła. Przy for te pia nie z akom pa nia men tem za siadł ab -
sol went szko ły, Mi chał Pa duch. Ucznio wie wy ko na li
utwo ry Wi sła wy Szym bor skiej, Pio tra Ro guc kie go, Kon -

stan te go Il de fon sa Gał czyń skie go, Agniesz ki Osiec kiej i in -
nych. 

Dru ży na z „Pa de rew skie go” do tar ła do  pół fi na łu te go rocz -
ne go Po je dyn ku, w któ rym spo tka ła się z II LO im. Fry cza-Mo -
drzew skie go z Ryb ni ka. Prze ciw ni cy po ko na li dru ży nę z Knu -
ro wa, prze wa ga by ła jed nak nie wiel ka. Nie uda ło się obro nić
pierw sze go miej sca zdo by te go przez ze szło rocz ny ze spół. „Pa -
de rew ski” miał jed nak jesz cze coś do po wie dze nia. Na gro dę in -
dy wi du al ną dla naj lep szej wo ka list ki kon kur su otrzy ma ła wła -
śnie uczen ni ca knu row skie go li ceum Ma ja Mrocz kow ska, któ ra
wy ko na ła utwór Agniesz ki Osiec kiej i Se we ry na Kra jew skie go
pod ty tu łem „Sie dzę w Mła wie”. Ma ja za chwy ci ła wszyst kich,
za czy na jąc od pu blicz no ści, a koń cząc na ju ry, któ re na gro dzi ło
ją dwa ra zy z rzę du mak sy mal ną ilo ścią punk tów. 

Ko lej ny Po je dy nek już za rok. Nie ma my wąt pli wo ści,
że ucznio wie knu row skie go li ceum za pre zen tu ją jesz cze nie
raz swo je zdol no ści ar ty stycz ne i mi łość do po ezji. Po zwo -
lę so bie za koń czyć ten ar ty kuł sło wa mi pro wa dzą ce go Po -
je dy nek Woj cie cha Bro now skie go: „Jak za wsze zwy cię ży -
ła PO EZJA!”. Małgorzata Wronkowska

Po ezja po nad wszyst ko 

Pro wa dzą cy kon kurs Woj ciech Bro now ski z dru ży na mi, któ re do tar ły do pół fi -
na łu – II LO w Ryb ni ku oraz „Pa de rew skie go” wraz z opie ku na mi.
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Po raz ko lej ny przed sta wia my na szym
Czy tel ni kom miesz kań ca Po wia tu Gli wic kie -
go – czło wie ka z pa sją. Na na szych ła mach
go ści li już po eci, my śli wi, ko lek cjo ne rzy,
sym pa ty cy zwie rząt, a te raz przy szła po ra
na… sto ma to lo ga, któ ry pie lę gnu je pra wie
wszyst kie wy mie nio ne za in te re so wa nia,
a na do da tek jest ku zy nem zna ne go ak to ra.

NIE TU ZIN KO WA RO DZIN KA

Mę ska część ro dzi ny Ma tu szew skich w to wa rzy stwie ulu bio ne go wuj ka i ku zy na, zna ne go ak to ra Da -
riu sza Gna tow skie go.

Ma rian Ma tu szew ski ja ko den ty sta jest zna ny
od lat.
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W po wie cie zdo by wa ją wszyst ko,
co jest do zdo by cia – nie ma tur nie ju
lub za wo dów w te ni sie sto ło wym, by
to wła śnie ich re pre zen ta cja nie by ła
naj lep sza. Rów nie prze bo jo wo zgar -
nia ją ko lej ne na gro dy w roz gryw -
kach ran gi wo je wódz kiej, kra jo wej,
a na wet mię dzy na ro do wej. 

Uczniow ski Lu do wy Klub Spor to -
wy „Taj fun” Li go ta Ła będz ka, dzia ła -
ją cy od lat pod prze wod nic twem nie za -
stą pio ne go pre ze sa Bro ni sła wa Bia ło -
nia, ma świet nych za wod ni ków te ni sa
sto ło we go. W ping -pon ga gra się tu
od 36 lat i by wa, że pa sja ta prze cho dzi

z po ko le nia na po ko le nie – jak w przy -
pad ku ro du Steu erów, w któ rym syn
Da riusz do go nił pod wzglę dem spor -
to wych suk ce sów swe go oj ca Ru dol -
fa. Da riusz jest obec nie Mi strzem Ślą -
ska Stra ża ków w te ni sie sto ło wym
siód my raz z rzę du, a wcze śniej sie -
dem ra zy ty tuł ten na le żał do Ru dol fa.
Obaj za wo do wi stra ża cy (ty le że ta ta
już eme ry to wa ny), ma ją też pa sję spo -
łecz ni kow ską. Ru dolf od lat pro pa gu je
te nis sto ło wy wśród pra cow ni ków

stra ży po żar nej, jest też wi ce pre ze sem
„Taj fu na”. Da riusz wspo ma ga go w tej
ro bo cie, bo klub z Li go ty Ła będz kiej –
choć do sko na ły pod wzglę dem spor to -
wym – opie ra się na pra cy spo łecz nej
swych człon ków. Ma bar dzo skrom ną
sie dzi bę, nie wiel kie dwie sa le do tre -
nin gu (z wię cej niż ubo gim za ple czem)
i zni ko me w sto sun ku do po trzeb środ -
ki fi nan so we na swą dzia łal ność. Zda -
rza się, że kosz ty wy jaz dów na tur nie -
je i mi strzo stwa za wod ni cy po kry wa ją
z wła snej kie sze ni – na wet, gdy jest to
po dróż np. do Chin.

Pre ze sem klu bu jest wiel ce za słu żo -

ny spo -
ł e c z  n i k ,
cią gle bar -
dzo ak tyw -
ny – Bro -
ni sław Bia łoń, peł nią cy przez la ta
wszyst kie moż li we funk cje: dzia ła cza,
tre ne ra, za wod ni ka. W tre nin gach
uczest ni czy re gu lar nie oko ło 20 za -
wod ni ków. W klu bie funk cjo nu ją trzy
dru ży ny. Pierw sza od sied miu lat bie -
rze udział w roz gryw kach II Li gi Pań -

stwo wej te ni sa sto ło we go, god nie re -
pre zen tu jąc nasz po wiat na sa lach wo -
je wódz twa ślą skie go i opol skie go, dru -
ga wy stę pu je w IV Li dze, a trze cia
w Ślą skiej Li dze Ama to rów i We te ra -
nów. Klub – choć ustę pu je wa run ka mi
in fra struk tu ry i fi nan som in nym klu -
bom – jest jed nym z naj lep szych
w wo je wódz twie pod wzglę dem wy ni -
ków spor to wych. Ostat nie suk ce sy
ping -pon gi stów z Li go ty Ła będz kiej to
m.in. dru ży no we II miej sce w wo je -
wódz twie ślą skim w Pu cha rze Pol ski
w te ni sie sto ło wym, roz gry wa nym 13
lu te go br. oraz sze reg osią gnięć in dy -
wi du al nych. 

Naj wię cej suk ce sów ma na swym
kon cie Piotr Ze mła – za wod nik, któ ry
od dwóch lat star tu je w ka te go rii we te -
ran. W czerw cu ub. ro ku świet nie wy -
padł na Mi strzo stwach Świa ta We te ra -
nów w Chi nach. Osią gnął w swej ka te -
go rii re kor do wy, nie po bi ty wy nik pol -
skie go za wod ni ka i za li czo ny zo stał
do naj lep szych 32 te ni si stów sto ło -
wych na świe cie. To szcze gól nie wiel -

kie osią gnię cie w Chi nach, gdzie ping -
-pong jest spor tem na ro do wym, mu siał
bo wiem po dro dze po ko nać świet nych
za wod ni ków z te go kra ju. 

Piotr jest WF -istą na Po li tech ni ce
Ślą skiej, wy cho wan kiem AZS -u Gli -
wi ce. Grał w gli wic kim klu bie przez

la ta, ale gdy spadł on do niż szej li gi,
szu kał dla sie bie wła ści we go miej sca
i uznał, że jest nim wła śnie „Taj fun”. –

Ma dru ży nę w naj wyż szej li dze
w oko li cy, a po nad to pa nu je w nim
świet na spor to wa at mos fe ra – wy ja -
śnia swą de cy zję. – Są tu peł ni pa sji lu -

dzie, z któ ry mi świet nie się nie tyl ko
gra i tre nu je, ale też wy jeż dża na za wo -
dy, czy po pro stu spo ty ka w Li go cie
Ła będz kiej.

Piotr Ze mła jest rów nież Mi strzem
Pol ski Na uczy cie li i Pra cow ni ków
Oświa ty w te ni sie sto ło wym (w ka te go -
rii za wod ni cy zrze sze ni) za 2010 i 2008
rok, a we wcze śniej szych la tach zaj mo -
wał w tych za wo dach II i III miej sca.
Zo stał tak że Mi strzem Pol ski We te ra -
nów w grze po dwój nej w 2009 ro ku.
W ślad za nim po dą ża ją ko lej ni za wod -
ni cy „Taj fu na” – Ma rek Ką dzie la
(czo ło wy za wod nik kra ju i wie lo krot ny
me da li sta Mi strzostw Pol ski w ka te go -
riach mło dzie żo wych, me da li sta Mi -
strzostw Ślą ska we wszyst kich ka te go -
riach wie ko wych), Da riusz Steu er
(czo ło wy stra żak w kra ju, wie lo krot ny
me da li sta Mi strzostw Ślą ska w ka te go -
riach mło dzie żo wych i se nior skich),
Piotr Wi ciok (czo ło wy za wod nik Po li -
tech ni ki Ślą skiej w trak cie stu diów
na Wy dzia le Gór nic twa i Geo lo gii),
Ma te usz Bur kac ki (te go rocz ny ma tu -
rzy sta, me da li sta Mi strzostw Ślą ska
w ka te go riach mło dzie żo wych) i in ni.
Ma rek Ką dzie la i Da riusz Steu er w Mi -

strzo stwach Ślą ska Se nio rów w te ni sie
sto ło wym, roz gry wa nych 20 lu te go br.
w Za wier ciu, zdo by li brą zo wy me dal
w grze po dwój nej. Z ko lei 3-oso bo wa
dru ży na te go klu bu, w skła dzie Piotr
Ze mła, Ru dolf Steu er i Bro ni sław Bia -
łoń jest na cze le ta be li w zma ga niach I -

-Li go wej Ślą skiej Li gi Ama to rów i We -
te ra nów. Ko lej ne me cze w tych roz -
gryw kach już nie ba wem, trzy ma my
więc kciu ki za to, by w ma ju, gdy li ga
się za koń czy, utrzy ma li się na pierw -
szej po zy cji! 

Swe suk ce sy za wod ni cy oku pu ją
cięż ką pra cą. Tre nu ją dwa ra zy w ty go -
dniu (zwy kle w po nie dział ki i śro dy)
po dwie go dzi ny, w piąt ki roz gry wa ją
me cze, a w week en dy wy jeż dża ją
na ko lej ne mi strzo stwa, za wo dy i li go -
we roz gryw ki. Choć ama to rzy, swe ży -
cie pod po rząd ko wa li wy mo gom upra -
wia ne go spor tu. O te ni sie sto ło wym
mó wią z bły skiem w oku. Ubo le wa ją
je dy nie, że ta – nie zwy kle kie dyś po -
pu lar na dys cy pli na – ostat nio nie cie -
szy się za in te re so wa niem mło dzie ży. –
Te nis sto ło wy wy ma ga ogrom nej pra -
co wi to ści i dys cy pli ny tre nin gu – mó -
wi Piotr Ze mła. – Mło dym lu dziom
wy cho wa nym przy kom pu te rze
i przed te le wi zo rem co raz trud niej się
do nie go prze ko nać. Ma my jed nak na -
dzie ję, że to się zmie ni i w „Taj fu nie”
bę dzie my mie li ko lej ne rocz ni ki mi -
strzow skich za wod ni ków. 

RO MA NA GOZ DEK

Leśny konkurs
Nad le śnic two Ru dzi niec ogła sza ko lej ną edy cję kon -

kur su pla stycz ne go dla dzie ci i mło dzie ży pn. Las – czło -
wiek – śro do wi sko. Kon kurs or ga ni zo wa ny jest
przy współ pra cy z gli wic ką de le ga tu rą Ku ra to rium
Oświa ty w Ka to wi cach, a od by wa się pod pa tro na tem pre -
zy den ta Gli wic oraz sta ro sty gli wic kie go.

Kon kurs prze zna czo ny jest dla dzie ci i uczniów w wie ku
od 3 do 18 lat, po dzie lo nych na 6 ka te go rii wie ko wych. Pra -
ce mu szą mieć for mat A4, wy ko na ne mo gą być w do wol nej
tech ni ce ma lar skiej, każ dy z uczest ni ków mo że ich na de słać
mak sy mal nie 4. Ter min skła da nia prac mi ja 9 ma ja br. Dla
lau re atów kon kur su prze wi dzia no atrak cyj ne na gro dy rze czo -
we.

Bliż sze in for ma cje o kon kur sie moż na uzy skać
pod tel. 504 255 240, a tak że zna leźć na stro nie in ter ne to wej
www.ka to wi ce.la sy.gov.pl/ru dzi niec.

(RG)

Naj pięk niej sze kro szon ki
Mu zeum w Gli wi cach po raz ko lej ny or ga ni zu je kon kurs

pt. „Gór no ślą skie Kro szon ki”. 
Kon kurs skie ro wa ny jest do do ro słych miesz kań ców wo je -

wódz twa ślą skie go. Aby wziąć w nim udział, trze ba do star czyć
zdo bio ne jaj ka wiel ka noc ne – 5 sztuk. Pra ce na le ży skła dać
w Dzia le Et no gra fii Mu zeum w Gli wi cach w dniach 24 – 28
mar ca w Wil li Ca ro, ul. Dol nych Wa łów 8a.

Pra ce oce nia ne bę dą w czte rech ka te go riach we dług tech nik
wy ko na nia: wy ko na ne tech ni ką ry tow ni czą (dra pa ne); wy ko na -
ne tech ni ką ba ti ko wą (pi sa ne wo skiem); wy ko na ne in ny mi tra -
dy cyj ny mi tech ni ka mi (np. okle ja ne); wy ko na ne no wa tor ski mi
tech ni ka mi zdo bie nia. Głów ny mi kry te ria mi oce ny bę dą wa lo -
ry ar ty stycz ne i es te tycz ne oraz – w trzech pierw szych ka te go -
riach – za cho wa nie tra dy cyj nych tech nik i wzo rów zdo bie nia.

Wy sta wa po kon kur so wa trwać bę dzie od 9 kwiet nia do 8
ma ja. Re gu la min kon kur su i do dat ko we in for ma cje do stęp ne są
na stro nie in ter ne to wej: www.mu zeum.gli wi ce.pl. (SoG)

Fot ka i film o po wie cie
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. Kon kurs 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. 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”. Na zdję cia i fil my cze ka my do 15 kwiet nia br. (MFR)

Mi strzo wie ping -pon ga z Li go ty Ła będz kiej

IDĄ JAK… TAJ FUN

II -Li go wa dru ży na „Taj fu na” – od le wej sto ją: Piotr
Ze mła, Piotr Wi ciok, Da riusz Steu er, Ma te usz Bur -
kac ki i Ma rek Ką dzie la.

Ma rek Ką dzie la, Da riusz Steu er i Piotr Ze mła z ko lej ny mi me da -
la mi na pier siach, pierw szy z le wej Ru dolf Steu er. 

W ak cji przy sto le Piotr Ze mła (z le wej).

Fo
 to

 (3
): 

A
R

C



NNRR  33  ((4488))  MMAARRZZEECC  22001111 WWOOKKÓÓŁŁ  NNAASS

www.powiatgliwicki.plssttrroonnaa 88

IM PRE ZY WAR TE PO LE CE NIA 

Wo lon ta riu sze dzia ła ją cy przy
Ośrod ku Po mo cy Spo łecz nej w Ru -
dziń cu to bar dzo ak tyw na gru pa.
W ubie głym ro ku za koń czy li re ali -
za cję pro jek tu „Każ dy In ny – Wszy -
scy Rów ni”. 

Po cząt ki wo lon ta ria tu przy tu tej -
szym OPS -ie to gru dzień 2008 r. Wte -
dy to kie row nik Mał go rza ta Szy mań -
ska zor ga ni zo wa ła spo tka nie dla
uczniów Gim na zjum w Ru dziń cu, by
za po znać ich z ideą wo lon ta ria tu.
Obec nie gru pa Spo n tariu szy li czy 37
osób, a więk szość z nich to – jak mó -
wi pa ni Mał go rza ta Szy mań ska – oso -
by, któ re bra ły udział w tym pierw -
szym spo tka niu. Spon ta riu sze to mło -
dzi lu dzie, któ rzy chęt nie włą cza ją się
w róż ne go ro dza ju przed się wzię cia.
Po ma ga ją w or ga ni zo wa niu spo tkań
opłat ko wych dla star szych osób, Dnia
Ko biet, Ba lu An drzej ko we go dla dzie -
ci czy za ba wy kar na wa ło wej dla nie -
peł no spraw nych. An ga żu ją się tak że
w or ga ni za cję No cy Świę to jań skiej
nad je zio rem Pław nio wic kim czy
Wiel kiej Ma jów ki z OPS Ru dzi niec.
Jed nak chy ba więk szość z nas ko ja rzy
tę grup kę mło dych lu dzi za spra wą
ubie gło rocz ne go pro jek tu „Każ dy in ny
– wszy scy rów ni”. Spon ta riu sze na je -
go re ali za cję uzy ska li wów czas do ta -
cję w wy so ko ści po nad 5 tys. eu ro
z unij ne go pro gra mu „Mło dzież
w dzia ła niu”. 

Pro jekt zo stał na pi sa ny przy me ry -
to rycz nym wspar ciu pra cow ni ków
OPS -u oraz LGD Spi chlerz Gór ne go
Ślą ska. Je go ce lem by ło przy bli że nie
miej sco wej lud no ści „in no ści” współ -
cze sne go świa ta, ta kich jak sub kul tu ry
czy nie peł no spraw ność. Był re ali zo -
wa ny od ma ja do grud nia 2010 ro ku
i prze bie gał w trzech eta pach. 22-oso -
bo wą gru pę uczest ni ków przez po -
szcze gól ne eta py pro wa dzi ły Re gi na
Wie czo rek, opie kun wo lon ta riu szy
i Mło dzie żo wa Gru pa Ini cja tyw na
w skła dzie: Wio let ta No wak, Pa try -
cja Sa mol, Da nie la Ce glar ska oraz
Mo ni ka Kla ka.

W pierw szym eta pie wo lon ta riu sze
bra li udział w wy jaz dach edu ka cyj -
nych do te atrów w War sza wie, Kra ko -

wie i Cho rzo wie. W ko lej nym –
uczęsz cza li na róż ne go ro dza ju warsz -
ta ty ar ty stycz ne: te atral ne, mu zycz no -
-ta necz ne, in stru men tal ne czy sub kul -
tu ro we. Ostat nim eta pem by ło wiel kie
mu si ca lo we show, któ re pod su mo wa ło
efek ty kil ku mie sięcz nej pra cy mło -
dych spo łecz ni ków. Au tor ski mu si cal
zo stał wy sta wio ny 29 paź dzier ni ka,
a wśród przy by łych go ści by li m.in.
wójt Krzysz tof Ob rzut, pra cow ni cy
OPS -u, dy rek to rzy szkół, na uczy cie le,
a tak że ro dzi ce oraz przy ja cie le wo -
lon ta riu szy. 

Spon ta riu sze wło ży li wie le pra cy,
cza su i wy sił ki w zor ga ni zo wa nie te go
przed się wzię cia. Ale jak sa mi prze ko -
nu ją, by ło war to. – Mu si cal dla
wszyst kich Spon ta riu szy to nie sa mo -
wi te do świad cze nie, któ re już ni gdy
się nie po wtó rzy, nie bę dzie ta kie sa -
mo. Od wa li li śmy ka wał do brej ro bo ty,
nie ukry wa jąc wzru sze nia na sce nie,
gdy zbli żał się fi nał. Da ło się sły szeć,
że by ło pięk nie i pro fe sjo nal nie. My -
ślę, że po twier dzi ły to grom kie bra wa.
To był dzień, gdy na sze ma rze nia speł -
ni ły się – mó wi Sa bi na Sze ga.

Dzia ła nia Spon ta riu szy zo sta ły do -
strze żo ne tak że po za na szym re gio -
nem. W pu bli ka cji „Pro wa dze nie wo -
lon ta ria tu w OPS” mło dzie żo wy wo -
lon ta riat w Ru dziń cu zo stał przed sta -
wio ny ja ko je den z czte rech przy kła -

dów do brej prak ty ki pro wa dze nia wo -
lon ta ria tu w OPS -ie. Skrypt ten po -
wstał w ra mach pro jek tu „Roz wój wo -
lon ta ria tu w Ośrod kach Po mo cy Spo -
łecz nej na War mii i Ma zu rach”, któ ry
był re ali zo wa ny w 2010 r. przez Zwią -
zek Sto wa rzy szeń „Ra zem w Olsz ty -
nie” pro wa dzą cy Olsz tyń skie Cen trum
Wo lon ta ria tu „Spi nacz”.

– Coś, co na po cząt ku wy da wa ło
się nie do zor ga ni zo wa nia, w co nie -
wie le osób wie rzy ło, przy no si pięk ne
re zul ta ty i jest za uwa ża ne w sze ro kim
krę gu. To chy ba naj lep sza pro mo cja
in ne go ob li cza i pra cy ma łe go Ośrod -
ka Po mo cy Spo łecz nej, jak i gmi ny
Ru dzi niec, bo w mło dych wo lon ta riu -
szach za szcze pio na zo sta ła rów nież
po trze ba pod kre śla nia, iż po cho dzą
wła śnie stąd i dzia ła ją na rzecz in te -
gra cji tej gmi ny – mó wi kie row nik
OPS -u.

Na py ta nie skąd wzię ła się na zwa
„Spon ta riu sze”, pa ni Mał go rza ta od -
po wia da: 

– Bo to SPON -ta nicz ni wo lon -TA -
RIU SZE. Spon ta nicz ność jest nie od -
łącz ną pięk ną ce chą mło do ści – ro lą
do ro słych jest do brze ją ukie run ko -
wać. 

O pro jek cie i dzia łal no ści Spon ta -
riu szy moż na prze czy tać tak że na stro -
nie in ter ne to wej: www.spon ta riu -
sze.pl. (SoG)

☺☺ 19 mar ca w Ha li Wi do wi sko wo -Spor to wej
w Py sko wi cach (ul. Strzel ców By tom skich 1a)

od bę dzie się II Ogól no pol ski Tur niej Tań ca To wa -
rzy skie go „Szo ko wi sko 2011”. Na im pre zę za pra -
sza ją Szko ła Tań ca „Szok” z Gli wic oraz Sa mo rząd
Mia sta Py sko wi ce. Bliż sze in for ma cje na stro nie
www.szok.gli wi ce.pl.

☺☺ 20 mar ca o godz. 18.00 w Ki nie Sce na Kul tu ra
w Knu ro wie od bę dzie się spek takl pt. „Eks pe ry -

ment Adam i Ewa” w reż. To ma sza Mę drza ka. 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.

☺☺ 20 mar ca o godz. 19.00 w Miej skim Ośrod ku Kul -
tu ry i Spor tu w Py sko wi cach od bę dzie się wie czór

au tor ski pt. „Po dróż sen ty men tal na” w wy ko na niu Jo se
Tor res'a. Bi le ty w ce nie 25 zł.

☺☺ W dniach 22-24 mar ca w Do mu Kul tu ry w Szczy -
gło wi cach od by wać się bę dą III Knu row skie Spo -

tka nia Te atral ne „bez MA SKI”. Fe sti wal or ga ni zo wa ny
jest przez Szko ły ETE w Gli wi cach, Cen trum Kul tu ry
w Knu ro wie, Ze spół Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie oraz Sto wa rzy sze nie No we Ob sza ry Edu ka -
cji NOE. Uro czy sta ga la, pod su mo wu ją ca fe sti wal od bę -
dzie się 27 mar ca o godz. 17.00 w Cen trum Kul tu ry
w Knu ro wie. Im pre za bę dzie mia ła cha rak ter otwar ty.

☺☺ W mar cu w Mu zeum Miej skim w Py sko wi cach
(Ra tusz, Ry nek 1) bę dzie moż na zo ba czyć dwie wy -

sta wy. Pierw sza – „Tra dy cje Wiel ka noc ne na Ślą sku
i w Py sko wi cach” po trwa do koń ca kwiet nia, zaś od 6
do 30 mar ca po dzi wiać moż na „Prze gląd twór czo ści”,
wy sta wę ma lar stwa Krzysz to fa We bsa. Wię cej in for ma -
cji pod nr tel. 032 333 16 35. (Oprac. SoG)

Po raz ko lej ny py sko wic ki Mło -
dzie żo wy Te atr Car pe Diem dzia ła -
ją cy przy Miej skim Ośrod ku Kul -
tu ry i Spor tu w Py sko wi cach przy -
go to wał z oka zji te go rocz nych wa -
len ty nek, ale wy sta wił aż sześć ra zy
(to re kord!), bli sko dwu go dzin ne
przed sta wie nie pt. „Ko lej ko wa mi -
łość – prze bo je lat 80.”

Znów za brzmiał chó ral ny i tu bal -
ny śpiew, a mło dzień cza ra dość
i ener gia wy peł ni ła po brze gi sce nę
py sko wic kie go MO KiS -u. Te go rocz -
ne przed sta wie nie po szło zde cy do -
wa nie w kie run ku mu si ca lu. Wy ko -
rzy sta no w nim aż 51 pio se nek,
głów nie naj więk szych pol skich i za -
gra nicz nych prze bo jów tej de ka dy,
kie dy nie by ło Te le ran ka, a po cu kier
na kart ki trze ba by ło stać w dłu giej
ko lej ce. Bar dzo cie ka wa i pra co -
chłon na de ko ra cja w po sta ci zna ne go
wszyst kim te le wi zo ra mar ki Ru bin,
wnę trze stu dia ów cze sne go Dzien ni -
ka Te le wi zyj ne go z pa mięt nym sy -
gna łem dźwię ko wym czo łów ki i do -
pra co wa ne ko stiu my ro bi ły du że
wra że nie na roz en tu zja zmo wa nych
wi dzach. Ko lej ko we dy le ma ty –
usta wia nie się, bo mo że za chwi lę
coś rzu cą – za koń czo ne zdo by ciem
pa pie ru to a le to we go przy pio sen ce
ze spo łu Qu eens „We are the cham -
pions” w wy ko na niu mło de go ze spo -
łu roz ba wi ło do łez. 

Nie za bra kło wspo mnień zwią za -
nych ze sztan da ro wy mi se ria la mi
lat 80. (by ła m.in. Ara be la), by ły
pio sen ki Li mah la i Sha kin Ste ven sa,
Mi cha ela Jack so na, Ti ny Tur ner (do -
sko na ła Rok sa na Buch ta) i wspa -
nia łe wy ko na nia ich naj więk szych

prze bo jów po an giel sku. Pro fe sjo -
nal na pa ro dia ze spo łu Vox w wy ko -
na niu nie zrów na nych: Alek san dra
Me ry ka, Mi cha ła Pi prow skie go,
Ra fa ła Ko zo ka i Krzysz to fa Dzia -
ły, a tak że fi na ło wy ta niec jak z fil -
mu Dir ty Dan cing, któ ry bra wu ro wo
od tań czy li Alek san dra Grzy bek
i Mi chał Pi prow ski wzru szy ły nie sa -
mo wicie! Prze pro wa dzo no też ran -

king na naj bar dziej po żą da ne przed -
mio ty lat 80. – wy grał pa pier to a le -
to wy! By ły aneg do ty, tek sty i pod -
tek sty oraz wspa nia ła mu zy ka tych
nie za po mnia nych dzie się ciu lat! Cu -
dow ny był Se ba stian Rak w ro li
spi ke ra te le wi zyj ne go, a póź niej
w pio sen ce Wa łów Ja giel loń skich pt.
„Cór ko ry ba ka”. Wspa nia ła cho re -
ogra fia i za an ga żo wa nie człon ków
te atru oraz ich cięż ka sce nicz na pra -
ca, zwłasz cza wo kal na, przy nio sła
efek ty. Je dy nie pro test son gi – wiel -
kie pio sen ki ze spo łów roc ko wych
jak La dy Pank, Lom bard, Per fect,
Ma anam itd. za brzmia ły nie na tu ral -
nie i nie prze ko nu ją co w krzy wym
zwier cia dle sa ty ry, któ rą za pro po no -
wa ła mło dzież uro dzo na już w la -
tach 90…

Du że bra wa dla Agniesz ki Na lep -
ki, twór czy ni Car pe Diem i re ży ser ki
wszyst kich przed sta wień za nie usta -
ją cą go to wość do no wych po my słów
i sta now czość, że ro bi swój te atr tak,
jak go czu je! Wy ra zy uzna nia na le żą
się rów nież Ada mo wi Wój ci ko wi
z py sko wic kie go MO KiS -u za bar -
dzo do bre przy go to wa nie wo kal ne
mło dych ar ty stów. Car pe Diem dziś
to już nie tyl ko te atr, to te atr mu zycz -
ny, a na wet mu si ca lo wy peł ną pa rą!
Żad ne z przed sta wień nie by ło by
pew nie tak uda ne, gdy by nie po moc
ca łej eki py – dźwię kow ców, oświe -
tle niow ców, sce no gra fów i ko stiu -
mo lo gów. 

Ak to rzy tak że nie próż nu ją. Mi -
chał Pi prow ski za grał w fil mie do -
ku men tal nym o Woj cie chu Pszo nia -
ku, a Alek san der Me ryk w ob ra zie
pro mu ją cym Sta cję Uzdat nia nia

Wo dy w Za wa dzie, ja ko za by tek po -
in du strial ny wo je wódz twa ślą skie -
go. Wcze śniej si wy cho wan ko wie
Agniesz ki Na lep ki stu diu ją w szko -
łach te atral nych. To du ży suk ces,
zwłasz cza że py sko wic ki te atr
w bie żą cym ro ku ob cho dzić bę -
dzie 10-le cie dzia łal no ści. Ju bi le usz
prze wi dzia ny jest na czer wiec.
MAG DA LE NA FI SZER – RĘ BISZ

Re kor do we 
przed sta wie nie

En tu zja stycz na mło dzież py sko wic kie go Mło dzie żo we go Te atru Car pe Diem
w ak cji.
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SPON -ta nicz ni wo lon -TA RIU SZE

Są mło dzi, try ska ją ener gią i ma ją gło wy peł ne po my słów.
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Ko mu Zie lo ne Cze ki?
Moż na już zgła szać kan dy da tów do te go rocz nej edy -

cji „Zie lo nych cze ków” – do rocz nej na gro dy przy zna -
wa nej z oka zji Dnia Zie mi przez Wo je wódz ki Fun dusz
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi -
cach. 

Na gro dy te otrzy mu ją od 1994 r. oso by wy róż nia ją ce się
w dzia łal no ści pro eko lo gicz nej na te re nie wo je wódz twa ślą -
skie go. Ka pi tu ła skła da ją ca się z eks per tów, pra cow ni ków
na uko wych oraz dzia ła czy na rzecz ochro ny śro do wi ska
i po pu la ry za cji przy ro dy – wy ło ni lau re atów w na stę pu ją -
cych ka te go riach: in no wa cje i tech no lo gie, pro gra my i ak -
cje pro eko lo gicz ne (w tym do ty czą ce przy ro dy), pra ce na -
uko wo -ba daw cze, edu ka cja eko lo gicz na dzie ci i mło dzie ży,
pro fi lak ty ka zdro wot na dzie ci i mło dzie ży za gro żo nych

scho rze nia mi zwią za ny mi z za nie czysz cze niem śro do wi -
ska, dzia ła nia po pu la ry za tor skie oraz pro mo cja po staw pro -
eko lo gicz nych. W skład ka pi tu ły wcho dzi m.in. sta ro sta gli -
wic ki Mi chał Nie szpo rek. 

Pra wo zgła sza nia kan dy da tów do na gród przy słu gu je:
Ko mi sji Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej Sej mi ku Wo je -
wódz twa Ślą skie go, in sty tu cjom ochro ny śro do wi ska z te re -
nu woj. ślą skie go, or ga ni za cjom po za rzą do wym o cha rak te -
rze re gio nal nym, szko łom wyż szym i in sty tu cjom na uko -
wym, izbom go spo dar czym i Klu bo wi Pu bli cy stów Ochro -
ny Śro do wi ska EKOS. Ter min przyj mo wa nia wnio sków
w biu rze Fun du szu mi ja 25 mar ca.

Bliż sze in for ma cje oraz re gu la min i wnio sek o przy zna -
nie na gro dy zna leźć moż na na stro nie www.wfo sigw.ka to -
wi ce.pl. 

(RG)

To zdję cie zro bi li śmy na po bo czu
dro gi w Wil czy. Ta ki wi dok jest nie -
ste ty czę sty w na szych la sach, par -
kach, na nie użyt kach i wzdłuż dróg.
Po rzu co ne gdzie bądź śmie ci i dzi kie
wy sy pi ska róż no ra kich od pa dów
wszę dzie psu ją nam spa cer, ro we ro -
wą prze jażdż kę czy sa mo cho do wą
wy pra wę. Nie mniej szym pro ble -
mem są śmie ci spa la ne w do mo wych
pie cach. Dy mią i kop cą szcze gól nie
no cą, gdy wła ści cie lom tych pa le nisk
wy da je się, że nikt te go nie za uwa -
ży… Za tru wa ją nie tyl ko śro do wi -
sko, ale i na sze zdro wie. Czy tak mu -
si być?

Wła śnie ru szy ła fi nan so wa na przez
Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do -
wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi -
cach pro eko lo gicz na kam pa nia spo -
łecz na pn. „Ży cie po śmie ciach”. Jej
ce lem jest wspar cie pro jek tu no wej
usta wy o utrzy ma niu czy sto ści i po -
rząd ku w gmi nach, któ ra po przez
przy zna nie sa mo rzą dom tzw. władz -
twa nad od pa da mi za kła da nie mal re -
wo lu cyj ne zmia ny w za go spo da ro wy -
wa niu od pa dów ko mu nal nych na wzór
więk szo ści kra jów Unii Eu ro pej skiej.
Dzię ki usta wie go spo dar ka od pa da mi
bę dzie na le żeć do za dań gmin. Sa mo -
rzą dy wy zna czą staw kę za wy wóz
śmie ci, któ ra za stą pi pła co ne dzi siaj
kwo ty na rzecz firm od bie ra ją cych
śmie ci. Po zwo li to na stwo rze nie no -
wo cze sne go, spój ne go sys te mu uty li -
za cji od pa dów i zmniej sze nie do tych -
cza so wych opłat.

– Pra ce nad no wym pra wem re gu -

lu ją cym te kwe stie są już na ukoń cze -
niu, dla te go za ini cjo wa na przez Fun -
dusz ca ło rocz na kam pa nia spo łecz na
ma słu żyć prze ka za niu miesz kań com
na sze go re gio nu wie dzy na ten te mat
i wpły wać na zmia nę świa do mo ści
oraz wraż li wo ści eko lo gicz nej lu dzi,
by nie go dzi li się na dzi kie wy sy pi ska,
bez pań skie ster ty śmie ci w bra mach,
brud ne po dwór ka i peł ne nie po se gre -
go wa nych śmie ci wy sy pi ska – mó wi
Piotr Bier nat, rzecz nik pra so wy
WFO ŚiGW w Ka to wi cach. 

Kam pa nię pro wa dzi Fun da cja
„Edu ka cja Bez Gra nic” wspól nie z Te -
le wi zją TVS i Dzien ni kiem Za chod -
nim. Jej twa rzą zo sta ła zna na ślą ska
ak tor ka Jo an na Bar tel, któ ra – miesz -
ka jąc w Niem czech – zro zu mia ła, że
na tzw. pro blem śmie cio wy moż na
zna leźć wła ści we roz wią za nie.
W Dzien ni ku Za chod nim już uka zu ją
się tek sty na ten te mat, a TVS emi tu je
po świę co ne mu pro gra my te le wi zyj ne
– naj bliż szy zo ba czyć bę dzie moż na
w pią tek 11 mar ca o godz. 16.15. Już
uru cho mio no tak że w In ter ne cie spe -
cjal ną in te rak tyw ną ma pę dzi kich wy -
sy pisk two rzo ną przez miesz kań ców

wo je wódz twa. Dzia ła ją spe cjal ne por -
ta le zaj mu ją ce się do ku men ta cją zda -
rzeń dzie ją cych się w ra mach kam pa -
nii oraz wy mia ną i pre zen ta cją opi nii
i po glą dów miesz kań ców re gio nu
na ten te mat. War to zaj rzeć na stro ny:
www.zy cie  po smie ciach.pl  oraz
www.slask.na sze mia sto.pl, a tak że
pro fil na Fa ce bo oku.

Kam pa nia za in au gu ro wa na zo sta -
ła 23 lu te go na spo tka niu w So snow cu,
któ re by ło pierw szą w kra ju tak du żą
spo łecz ną kon sul ta cją przy go to wy wa -
nej usta wy. Na wspól nej sa li usie dli
za rów no twór cy no we go pra wa jak
i oso by, któ re w przy szło ści re ali zo -
wać bę dą je go za pi sy w gmi nach. Ga -
brie la Le nar to wicz – pre zes WFO -
ŚiGW w Ka to wi cach po wie dzia ła, że
żad ne, na wet naj lep sze ure gu lo wa nia
praw ne nie bę dą sku tecz ne, je śli my
nie bę dzie my współ dzia łać przy ich
wpro wa dza niu w ży cie, a bę dzie my
współ dzia łać, gdy zo ba czy my w tym
sens. Dla te go Fun dusz wspie ra spo -
łecz ną edu ka cję i kształ to wa nie pro -
eko lo gicz nej świa do mo ści w tym
wzglę dzie.

(RG) 

Wszy scy ma my jesz cze w pa mię -
ci dwie du że klę ski, któ re do tknę ły
nas w ostat nich la tach – ubie gło -
rocz ną po wódź oraz na wał ni cę, któ -
ra w sierp niu 2008 ro ku po czy ni ła
ogrom ne szko dy na pół no cy po wia tu
gli wic kie go. Jak chro nić się
przed te go ty pu zda rze nia mi? W sy -
tu acji gwał tow nie nad cią ga ją ce go
za gro że nia bez cen ne są no wo cze sne
urządzenia, któ re jak naj wcze śniej
ostrze gają przed nie bez pie czeń -
stwem. 

Naj no wo cze śniej szy w Pol sce ra -
dar me te oro lo gicz ny wkrót ce zo sta nie
zbu do wa ny na Gó rze Świę tej An ny.
To ini cja ty wa Mi ni ster stwa Śro do wi -
ska wspar ta przez Wo je wódz ki Fun -
dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej w Ka to wi cach, któ ra po -
zwo li na po zy ski wa nie wia ry god nej,
peł nej i szyb kiej in for ma cji   na te mat
sy tu acji po go do wej słu żą cej za bez pie -
cze niu po wo dzio we mu – i nie tyl ko  –
wo je wództw ślą skie go, opol skie go
i dol no ślą skie go.

Bu do wa ra da ru z 40 me tro wą wie -
żą kosz to wać bę dzie po nad 12 mln
zło tych. W wy ni ku za war te go po ro zu -
mie nia, kwo tę tę w la tach 2013-2015
po kry ją wo je wódz kie fun du sze
ochro ny śro do wi ska z Ka to wic, Opo -
la i Wro cła wia. 

Ra dar ten po zwo li na sta ły mo ni to -
ring ob sza rów gór nych od cin ków bie -
gu rzek Od ra i Ny sa Kłodz ka wraz
z do pły wa mi. Po zy ski wa nie tych da -
nych z te re nu o za się gu 200 ki lo me -

trów, ak tu ali zo wa nych co 5 mi nut,
umoż li wi do kład niej sze pro gno zo wa -
nie za gro żeń oraz szyb sze ostrze ga nie
przed ni mi lud no ści. Za sto so wa nie
me to dy dop ple row skiej z tzw. po -
dwój ną po la ry za cją po zwo li na trój -
wy mia ro we „prze świe tle nie” at mos fe -
ry na znacz nym ob sza rze  i zdo by cie
wia ry god nej in for ma cji o zbli ża ją cych
się opa dach desz czu, gra du lub śnie gu.

No wy ra dar po za po mia rem na tę -
że nia opa dów  bę dzie też in for mo wał
o kie run ku i pręd ko ści wia tru. Dzię -
ki te mu bę dzie nie za stą pio nym na rzę -
dziem po zwa la ją cym wy kryć i zi den -
ty fi ko wać trą by po wietrz ne, tur bu len -
cje i szkwa ły oraz in ne groź ne zja wi -
ska zwią za ne z wia trem. 

Na co dzień in for ma cje te przy dat -
ne bę dą służ bom od po wia da ją cym
za trans port i utrzy ma nie dróg oraz za -
rzą dza nie lot ni ska mi. No wo cze sny ra -
dar po zwo li tak że na do kład niej sze
pro gno zo wa nie zja wisk at mos fe rycz -
nych na naj bliż sze go dzi ny. 

(RG)

EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
PPOOWWIIAATTUU  GGLLIIWWIICCKKIIEEGGOO

SPO SÓB NA ŚMIE CI

Śmie ci to obec nie naj więk szy
pro blem eko lo gicz ny w Pol sce.
Pra wie 90 proc. od pa dów ko mu -
nal nych tra fia na skła do wi ska, któ -
re i tak są prze peł nio ne. Sza cu je
się, że w na szym kra ju 30 proc. od -
pa dów wy rzu ca nych jest na dzi kie
wy sy pi ska. 

Ra dar wszyst ko 
zo ba czy – i ostrze że!

� Maj 2010,
oko li ce prze -
p o m  p o w  n i
w Gie rał to wi -
cach pod wo -
dą. 

�
Sier pień 2008,
skut ki na wał -
ni cy, któ ra
prze szła m.in.
nad Ko tu li -
nem.
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Fun da cja Wspo ma ga nia Wsi
i Fun da cja NI DA or ga ni zu -
ją X Ogól no pol skie spo tka nie or ga -
ni za cji dzia ła ją cych na ob sza rach
wiej skich „Przy szłość, mło dzież,
wieś, wy zwa nia”. Im pre za od bę dzie
się w Ma ró zie k. Olsz tyn ka
w dniach 19-21 ma ja, a prze zna czo -
na jest dla przed sta wi cie li lo kal nych
wiej skich or ga ni za cji po za rzą do -
wych, sa mo rzą dów, bi blio tek, świe -
tlic, kół go spo dyń i in nych śro do -
wisk z ob sza rów wiej skich. Chęt ni
już te raz mo gą zgła szać chęć udzia -
łu.

Te go rocz ne spo tka nie bę dzie po -
świę co ne mło dzie ży w wie ku od 12
do 18 lat. Te ma tem kon fe ren cji bę dą
dzia ła nia, do któ rych moż na za an ga żo -
wać mło dzież, aby po móc jej zy skać
umie jęt no ści po trzeb ne w szyb ko zmie -
nia ją cym się świe cie. Pla no wa ne te ma -
ty za jęć to m.in.: wi zja przy szło ści
na ob sza rach wiej skich, ro la In ter ne tu
i no wo cze snych tech no lo gii, kom pe ten -
cje umy sło we i emo cjo nal ne po żą da ne
w przy szło ści. Szcze gó ło we in for ma cje
o spo tka niu oraz re je stra cja do stęp ne są
pod ad re sem: www.ww.org.pl/stro -
na.php?p=2955. (SoG)

13 lu te go w Kra ko wie od był się
Zjazd Soł ty sów z czte rech wo je -
wództw: pod kar pac kie go, ślą skie -
go, świę to krzy skie go i ma ło pol -
skie go. Wzię li w nim udział re pre -
zen tan ci z te re nu po wia tu gli wic -
kie go. 

Głów nym te ma tem spo tka nia by -
ły roz wój ob sza rów wiej skich oraz
po stu la ty soł ty sów. Zjazd roz po czę -
ła uro czy sta msza św. w Ba zy li ce
Naj święt szej Ma ryi Pan ny. Na stęp -
nie soł ty si oraz ofi cjal ni go ście, pro -
wa dze ni pocz ta mi sztan da ro wy mi,
uda li się do Sa li Kon fe ren cyj nej Au -
dy to rium Ma xi mum Uni wer sy te tu
Ja giel loń skie go. Od by ła się tu taj
kon fe ren cja z udzia łem po nad 1500
soł ty sów oraz przed sta wi cie li władz
wo je wódz twa ma ło pol skie go, eu ro -
po słów, se na to rów i po słów RP.

Nasz po wiat re pre zen to wa li
człon ko wie Sto wa rzy sze nia Soł ty -
sów Po wia tu Gli wic kie go. By li oni
przed sta wi cie la mi za rów no na sze go
po wia tu, jak i wo je wódz twa ślą skie -
go. 

Pod czas kon fe ren cji głos za brał
pre zes Za rzą du te go sto wa rzy sze -
nia, Kry stian Kieł ba sa. Po dzie lił
się z ze bra ny mi do świad cze nia mi
i osią gnię cia mi z dzia łal no ści swej
or ga ni za cji. Opo wie dział o ta kich
ini cja ty wach, jak m.in. kon kurs Soł -
tys Ro ku Po wia tu Gli wic kie go czy

Ty tuł Ho no ro we go Soł ty sa Po wia tu
Gli wic kie go. W swo im prze mó wie -
niu Kry stian Kieł ba sa pod kre ślił
tak że ści słą współ pra cę soł ty sów
na sze go po wia tu z in sty tu cja mi, ta -
ki mi jak: KRUS, Ślą ska Izba Rol ni -
cza, Agen cja Re struk tu ry za cji i Mo -
der ni za cji Rol nic twa, Agen cja Ryn -
ku Rol ne go w Ka to wi cach, PZU,
BGŻ oraz PIP. Waż na dla Sto wa rzy -
sze nia jest tak że współ pra ca z po seł
do Par la men tu UE, Mał go rza tą
Handz lik oraz ze Sta ro stwem Po -
wia to wym. Na ko niec wy stą pie nia
Kry stian Kieł ba sa wrę czył sta tu et kę
oraz dy plom Ho no ro we go Soł ty sa
Po wia tu Gli wic kie go Ire ne uszo wi
Nie wia row skie mu, pre ze so wi Kra -
jo we go Sto wa rzy sze nia Soł ty sów,
se na to ro wi RP. 

Pod czas spo tka nia soł ty si przed -
sta wi li 14 po stu la tów, wśród któ -
rych by ły m.in. przy wró ce nie so łec -
twom oso bo wo ści praw nej, ko niecz -
ność wspar cia biu ra ob słu gi miesz -
kań ców na wsi czy do pusz cze nie
soł ty sów do in for ma cji nie jaw nych
w spra wach wsi, tak że w za kre sie
po mo cy spo łecz nej.

– Zjazd był oka zją do wy mia ny
do świad czeń, m.in. w za kre sie re ali -
za cji dzia łań z fun du szu so łec kie go
– mó wi Jó zef Gu zik, soł tys Li go ty
To szec kiej.

(SoG)

O so łec kich pro ble mach 

Z my ślą o mło dych

Soł ty si z po wia tu gli wic kie go sta no wi li na zjeź dzie za ra zem re pre zen ta cję na -
sze go wo je wódz twa.

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

czeń stwa przy pra cy ze środ ka mi ochro ny ro ślin. Wśród
tych, któ rzy od po wie dzą na nie pra wi dło wo, roz lo su je my
wy gra ną – dra bi nę ufun do wa ną przez PT KRUS w Gli wi -
cach. Na od po wie dzi cze ka my do koń ca mar ca. Na le ży
nad sy łać je na ad res ma ilo wy: re dak cja@sta ro stwo.gli wi -
ce.pl lub pocz to wy: Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go, ul.
Zyg mun ta Sta re go 17, 44-100 Gli wi ce.
Py ta nia kon kur so we: 
1. Pe sty cy dy po win ny być prze cho wy wa ne:
a. w wy dzie lo nym po miesz cze niu, któ re nie mo że być
prze grze wa ne, ale tem pe ra tu ra nie mo że spa dać po ni -
żej 0°C.
b. w bu dyn ku miesz kal nym 
c. w bu dyn ku in wen tar skim

2. Ze środ ka mi ochro ny ro ślin moż na pra co wać:
a. po za po zna niu się z in struk cją sto so wa nia środ ka
b. bez po śred nio po spo ży ciu al ko ho lu
c. bez po śred nio po spo ży ciu po sił ku

Nasz po przed ni
kon kurs wy grał
Woj ciech Bu ja ra
z D ą  b r ó w  k i .
Na zdję ciu wraz
z ta tą Jó ze fem
w chwi lę po ode -
bra niu na gro dy
od Kry sty ny Krę -
giel, kie row ni ka
Pla ców ki Te re no -
wej KRUS w Gli -
wi cach.
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W okre sie wio sen nym w go spo -
dar stwie rol nym na stą pią wzmo żo ne
pra ce z che micz ny mi środ ka mi
ochro ny ro ślin. Do za gro żeń che -
micz nych, na któ re na ra żo ny jest
rol nik, na le ży za li czyć kon takt ze
środ ka mi ochro ny ro ślin, na wo za mi
sztucz ny mi, pa li wa mi i sma ra mi.

Środ ki ochro ny ro ślin zwa ne pe sty -
cy da mi za li cza ne są do naj bar dziej
szko dli wych związ ków, na któ rych
dzia ła nie na ra że ni są rol ni cy. Środ ki
ochro ny ro ślin – ze wzglę du na ich du -
żą tok sycz ność oraz wzra sta ją ce zu ży -
cie w go spo dar -
stwach rol nych –
są naj więk szym
za gro że niem dla
zdro wia, a na wet
ży cia rol ni ków,
któ rzy je sto su ją. 

Pe sty cy dy na -
le ży prze cho wy -
wać w wy dzie lo -
nym po miesz cze -
niu, któ re po win -
no: znaj do wać się
w miej scach nie -
do stęp nych dla
osób nie upo waż -
nio nych w tym
dzie ci, po za bu -
dyn kiem miesz -
kal nym i in wen -
tar skim; po sia dać spraw ną wen ty la cję
i in sta la cję elek trycz ną; mieć ła two
zmy wal ną pod ło gę; być ozna ko wa ne;
nie mo że być prze grze wa ne, ale tem -
pe ra tu ra nie mo że spa dać po ni żej 0°C.

Ze środ ka mi ochro ny ro ślin mo gą
pra co wać wy łącz nie do ro śli męż czyź -
ni. Oso by cier pią ce na ja kie kol wiek
scho rze nia po win ny naj pierw za się -
gnąć opi nii le ka rza, czy mo gą kon tak -
to wać się z ta ki mi sub stan cja mi.
Przed przy stą pie niem do pra cy ze
środ ka mi ochro ny ro ślin na le ży do -
kład nie prze czy tać in struk cję sto so wa -
nia da ne go środ ka, znaj du ją cą się
na opa ko wa niu i po stę po wać zgod nie
z za le ce nia mi w niej za war ty mi.

Do pra cy na le ży przy stę po wać
na czczo, na to miast w cza sie pra cy nie

wol no jeść, pić, pa lić. Nie wol no kon -
tak to wać się z che micz ny mi środ ka mi
ochro ny ro ślin po wy pi ciu choć by jed -
ne go kie lisz ka al ko ho lu. Nie wol no
tak że pić al ko ho lu w przed dzień
i po za koń cze niu pra cy.

Na le ży pa mię tać o tym, że:
� ma te riał siew ny, któ ry za wie ra środ -
ki ochro ny ro ślin, moż na sto so wać tyl -
ko do sa dze nia i sie wu
� bez względ nie nie na le ży roz cień -
czać środ ków ochro ny ro ślin, na peł -
niać opry ski wa czy, czy ścić odzie ży
ochron nej w miej scach, gdzie znaj du ją

się pa sze dla zwie rząt, ar ty ku ły spo -
żyw cze oraz uję cia wo dy,
� nie wol no rę ka mi mie szać przy go to -
wa ne go pły nu
� w cza sie na peł nia nia opry ski wa cza
nie na le ży pod no sić opa ko wa nia ze
środ kiem po nad po ziom ra mion, a sto -
jąc na pod wyż sze niu za dbać o je go
sta bil ność
� w przy pad ku na peł nia nia zbior ni ka
opry ski wa cza wo dą z wo do cią gu nie
wol no do pu ścić do za nu rze nia koń -
ców ki wę ża 
� nie wol no wy ko rzy sty wać na czyń
i mie sza deł słu żą cych do roz cień cza -
nia środ ków ochro ny ro ślin do in nych
ce lów 
� pod czas przy go to wań do opry sków
na le ży no sić odzież ochron ną.

Na le ży bez względ nie prze strze gać:
� okre sów ka ren cji czy li okre su, któ -
ry po wi nien upły nąć mię dzy ostat nim
do pusz czal nym ter mi nem sto so wa nia
środ ka ochro ny ro ślin a zbio rem i spo -
ży ciem ro śli ny 
� okre sów pre wen cji czy li okre su,
w cią gu któ re go lu dzie i zwie rzę ta nie
po win ni sty kać się z opry ska ny mi ro -
śli na mi i prze by wać na opry ska nej
plan ta cji.
Po za koń cze niu pra cy ze środ ka mi
ochro ny ro ślin na le ży:
� do kład nie wy czy ścić, wy myć sprzęt

tj. zbior nik na środ ki ochro ny ro ślin
oraz cią gnik
� po zo sta łą z opry sków ciecz i wo dę
uży tą do my cia sprzę tu na le ży roz pro -
szyć na opry ski wa nym po lu lub wła -
snych nie użyt kach 
� pu ste opa ko wa nia po pe sty cy dach
i reszt ki tych że środ ków na le ży trak -
to wać ja ko nie bez piecz ne od pa dy, tj.
ob słu gi wać się z ni mi zgod nie z in -
struk cją umiesz czo ną na opa ko wa -
niu
� odzież ro bo czą na le ży zmie nić bez -
po śred nio po za koń cze niu opry sków
i prać osob no. Nie wol no prać odzie ży
ochron nej z in ny mi ubra nia mi
� po za koń cze niu prac na le ży wy myć
ca łe cia ło i wy płu kać usta.

(Oprac. RG)

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

Uwa ga – che mia!
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Ro dzi nie, któ ra zna la zła się w kry zy sie spo -
wo do wa nym w głów nej mie rze odej ściem
współ mał żon ka lub je go ra żą co na gan nym po -
stę po wa niem (do ty czy to za rów no żon jak
i mę żów, ma tek i oj ców) mo że my pod su nąć kil -
ka rad jak roz wią zać pro ble my ro dzin ne – mó -
wi Mał go rza ta Su piń ska, do rad ca w Biu rze
Po rad Oby wa tel skich.

Wsy tu acji, gdy współ mał żo nek nie
prze ka zu je środ ków utrzy ma nia (swo -
ich do cho dów) do wspól nej ro dzin nej

ka sy, dru gi ze współ mał żon ków mo że: wy stą pić
o ali men ty na rzecz ma ło let nie go dziec ka
(art. 128 i 133 Ko dek su ro dzin ne go i opie kuń cze -
go), wy stą pić o za bez pie cze nie po trzeb ro dzi ny
na grun cie art. 27 KRIO lub wy stą pić o roz wód
bądź o se pa ra cję.

Po stę po wa nie ali men ta cyj ne to czy się
przed są dem ro dzin nym, wła ści wym we dług
miej sca za miesz ka nia upraw nio ne go (dziec ko).
Po zew na le ży zło żyć do Wy dzia łu Ro dzin ne go
i Nie let nich (w Gli wi cach są to Wy dzia ły IV i V,
w za leż no ści od miej sca za miesz ka nia).

Po zew o ali men ty jest wol ny od opłat i wi nien
od po wia dać wy mo gom pi sma pro ce so we go.
W pi śmie tym na le ży okre ślić stro ny po stę po wa -
nia, war tość przed mio tu spra wy (12 × żą da na
kwo ta = war tość przed mio tu spra wy w po stę po -
wa niu ali men ta cyj nym). Trze ba okre ślić, ja kiej
kwo ty żą da my mie sięcz nie oraz do któ re go dnia
mie sią ca kwo ta ta po win na zo stać prze ka za na
do rąk upraw nio ne go bądź je go przed sta wi cie la
usta wo we go. Naj waż niej sza część po zwu to uza -
sad nie nie, na pod sta wie któ re go sąd ma usta lić,
ja kie są po trze by upraw nio ne go (czy cho ru je, czy
wy ma ga spe cjal nej die ty, czy cho dzi do szko ły –
do ja kiej i ja kie są wy dat ki z tym zwią za ne).
Do po zwu na le ży do łą czyć je go od pis dla stro ny
prze ciw nej, od pis ak tu uro dze nia upraw nio ne go,
za świad cze nie ze szko ły oraz wszel kie in ne za -

świad cze nia i do ku men ty, któ re po twier dzą kosz -
ty utrzy ma nia upraw nio ne go. W to ku po stę po wa -
nia ko niecz nym bę dzie tak że przed ło że nie za -
świad cze nia o do cho dzie ro dzi ca upraw nio ne go
dziec ka oraz kse ro ko pii ksią że czek opłat
za miesz ka nie (czynsz, gaz, ener gia elek trycz na,
wo da).

Wy so kość obo wiąz ku ali men ta cyj ne go kształ -
tu ją dwie prze słan ki, tj. po trze by upraw nio ne go
oraz moż li wo ści za rob ko we i ma jąt ko we zo bo -
wią za ne go – art. 135 KRIO. Obo wią zek ali men -
ta cyj ny trwa do chwi li peł no let nio ści bądź za koń -
cze nia na uki, przy za ło że niu nor mal ne go to ku
stu diów.

No wo ścią w pra wie ro dzin nym jest za pis
z art. 133§3 KRIO, zgod nie z któ rym peł no let nie
dziec ko mo że nie otrzy mać ali men tów, gdy re gu -
lo wa nie te go świad cze nia w nad mier ny spo sób
ob cią ży bu dżet zo bo wią za ne go ro dzi ca lub dziec -
ko nie czy ni na le ży tych po stę pów w na uce.

Wy rok ali men ta cyj ny zy sku je na tych mia sto -
wą wy ko nal ność z chwi lą je go pu bli ka cji (ogło -
sze nia), a ewen tu al ne od wo ła nie skła da się w ter -
mi nie 21 dni od chwi li je go wy da nia.

Na pod sta wie art. 27 KRIO mał żo nek mo -
że do cho dzić świad czeń pie nięż nych
od dru gie go mał żon ka; świad cze nia te

ma ją słu żyć za spo ko je niu po trzeb ro dzi ny (na tej
pod sta wie mo że do cho dzić ali men tów żo na
od mę ża, któ ry ca łą swo ją wy pła tę prze zna cza je -
dy nie na wła sne po trze by, za po mi na jąc np.
o opła tach za wspól ne miesz ka nie), nie jed no krot -
nie tak że utrzy ma niu żo ny, któ ra ni gdy nie pra co -
wa ła, bo mąż się te mu sprze ci wiał. 

Z chwi lą roz wo du bądź se pa ra cji obo wią zek
z art. 27 KRIO mo że zo stać prze kształ co ny
w obo wią zek wy ni ka ją cy z je go art. 60 w za leż -
no ści od oko licz no ści zwią za nych z roz kła dem
po ży cia mał żeń skie go oraz przy czy nie nia się
mał żon ków do roz pa du wię zi sca la ją cych zwią -
zek. Pa mię tać na le ży o tym, że Sąd Okrę go wy nie
za są dza ali men tów w po stę po wa niu roz wo do -
wym czy se pa ra cyj nym au to ma tycz nie, na pod -
sta wie wcze śniej sze go roz strzy gnię cia Są du Re -
jo no we go. W po zwie moż na o to wnio sko wać,
jed nak że tyl ko speł nie nie prze sła nek z art. 60
KRIO przy czy ni się do po wsta nia obo wiąz ku ali -
men ta cyj ne go roz wie dzio nych mał żon ków. 

Są dem wła ści wym do roz po zna nia spraw
roz wo do wych i se pa ra cyj nych jest sąd
okrę go wy ostat nie go wspól ne go miej sca

za miesz ka nia mał żon ków – w Gli wi cach jest to
Sąd Okrę go wy przy ul. Ko ściusz ki 15. Skła da jąc
po zew moż na uzy skać roz wią za nie mał żeń stwa
przez roz wód bądź se pa ra cję mał żon ków oraz
ure gu lo wać jed no cze śnie kwe stię wła dzy ro dzi -
ciel skiej nad ma ło let ni mi dzieć mi, wy stą pić o ali -
men ty oraz o okre śle nie spo so bu ko rzy sta nia
z miesz ka nia. Do po zwu roz wo do we go na le ży
do łą czyć li stę świad ków i do wo dów, je że li bę dzie
się żą dać orze cze nia wi ny współ mał żon ka. Obo -
wiąz ko wo, nie za leż nie od for my żą da nia (orze -
cze nie o wi nie lub bez orze ka nia o wi nie) za łą cza
się od pis po zwu dla stro ny prze ciw nej, od pis ak -
tu ślu bu, od pis ak tu uro dze nia dzie ci oraz uisz cza
się opła tę w wy so ko ści 600 zł. Gdy nie mo że my
tej opła ty uiścić, moż na zwró cić się do są du
o zwol nie nie z kosz tów i wy peł nić oświad cze nie

na dru kach Mi ni ster -
stwa Spra wie dli wo ści
(oświad cze nie o sta nie
ro dzin nym, ma jąt ko -
wym oraz kosz tach
utrzy ma nia). Sąd mo że
zwol nić od obo wiąz ku
uisz cza nia ca łej kwo ty
bądź jej czę ści. Po stę po -
wa nie roz wo do we zwią -
za ne jest z wi zy tą ku ra -
to ra w sy tu acji, gdy mał żon ko wie ma ją ma ło let -
nie dzie ci. Sąd przed wi zy tą ku ra to ra wzy wa
do uisz cze nia za licz ki na po czet czyn no ści. 

Po stę po wa nie roz wo do we to zwy kle jed na roz -
pra wa, któ ra łą czy w so bie po stę po wa nie po jed -
naw cze oraz prze słu cha nie stron, zba da nie oko licz -
no ści ich po ży cia. Bar dzo czę sto pierw sza roz pra -
wa koń czy się wy ro kiem, za le ży to jed nak od oce -
ny są du oraz od po stę po wa nia mał żon ków. Wy rok
roz wo do wy upra wo moc nia się w 21 dni; gdy chce
się wnieść od wo ła nie, na le ży pa mię tać o wy stą pie -
niu na pi śmie z wnio skiem o spo rzą dze nie uza sad -
nie nia wy ro ku. Na ten wnio sek ma my 7 dni
od chwi li wy da nia wy ro ku. Na stęp nie, po otrzy ma -
niu uza sad nie nia, 14 dni na zło że nie od wo ła nia.

Uza sad nie nie wy ro ku, nie za leż nie ja kiej
spra wy do ty czy, jest bar dzo przy dat ne.
Na je go pod sta wie moż na do wie dzieć

się, jak sąd oce nił zło żo ne do spra wy do wo dy, ja -
ką przy jął oce nę sta nu fak tycz ne go, co nie bu dzi -
ło za strze żeń są du, a co je wy wo ła ło. 

Gdy nie je ste śmy prze ko na ni o cał ko wi tym
kry zy sie ro dzi ny, to wy stę pu je my naj pierw o ali -
men ty, by za bez pie czyć środ ki utrzy ma nia dziec -
ku bądź so bie, a na stęp nie po dej mu je my de cy zję
o po wódz twie roz wo do wym bądź se pa ra cyj nym;
nie każ dy bo wiem kon flikt bę dzie dla są du prze -
ko nu ją cy i świad czą cy o zu peł nym i trwa łym roz -
kła dzie po ży cia mał żeń skie go, czy li o tym, że
mał żeń stwo jest mar twe i bez per spek tyw. Na le -
ży tak że zwró cić uwa gę na sy tu ację, gdy mał żon -
ko wie przez wie le lat ży ją w roz łą cze niu, wów -
czas roz wód przy czy nia się do praw ne go ure gu -
lo wa nia ist nie ją ce go od dłuż sze go już cza su sta -
nu rze czy. (Oprac. SoG)

Pan To masz z Pil cho wic zwró cił się
do po wia to we go rzecz ni ka kon su men -
tów z proś bą o po moc w spo rzą dze niu
wnio sku do Urzę du Ko mu ni ka cji
Elek tro nicz nej o wsz czę cie po stę po -
wa nia me dia cyj ne go. Do ty czy ło ono
ob cią że nia pa na To ma sza na leż no ścia -
mi za roz wią za nie umo wy ter mi no wej
o abo na ment. Me dia cja oka za ła się
sku tecz na.

Pan To masz za warł z CA NAL +
Cy fro wy Spół ka z o.o. umo wę o abo -
na ment na czas okre ślo ny (okres mi ni -
mal ny 18 mie się cy). W ra mach ak cji
pro mo cyj nej „Zo stań z Cy frą” zde cy -
do wał się na kon ty nu owa nie umo wy,
a tym sa mym prze dłu że nie okre su mi -
ni mal ne go. Pod czas wspo mnia nej pro -
mo cji ku pił tak że fa brycz nie no wy ter -

mi nal (de ko der), jed no cze śnie zwra ca -
jąc dzier ża wio ny. 

Kie dy po pew nym cza sie pil cho wi -
cza nin pod łą czył de ko der, stwier dził
je go nie pra wi dło we dzia ła nie. Po le ga ło
ono na sa mo czyn nej zmia nie for ma tu
ob ra zu na ekra nie te le wi zo ra, a do dat -
ko wo sy gnał na wyj ściu de ko de ra
do na gry war ki DVD był zde for mo wa -
ny. Z uwa gi na wa dę ter mi na la pan To -
masz wy mie nił go na no wy, tej sa mej
mar ki. No wy de ko der rów nież oka zał
się wa dli wy, więc po wtór nie zo stał wy -
mie nio ny. Po mi mo na by cia w ra mach
pro mo cji de ko de ra na wła sność, pan
To masz – by ko rzy stać z plat for my cy -
fro wej – mu siał dzier ża wić od płat nie
in ny mo del ter mi na la. W związ ku
z bra kiem re ak cji na re kla ma cję te le fo -

nicz ną, do ko nał pi sem nej re kla ma cji.
Nie ste ty po zo sta ła ona bez od po wie dzi. 

W tej sy tu acji, opie ra jąc się na po -
sta no wie niach Re gu la mi nu Umo wy
o Abo na ment art. 8 § 1 oraz Ko dek su
cy wil ne go w przed mio cie nie do trzy -
ma nia wa run ków umo wy przez CA -
NAL + Cy fro wy Sp. z o.o. pan To masz
roz wią zał umo wę o abo na ment. Chciał
rów nież zwró cić kar tę abo nenc ką, nie -
ste ty od mó wio no jej przy ję cia, twier -
dząc, że jest on ak tyw nym klien tem
i nie ma ta kiej moż li wo ści. 

W ślad za oświad cze niem od stą pie -
nia od umo wy, klient po in for mo wał
ope ra to ra, że w związ ku z od mo wą
przy ję cia kar ty abo nenc kiej przez ob -
słu gę punk tu part ner skie go CY FRA +
ode słał obie kar ty prze sył ką po le co ną
ubez pie cze nio wą na ad res CA NAL +
Cy fro wy Sp. z o.o. Jak twier dzi, prze -
sył ka po mi mo dwu krot ne go awi zo wa -
nia jej u ad re sa ta nie zo sta ła ode bra na. 

W od po wie dzi na pi sma pa na To ma -
sza CA NAL + Cy fro wy Sp. z o.o. po in -
for mo wał, że roz wią za nie umo wy zo -
sta ło za pla no wa ne z koń cem okre su mi -
ni mal ne go, a tak że, że nie otrzy ma no
ko re spon den cji z kar ta mi cy fro wy mi,
a ich ode sła nie nie jest pod sta wą

do skró ce nia okre su wy po wie dze nia.
Po ko lej nych wy ja śnia ją cych pi smach
kon su men ta, ope ra tor zde cy do wał
o roz wią za niu umo wy, jed no cze śnie in -
for mu jąc o wy so ko ści ka ry za nie ter mi -
no wy zwrot kar ty. Wo bec nie za pła ce nia
ka ry przez kon su men ta, CA NAL + we -
zwał do ure gu lo wa nia wszel kich na leż -
no ści w wy zna czo nych ter mi nie, gdyż
w przy pad ku je go nie do trzy ma nia, da ne
oso bo we pa na To ma sza wraz z in for -
ma cją o wy so ko ści za dłu że nia, zo sta ną
prze ka za ne do re je stru dłuż ni ków. 

Po upły wie ter mi nu pil cho wi cza nin
ode brał pi smo, skie ro wa ne przez Kra -
jo wy Re jestr Dłu gów z Wro cła wia, po -
wia da mia ją ce o prze ka za niu przez CA -
NAL + Cy fro wy do Kra jo we go Re je -
stru Dłu gów Biu ra In for ma cji Go spo -
dar czej SA in for ma cji o nie za pła co -
nych zo bo wią za niach. W na stęp nym
mie sią cu otrzy mał za wia do mie nie Fir -
my KRUK S.A. z Wro cła wia, że jest
zo bo wią za ny na rzecz CA NAL + Cy -
fro wy Sp. z o.o. do za pła ty kwo -
ty 811,70 zł oraz zwro tu kar ty. Pan To -
masz w od po wie dzi wy ja śnił, że
do mo men tu roz wią za nia umo wy re gu -
lo wał wszyst kie opła ty, zwró cił dzier -
ża wio ny de ko der, zaś kar tę abo nenc ką

ode słał, jed -
nak prze sył ka
nie zo sta ła
pod ję ta przez
ad re sa ta.

Póź niej sza
otrzy my wa na
ko re spon den -
cja od CA -
NAL +, jak
r ó w  n i e ż
KRUK S.A. z Wro cła wia nie spo wo do -
wa ła zbli że nia sta no wisk ani chę ci po lu -
bow ne go za koń cze nia spo ru. Wo bec te -
go pan To masz po pro sił po wia to we go
rzecz ni ka kon su men tów Ry szar da
Kow ry go o po moc w przy go to wa niu
wnio sku do Urzę du Ko mu ni ka cji Elek -
tro nicz nej. W wy ni ku po stę po wa nia me -
dia cyj ne go Ca nal + Cy fra zwe ry fi ko wał
swo je sta no wi sko i od stą pił od eg ze -
kwo wa nia na leż no ści. Ope ra tor przy po -
mniał jed nak pa nu To ma szo wi, że jest
zo bo wią za ny do zwro tu kar ty, bo wiem
nie przed sta wił on do ku men tu po twier -
dza ją ce go zde po no wa nie kart, a tak że
nie wska zał miej sca ich prze cho wy wa -
nia. Jed no cze śnie da ne oso bo we kon su -
men ta zo sta ły wy co fa ne z Kra jo we go
Re je stru Dłu gów. (Oprac. SoG)

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

Wska za na me dia cja

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 w godz. 7.30 – 14.30, czwar tek
w godz. 7.30 – 16.30, pią tek w godz. 7.30 – 12.30 w Sta ro stwie Po wia to wym
w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17.

Ze spraw Biu ra Po rad Oby wa tel skich

Ali men ty, roz wód i se pa ra cja

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 po nr. tel.: 601 915 900, 781 130 900, 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.

Ry szar d Kow ry go

Mał go rza ta Su piń ska
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Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

Dzię ku je my za wszyst kie na de sła -
ne od po wie dzi. Po praw ne roz wią za -
nia Roz ryw ko we go Ką ci ka z po -
przed nie go nu me ru wy glą da ją na stę -
pu ją co: ha sło krzy żów ki RO MAN -
TYZM, z ko lei zdję cie przed sta wia ło
Ze spół Szkół im. M. Ko nop nic kiej
w Py sko wi cach. Na gro dy książ ko we
ufun do wa ne przez Mał go rza tę
Handz lik, po seł do Par la men tu Eu ro -
pej skie go oraz ma te ria ły pro mo cyj ne
po wia tu otrzy mu ją Te re sa Ka lisz,
An na Zie leń ska i An drzej Sier czyń -
ski. Gra tu lu je my! W ce lu usta le nia
spo so bu od bio ru na gro dy pro si my
o kon takt te le fo nicz ny, nu mer
tel. 32 332 66 65. 

Dziś za miesz cza my ko lej ną krzy -
żów kę oraz zdję cie do roz po zna nia.
Zdję cie tra dy cyj nie zo sta ło zro bio ne
w na szym po wie cie. Od po wie dzi pro -
si my prze sy łać do 31 mar ca br. 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”. 

(SoG)

Ślą ska frasz ka

Ano – bez ba by 
brać nom sie trza by
Toż le pi z niom
czo wiek niy som.
Ano ano – pszoć im cze ba
By my by li bli ży nie ba!

Dzi sioj we Ko biy tek Dziyń
Chop sie zdo wo ja ko ciyń
Dyć z frel ka mi tyż ra du je
Szczyń ścio, zdro wio Wom win szu je.

W pew nym mie ście zwa nym To szek był za -
mek, w któ rym daw no, daw no te mu miesz kał
ksią żę, księż nicz ka i jej po ko jów ka. Wy bu chła
woj na i ze wzglę du na swo je po cho dze nie, księż -
nicz ka mu sia ła ucie kać z kra ju do Włoch, po nie -
waż gro zi ło jej wiel kie nie bez pie czeń stwo. Ksią -
żę po zo stał sam w zam ku, bro nił go przed wro ga -

mi i za rzą dzał swo im ma jąt kiem. Woj na trwa ła
bli sko dwa la ta. Tę sk nią cy ksią żę zna lazł po cie -
sze nie w ra mio nach po ko jów ki. Po dzie wię ciu
mie sią cach uro dził im się sy nek. Po ko jów ka nie -
ste ty zmar ła przy po ro dzie na sku tek wy krwa wie -
nia. Woj na się skoń czy ła i po dłu giej nie obec no -
ści wró ci ła do zam ku księż nicz ka. Po znaw szy

praw dę, po sta no wi ła się ze -
mścić. Od su nę ła od sie bie
nie wier ne go mę ża z zam ku
i przy własz czy ła so bie
dziec ko. Czas pły nął, ksią -
żę co noc wy pła ki wał oczy
z tę sk no ty za po ko jów ką
i z ża lu za utra co ną żo ną.
Nie miał wpły wu na wy -
cho wa nie sy na, bo peł ną
kon tro lę nad nim prze ję ła
księż nicz ka. Po ko jów ka
jed nak czu wa ła, uka zu jąc
się od cza su do cza su
na zam ko wym dzie dziń cu
w po sta ci du cha na wo ły wa -
ła swo je go sy na i je go oj ca księ cia. Ksią żę cier -
piał wte dy po dwój nie. Wresz cie umarł, do łą cza -
jąc w nie bie do po ko jów ki. Po dob no te raz cza -
sem ra zem snu ją się po zam ku szu ka jąc sy na…

Mo że i ty w księ ży co wą noc spo tkasz ich kie dyś
pod czas wi zy ty na zam ko wym wzgó rzu?

WOJ CIECH
z II kla sy gim na zjum

RR OO ZZ RR YY WW KK OO WW YY KK ĄĄ CC II KK

Py ta nia do krzy żów ki:
1. „… dla roz wo ju” – na zwa pro jek tu
dla szkół pro wa dzo nych przez Po wiat
Gli wic ki.
2. Jed na z gmin naszego po wia tu. 
3. Roz po czy na się 21 mar ca.
4. Gdzie w dniach 14-15 mar ca od bę -
dzie się ak cja bez płat nych ba dań
mam mo gra ficz nych?
5. Mie siąc, w któ rym bę dzie my ob -
cho dzić Wiel ka noc.

6. Jed na… wio sny nie czy ni.
7. Wio sen ny kwiat – mo że być żół ty,
bia ły lub fio le to wy.
8. Bab ski… – na zwa na szej re gio nal -
nej za ba wy kar na wa ło wej or ga ni zo -
wa nej dla pań.
9. Na zwa sta tu et ki przy zna wa nej zwy -
cięz cy ple bi scy tu na Czło wie ka Zie mi
Gli wic kiej.
10. Mło dzie żo wy te atr z Py sko wic.
11. Wo lon ta riu sze z OPS -u w Ru dziń cu.

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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W kręgu legend

Zamkowe duchy

Spichlerzowe smaki

�

Co 
przed sta wia 
to zdję cie?
�

� 0,5 l mly ka
� 2 ły ski tu ste go
� 2 jaj ca
� ucka
� moł ka
� sol, pieprz
Rych to wa nie

Do gor ka wloć pu li tra mly ka i do -
ło zyć dwie ły ski tu ste go. To pod grzać,
ze by se roz to pio ło tu ste. Po tym wbić
dwa jaj ca, łos fyr lać wi do ło kom, do ło -
zyć tro cha ucki abo zie lo nyj ce bul ki,
a bez zi ma mo ze być ce bu la po kra ja -
no. Po tym po ma łu do do wać moł ka
(naj le pi krup czat ka, ze by nie zro bio ły
se flom py) i miy sać ły skom as zgynst -
nie je i sie prze wa żi. Po tym po sło lić
do sma ku. 

Ta ko sma zon ka kłaś se ły skom
na su che śni ty chle ba doś ru bo. Ze
dwóch ja jec najy się coł ko fa mi li jo

Ire na Mań ka, Li so wi ce

Brat kar to fle 
ze ma ślo no kom
� ce bu la
� tu ste
� sta re kar to fle – łod obia du
� swoj sko ma ślan ka
Rych to wa nie

Sta re kar to fle łod ło bia du po kra -
jać w śnajt ki, wciep nonć na bryt -
fan ka i dać ce bu li i tu ste go, prze -
wro cać wa rzy chom, że by się nie

przy po lo ły. Ta ke cie płe i przy sma -
zo ne kar to fle po sy pać po kra ja nym
ko per kym i jeś ze swoj skom ma -
ślon kom.

Go dom wom ze nie bo w gam bie! 
Ste fa nia Ma tu sek, Li so wi ce

8 mar ca – Ba by, 
ach te ba by...

Sie po win szo wa nia cho pi skom speł niy ły
Zow dy chcom łod fre lek te go co by by ły
Gryf ne ja ko kwiot ki ło wio syn ny po rze
Toż ta ko jo szkryf na – dej nom te go
Bo że.

Czym przi frel kach ślon ske ry my?
Czym som kwiot ki? – Prze ca wiy my
– Noj mar niej szym dyć łod bi ciym
Dzio usz ki! Dzio usz ki – zow dy ży ciym!

Bro ni sław Wą tro ba
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Oka zu je się, że le gen dy są ży we – po tra fią po bu dzić wy obraź nię mło dzie ży, tak że po wsta ją
na wet ich no we wer sje. Po ni żej za miesz cza my ta ką wła śnie „świe żą” zu peł nie le gen dę. Jej au to -
rem jest je den z uczniów przy szpi tal nej szko ły na Od dzia le XVII Szpi ta la Psy chia trycz ne go
w Tosz ku, bę dą cej od dzia łem Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach. Zo sta ła na pi sa na
na lek cjach ję zy ka pol skie go, po świę co nych wła śnie to szec kim le gen dom. Oczy wi ście trze ba ją
po trak to wać z przy mru że niem oka. Kto jed nak wie, czy hi sto ria ta nie zda rzy ła się kie dyś – choć
czę ścio wo – na praw dę? (MFR)

Co kry je się za bra mą, pro wa dzą cą na dzie dzi niec zam ku w Tosz ku? 

Przed sta wia my ko lej ne po tra wy, za pre zen to wa ne na kon kur sie Spi chle rzo -
we Da nie Ro ku 2010, któ ry od był się w Pro bosz czo wi cach. Tym ra zem są to
da nia, na da ją ce się na trwa ją cy wła śnie post. Na Ślą sku przy rzą dza no je
na przed nów ku, gdy ja da ło się skrom niej niż zwy kle. Go spo dy nie z Li so wiec,
któ re je przy go to wa ły, zdo by ły za te prze pi sy na kon kur sie wy róż nie nia. 

(Opr. RG)

Sma zon ka biy do ka


