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Dwa szpi ta le, za lo sy któ rych od -
po wia da Po wiat Gli wic ki – je den
w Knu ro wie, a dru gi w Py sko wi cach
– po dą ża ją od bli sko dwóch lat zu -
peł nie od mien ny mi dro ga mi, je śli
cho dzi o for mę wła sno ści i za rzą dza -
nia. Ten w Knu ro wie dzia ła od stycz -
nia ub. ro ku ja ko spół ka z ogra ni -
czo ną wła sno ścią, w któ rej więk -
szość udzia łów na le ży do pra cow ni -
ków, na to miast py sko wic ki funk cjo -
nu je na dal ja ko SP ZOZ pod le gły
po wia to wi. Jak się spraw dzi ły zmia -
ny, do ko na ne w tym pierw szym szpi -
ta lu? Czy po dob ne prze kształ ce nia
pla no wa ne są w Py sko wi cach? 

Py ta nia te czę sto za da ją miesz -
kań cy po wia tu, któ rych ży wot -
nie in te re su je funk cjo no wa nie

lecz nic twa na na szym te re nie. Zwra ca -
ją się z ni mi rów nież do Sta ro stwa Po -
wia to we go w Gli wi cach me dia, gdyż
te ma ty do ty czą ce służ by zdro wia
wciąż na le żą do naj bar dziej in te re su ją -
cych w kra ju. My za da li śmy te py ta nia
sta ro ście gli wic kie mu Mi cha ło wi Nie -
szpor ko wi.

– Przede wszyst kim trze ba pod -
kre ślić, że wszel kie zmia ny, do ko -
ny wa ne w po wia to wym lecz nic twie,
czy nio ne są z my ślą o pa cjen tach –
pod kre śla sta ro sta. – Słu żą one te -
mu, by szpi ta le jak naj le piej dzia ła -
ły i za pew nia ły miesz kań com moż li -
wie naj peł niej szą opie kę me dycz ną.
W stycz niu 2010 r. Szpi tal w Knu ro -
wie zo stał prze kształ co ny w spół kę.
Z per spek ty wy cza su mo gę za pew -
nić, że był to wła ści wy krok. 

Szpi tal, dzia ła jąc ja ko spół ka, zy -
skał no we moż li wo ści roz wo ju,
na czym sko rzy sta li pa cjen ci.

Już w mar cu ub. ro ku w pla ców ce
otwar ta zo sta ła Kli ni ka Chi rur gii Ma -
ło in wa zyj nej i Prok to lo gii, świad czą ca
usłu gi na naj wyż szym po zio mie me -
dycz nym. Mo gą z niej ko rzy stać za -
rów no pa cjen ci le cze ni w ra mach kon -
trak tu z Na ro do wym Fun du szem Zdro -
wia, jak i ci, któ rzy – w za mian
za wyż szy stan dard usług – chcą i mo -

gą do pła cić do po by tu w szpi ta lu.
W paź dzier ni ku z ko lei ru szy ła Pra -
cow nia Re zo nan su Ma gne tycz ne go,
dys po nu ją ca no wo cze snym, otwar tym

urzą dze niem, przy po mo cy któ re go
ba da ne mo gą być m.in. dzie ci, ko bie ty
w cią ży oraz oso by oty łe. 

Dokończenie na str. 4

4 ma ja ma tu rzy ści w ca łym kra ju
przy stą pi li do eg za mi nu pi sem ne go
z ję zy ka pol skie go. Te raz emo cje,
zwią za ne z eg za mi nem doj rza ło ści
trwa ją już na do bre. Za nim jed nak
się roz po czę ły, 29 kwiet nia ucznio -
wie ostat nich klas szkół po nad gim -
na zjal nych za koń czy li rok szkol ny. 

Z tej oka zji w szko łach przy go to wa no
uro czy ste ape le, pod czas któ rych roz da -
no licz ne świa dec twa i na gro dy. W szko -
łach, któ rych or ga nem pro wa dzą cym jest
Po wiat Gli wic ki, naj lep si ucznio wie zo -
sta li po nad to wy róż nie ni sty pen dia mi
sta ro sty. W Ze spo le Szkół im. M. Ko -
nop nic kiej w Py sko wi cach z rąk Sła wo -

mi ra Adam czy ka, człon ka Za rzą du Po -
wia tu Gli wic kie go, ode bra li je: We ro ni -
ka Cie ślik i To masz Ob ru śnik.

W za koń cze niu ro ku szkol ne go
w „Ko nop nic kiej” uczest ni czy li tak że:
za stęp ca bur mi strza Py sko wic Wie -
sław Lesz czyń ski oraz rad ny Po wia tu
Gli wic kie go Ma riusz Pod broż ny,
któ rzy ra zem z dy rek tor szko ły El wi rą
Der sie wicz wrę czy li uczniom świa -
dec twa z wy róż nie niem. 

Z ko lei w Ze spo le Szkół im. I. J.
Pa de rew skie go w Knu ro wie sty pen dia
sta ro sty przy zna no: Alek san drze Jaś -
ko wiec, Mar ci no wi Mi chal skie mu
oraz Pa try cji Ja ki mo wicz. W Ze spo -

le Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro -
wie to wy róż nie nie o cha rak te rze fi -
nan so wym otrzy mał Da niel Ry ba -
kow ski.

W tym ro ku w po wia to wych szko -
łach po nad gim na zjal nych do ma tu ry
przy stę pują 344 oso by. 

W Ze spo le Szkół im. I. J. Pa de rew -
skie go w Knu ro wie jest 221 ma tu rzy -
stów, z cze go 150 uczęsz cza ło do Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go. Ma tu rę pi -
sem ną z ję zy ka pol skie go na po zio mie
roz sze rzo nym w LO zdaje 15 osób,
roz sze rzo ny ję zyk an giel ski 29 osób,
roz sze rzo ną ma te ma ty kę – 28. 

Dokończenie na str. 12

Maj pod zna kiem ma tur

Alek san dra Li mont, ma tu rzyst ka
z Ze spo łu Szkół im. M. Ko nop nic kiej
w Py sko wi cach: Oprócz przed mio -
tów obo wiąz ko wych na ma tu rze bę dę
zda wać WOS. Wy bra łam ten przed -
miot, gdyż chcia ła bym pójść na re so -
cja li za cję w By to miu. Na ma tu rze
naj bar dziej bo ję się eg za mi nu z ma -
te ma ty ki i ję zy ka an giel skie go. 

Z MY ŚLĄ O PA CJEN TACH

�� Szpi tal w Knu ro wie jest już bli -
sko 1,5 ro ku po prze kształ ce niach…

�� … a Szpi tal Po wia to wy w Py sko -
wi cach cze ka ją zmia ny.



28 kwiet nia od by ła się VII se sja Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go. Przy ję tych zo sta ło
na niej osiem uchwał, rad ni po nad to zgło si li
sze reg in ter pe la cji i za py tań.

Pod czas se sji rad nym przed sta wio ne zo sta -
ły spra woz da nia z dzia łal no ści w 2010 ro ku
kil ku jed no stek or ga ni za cyj nych po wia tu.
Spra woz da nie do ty czą ce Po wia to we go Cen -
trum Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach (wraz
z wy ka zem po trzeb w za kre sie po mo cy spo -
łecz nej) przy bli ży ła Ra dzie dy rek tor Bar ba ra
Ter lec ka -Ku bi cius. Spra woz da nie z dzia łal -
no ści Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Osto ja”
w So śni co wi cach za pre zen to wał dy rek tor Ja -
ro sław Menc fel, na to miast w imie niu dy rek tor
Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Za me czek”
w Kuź ni Nie bo row skiej Ewy Za mo ry uczy ni -
ła to głów na księ go wa Ha li na Mutz. Wszyst -
kie te do ku men ty (po dob nie jak i in ne ma te ria -
ły przy go to wa ne na se sję) znaj du ją się na stro -
nie in ter ne to wej po wia tu www.sta ro stwo.gli -
wi ce.pl, gdzie moż na szcze gó ło wo za po znać
się z ich tre ścią.

Rad ni przy ję li wszyst kie osiem uchwał, któ -
rych pro jek ty przy go to wa ne zo sta ły na tę se sję.
Trzy z nich do ty czą Po wia to wej Bi blio te ki Pu -
blicz nej w Gli wi cach – jest to zmia na do tych -
czas obo wią zu ją cej uchwa ły nt. ak tu utwo rze -
nia tej pla ców ki, nada nie jej Sta tu tu oraz za -
twier dze nie spra woz da nia fi nan so we go
za 2010 r. Za nim rad ni gło so wa li nad przy ję -
ciem tych uchwał, za gad nie nia te przed sta wi ła
Ra dzie dy rek tor Po wia to wej Bi blio te ki Pu -
blicz nej w Gli wi cach, Kry sty na Wo łoch. Akt
utwo rze nia bi blio te ki zo stał zmie nio ny w nie -
wiel kim stop niu – w sto sun ku do je go pier wot -
ne go brzmie nia po czy nio no tyl ko zmia nę ukła -
du oraz brzmie nie po szcze gól nych roz dzia łów
i pa ra gra fów, m.in. po przez uprosz cze nie za pi -
sów. Wy ni ka ją one z te go, iż od przy ję cia pier -
wot ne go kształ tu te go do ku men tu mi nę ło pięć
lat, co po zwo li ło na je go oce nę. Po dob nie uczy -
nio no z za pi sa mi Sta tu tu Po wia to wej Bi blio te -
ki Pu blicz nej w Gli wi cach. 

Czwar ta to uchwa ła w spra wie udzie le nia
do ta cji w br. na pra ce kon ser wa tor skie, re stau -

ra tor skie i ro -
bo ty bu dow la -
ne przy za byt -
kach wpi sa -
nych do re je -
stru za byt ków.
Zgod nie z nią
Po wiat Gli wic -
ki udzie li do ta cji Cen trum Kul tu ry „Za mek
w Tosz ku” w kwo cie 10 tys. zł na pra ce kon ser -
wa tor skie czę ści piw nicz nej wie ży te go zam ku. 

Ko lej na uchwa ła do ty czy zak tu ali zo wa nia
„Pro gra mu Ochro ny Śro do wi ska dla Po wia tu
Gli wic kie go na la ta 2010-2013” z uwzględ nie -
niem per spek tyw na la ta 2014-2018 wraz z pro -
gno zą od dzia ły wa nia na śro do wi sko. Ko niecz -
ność ak tu ali za cji te go do ku men tu wy ni ka ła ze
zmia ny ogól no kra jo wych prze pi sów praw nych
do ty czą cych ochro ny śro do wi ska, któ re do sto -
so wa ne zo sta ły w ostat nim cza sie do wy mo gów
unij nych. Prze słan ką do opra co wa nia ak tu ali -
za cji by ły tak że zmia ny, ja kie za szły w śro do -
wi sku, któ re po wo du ją, iż po przed ni do ku ment
stał się nie zgod ny ze sta nem fak tycz nym. Ak tu -
ali za cję Pro gra mu – na zle ce nie Sta ro stwa Po -
wia to we go w Gli wi cach – wy ko na ła fir ma
EKO -TE AM KON SUL TING z Biel ska -Bia łej,
współ pra cu jąc przy tym z sze re giem in sty tu cji
zaj mu ją cych się ochro ną śro do wi ska. 

Ko lej ne przy ję te uchwa ły do ty czą zmian we
wcze śniej obo wią zu ją cych do ku men tach: pla -
nie pra cy Ra dy na br., Sta tu cie Po wia tu oraz
uchwa le bu dże to wej na 2011 r. 

Ko lej na se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
od bę dzie się 19 ma ja i skła dać się bę dzie
z dwóch czę ści. Pierw sza roz pocz nie się
o godz. 13.00 w sta ro stwie, a dru ga –

z udzia łem sa mo rzą dow ców z Knu ro wa
oraz Gie rał to wic – bę dzie mia ła cha rak ter
wy jaz do wy i od bę dzie się w Szkół ce Le śnej
w Ra cho wi cach, na le żą cej do Nad le śnic twa
Ru dzi niec. Sa mo rzą dow cy włą czą się w ten
spo sób w ob cho dy Mię dzy na ro do we go Ro ku
La sów.

TA DE USZ MA MOK
prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go 
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W kwiet niu Za rząd Po wia tu Gli wic kie go od -
był pięć po sie dzeń, pod czas któ rych roz pa try -
wa li śmy kil ka dzie siąt spraw istot nych dla do -
bre go funk cjo no wa nia po wia tu. 

Przy ję li śmy 13 uchwał, w tym 8 z za kre su
spraw bu dże to wych. Po zo sta łe z nich do ty czy ły
m.in. przy stą pie nia do pro jek tu „Wspar cie na star -
cie”, przy ję cia na 2011 rok pla nu do fi nan so wa nia
form do sko na le nia za wo do we go na uczy cie li oraz
wy bo ru pod mio tów, któ rym przy zna no do ta cje
w opar ciu o dru gi kon kurs ofert na za da nia pu -
blicz ne po wia tu. Za rząd przy jął tak że pro jek ty
uchwał, któ re by ły przed mio tem ob rad kwiet nio -
wej se sji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. Za ak cep to -
wa li śmy dwie umo wy, do ty czą ce in we sty cji dro -
go wych. Pierw sza z nich za war ta zo sta ła z Gmi ną
Wie lo wieś, z któ rą po wiat wspól nie re ali zo wać bę -
dzie za da nie „Bu do wa chod ni ka wraz z za ru ro wa -
niem ro wu przy dro dze po wia to wej nr 2958 S
w Wi śni czach – etap II”. Dru ga umo wa, z Gmi ną
Gie rał to wi ce, do ty czy z ko lei wspól nej re ali za cji
za da nia pn. „Po pra wa bez pie czeń stwa ru chu dro -
go we go w re jo nie skrzy żo wa nia ul. Za brskiej i Le -
śnej w Pa niów kach po przez wy ko na nie re mon tu
chod ni ka oraz za go spo da ro wa nie te re nu w ob rę bie
skrzy żo wa nia”.

Wy ra zi li śmy zgo dy m.in. na współ or ga ni za cję
z MO KiS -em w Py sko wi cach Ogól no pol skich Mi -
strzostw Ślą ska w Kul tu ry sty ce i Fit ness oraz
na po now ne zło że nie wnio sku o do fi nan so wa nie
pro jek tu z za kre su ter mo mo der ni za cji po wia to we -
go bu dyn ku szkol ne go przy ul. Szpi tal nej 25
w Knu ro wie, któ ry ma du że szan se na otrzy ma nie
środ ków z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re -
gio nal ne go. Za rząd za po znał się z kil ko ma waż ny -
mi spra woz da nia mi i in for ma cja mi, do ty czą cy mi
m.in. Szpi ta la Po wia to we go w Py sko wi cach, funk -
cjo no wa nia spół ek wod nych, pro gra mu ochro ny
po wie trza w woj. ślą skim oraz bu dże tu po wia tu.

Kil ka ra zy na ostat nich po sie dze niach Za rzą du
po wra ca ła spra wa pro wa dzo nych przez po wiat po -
waż nych in we sty cji. W trak cie re ali za cji jest m.in.
bu do wa ha li spor to wej przy Ze spo le Szkół im I. J.

P a  d e  r e w  s k i e  g o
w Knu ro wie, mo -
der ni za cja Szpi ta la
P o  w i a  t o  w e  g o
w Py sko wi cach
oraz Szpi ta la
w Knu ro wie, a tak że ter mo mo der ni za cja Do mu
Po mo cy Spo łecz nej „Za me czek” w Kuź ni Nie bo -
row skiej, na któ rą uda ło się po zy skać bli sko 800
tys. zł unij ne go do fi nan so wa nia. 

Te in we sty cje już są pro wa dzo ne i wkrót ce bę -
dą słu żyć miesz kań com. W trak cie przy go to wań
jest na to miast in ne du że przed się wzię cie, któ rego
pro ce du ra zo sta ła roz po czę ta przez Za rząd na po -
sie dze niu 12 kwiet nia. Do ty czy ona Do mu Po mo -
cy Spo łecz nej „Osto ja” w So śni co wi cach. Pla -
ców ka ta mie ści się w sta rym, za byt ko wym bu -
dyn ku, któ ry nie gdyś był ro do wym pa ła cem. Ta ki
stan za sta li śmy, gdy Po wiat Gli wic ki prze jął
„Osto ję” w 1999 ro ku. Czas jed nak po ka zał, że
bu dy nek ten – mi mo licz nych re mon tów i prze pro -
wa dzo nej mo der ni za cji – nie naj le piej na da je się
na DPS. Jest bar dzo kosz tow ny w utrzy ma niu
i wy ma ga ko lej nych du żych na kła dów fi nan so -
wych. 

W tej sy tu acji roz wa ża my wy bu do wa nie no we -
go obiek tu, któ ry mie ścił by się na dział ce po zy ska -
nej kil ka lat te mu przez po wiat z Agen cji Nie ru -
cho mo ści Rol nych. W dłu go fa lo wej per spek ty wie
by ło by to na pew no po su nię cie wła ści we
pod wzglę dem eko no micz nym. 15 kwiet nia wi zy -
to wa li śmy DPS „Wę dro wiec” w By to miu, któ ry
zo stał nie daw no wy bu do wa ny. Za po zna li śmy się
z kosz ta mi ta kiej in we sty cji, jej funk cjo nal no ścią
itp. To punkt wyj ścia do pla nów, do któ rych mu si -
my się przy mie rzyć, by „Osto ja” mo gła w przy -
szło ści funk cjo no wać, nie ge ne ru jąc ogrom nych
kosz tów dla bu dże tu po wia tu. Jed nak pod sta wo wą
spra wą jest sfi nan so wa nie tej in we sty cji. Jed ną
z roz pa try wa nych moż li wo ści jest sprze daż obec -
nej sie dzi by DPS -u „Osto ja”. 

Sta ro sta gli wic ki MI CHAŁ NIE SZPO REK,
prze wod ni czą cy Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go

Dwie ko mi sje Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go wi zy to wa ły w ostat nich ty -
go dniach te re ny po po wo dzio we
w gmi nie Gie rał to wi ce. Ko mi sja Go -
spo dar ki od wie dzi ła je na swym wy -
jaz do wym po sie dze niu 24 mar ca,
na to miast Ko mi sja Ochro ny Śro do -
wi ska, Roz wo ju i Pro mo cji zro bi ła
to 21 kwiet nia.

Rok te mu, w ma ju 2010 r., przez te
te re ny prze szła po wódź. Za la ne by ły
do my, trze ba by ło ewa ku ować miesz -
kań ców, znisz cze niu ule gły go spo dar -
stwa rol ne i fir my. Jak wy glą da sy tu -
acja na tych te re nach te raz? Co zro bio -
no, a co jesz cze jest do zro bie nia, by
za po biec ewen tu al nej ko lej nej po wo -
dzi? Te py ta nia skło ni ły rad nych po -
wia to wych do przyj rze nia się te mu
pro ble mo wi na miej scu.

Ko mi sja Go spo dar ki na swym wy -
jaz do wym po sie dze niu za po zna ła się
z in for ma cją do ty czą cą za bez pie cze nia
prze ciw po wo dzio we go po wia tu i od -
by ła lu stra cję te re nów po wo dzio wych
w gmi nie Gie rał to wi ce, pod czas któ rej

rad ni roz ma wia li m.in. z miesz kań ca -
mi oraz przed sta wi cie la mi gmi ny i ko -
pal ni. Z ko lei rad ni z Ko mi sji Ochro ny
Śro do wi ska, Roz wo ju i Pro mo cji spo -
tka li się w sie dzi bie USC w Przy szo -
wi cach, by na stęp nie wy ru szyć na wa -
ły Kłod ni cy, w miej sce gdzie rze ka ta
bie gnie na sty ku gra ni cy z Za brzem.
To wa rzy szył im Krzysz tof Sie ran to -
wicz, szef Ze spo łu Za rzą dza nia Kry zy -
so we go w Urzę dzie Gmi ny Gie rał to -
wi ce. Pro ble ma ty kę tę przy bli żył Ko -
mi sji tak że rad ny po wia to wy To masz
Ko wol, miesz ka ją cy w jed nym z naj -
bar dziej za gro żo nych miejsc po wo -
dzio wych w Przy szo wi cach. Pod czas
ubie gło rocz nej po wo dzi rów nież je go
dom zo stał za la ny przez wo dę.

Ob raz, ja ki obec nie roz ta cza się
z wa łów Kłod ni cy w po bli żu mo stu łą -
czą ce go Przy szo wi ce z Za brzem, w ni -
czym nie przy po mi na te go, co dzia ło
się tu przed ro kiem. Rze ka zo sta ła oto -
czo na po tęż ny mi wa ła mi, któ re cią gle
są umac nia ne. Ro bo ty trwa ją tu do tej
po ry. W sło necz ny dzień 21 kwiet nia

by ło su cho i bez piecz nie. Kłod ni ca
mia ła wy jąt ko wo ni ski po ziom, le ni wie
snu ła się na dnie ko ry ta. – Nie zna czy
to jed nak, że nie bez pie czeń stwo jest
za że gna ne – mó wił Krzysz tof Sie ran to -
wicz. – Gdy na dej dą po dob nie ulew ne

desz cze jak
przed ro -
kiem, po ziom wo dy na pew no bar dzo
znacz nie się pod nie sie i trze ba te raz
zro bić wszyst ko, by nie do szło do ko -
lej nej po wo dzi.

– Pro ble mów jest wię cej,
choć by ko niecz ność za ku pu
pomp o od po wied niej mo cy
czy przy szła eks plo ata cja
górnicza – mó wi An drzej
Ku rek, prze wod ni czą cy Ko -
mi sji Ochro ny Śro do wi ska,
Rozwoju i Promocji. – Wi zy -
ta cja miejsc po po wo dzio -
wych umoż li wi ła rad nym za -

po zna nie się z fak ta mi dotyczącymi
ewentualnego zagrożenia powodzio-
wego oraz wy słu cha nie peł nej in for -
ma cji na ten te mat. (RG)

WWIIEE  ŚŚCCII  ZZ  SSEE  SSJJII

Rok po po wo dzi

�� Krzysz tof Sie ran to wicz ob ja śnia, jak wy glą da za -
gro że nie po wo dzią w Przy szo wi cach.

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

Z wnio skiem o przy zna nie na gro dy
mo gą wy stę po wać w szcze gól no ści: gru -
pa co naj mniej 30 miesz kań ców, or ga ni -

za cje spo łecz ne i sto wa rzy sze nia, or ga ny
jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go, jed -
nost ki po moc ni cze gmin, jed nost ki or ga -
ni za cyj ne gmin i po wia tu. Na gro da przy -
zna wa na jest w ka te go rii in dy wi du al nej
i zbio ro wej. 

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

Już dziś war to za re zer wo wać tę da -
tę – 25 czerw ca za pra sza my nad Je zio -
ro Pław nio wic kie, gdzie na pla ży
w Nie wie szu od bę dzie się dru ga im -
pre za ple ne ro wa or ga ni zo wa na przez
Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach
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”.

Pro jekt jest współ fi nan so wa ny 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.
Rok te mu ba wi li śmy się nad je zio rem
Dzierż no, te raz bę dzie rów nie du żo atrak cji. 

Od bę dą się m.in. II po wia to we mi ni -

tar gi tu ry stycz ne, pla no wa ne są kon kur -
sy wod ne oraz nie od płat ne zwie dza nie
Ze spo łu Pa ła co wo -Par ko we go w Pław -
nio wi cach. Na sce nie za pre zen tu ją się
ze spo ły i gru py mu zycz ne, ta necz ne
i wo kal ne z te re nu po wia tu gli wic kie go,
wy stą pią też zna ne i lu bia ne ze spo ły,
m.in. VOX i Chrząsz cze. Nie za brak nie
rów nież atrak cji ga stro no micz nych
i wspa nia łej, we so łej za ba wy nad je zio -
rem na naj bar dziej po pu lar nej pla ży
w po wie cie. Szcze gó ło wy pro gram im -
pre zy znaj dzie cie w czerw co wym wy da -
niu WPG, już dziś jed nak ser decz nie za -
pra sza my do wspól nej za ba wy pod czas
„Pik ni ku z po wia tem gli wic kim”!

(MFR)

Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go: – Co
kry je się pod skró tem SE KAP?

Woj ciech Bo ciań ski: – Są to pierw sze li te -
ry wy ra zów skła da ją cych się na na zwę Sys tem
Elek tro nicz nej Ko mu ni ka cji w Ad mi ni stra cji
Pu blicz nej. Sys tem ten to zaś nic in ne go, jak
elek tro nicz na plat for ma, umoż li wia ją ca za ła -
twia nie urzę do wych spraw z wy ko rzy sta niem
kom pu te ra i In ter ne tu. 

WPG: – Czy do ty czy to rów nież Sta ro -
stwa Po wia to we go w Gli wi cach?

WB: – Tak, sta ro stwo jest ob ję te SE KAP -
-em od kil ku lat, dzia ła w nim od sa me go po -
cząt ku je go funk cjo no wa nia. Obec nie sys tem
ten sku pia kil ka dzie siąt róż nych urzę dów
w Ślą skiem, dzia ła ją cych za rów no na szcze blu
wo je wódz kim, po wia to wym, jak i gmin nym.
Do wszyst kich z nich miesz kań cy mo gą się
zwra cać ze swo imi spra wa mi przy po mo cy SE -
KAP -u, a po nad to urzę dy te wy ko rzy stu ją ten
sys tem do wza jem nej wy mia ny in for ma cji,
pism i ko re spon den cji. 

WPG: – Czy ko rzy sta nie z nie go wy ma ga
ja kiejś spe cja li stycz nej wie dzy?

WB: – Nie, sys tem jest bar dzo pro sty w ob słu -
dze i do sto so wa ny do umie jęt no ści prze cięt ne go in -
ter nau ty. Wy star czy wejść na na szą stro nę in ter ne to -
wą (www.sta ro stwo.gli wi ce.pl) lub też na stro nę
każ de go in ne go urzę du ko rzy sta ją ce go z te go sys te -
mu, klik nąć w za kład kę Elek tro nicz na Skrzyn ka
Po daw cza i już moż na ko rzy stać z SE KAP -u.

WPG: – A co z elek tro nicz nym pod pi sem
kwa li fi ko wa nym? Wia do mo, że ze wzglę du

na wy so kie kosz ty je go uzy ska nia, dys po nu -
je nim wciąż nie wiel ka liczba osób. Skła da ne
przez in ter net do ku men ty trze ba prze cież
pod pi sać…

WB: – Przy ko rzy sta niu z SE KAP -u nie jest
wy ma ga ny elek tro nicz ny pod pis kwa li fi ko wa -
ny. No wa usta wa o in for ma ty za cji z 11 czerw -
ca 2010 ro ku umoż li wi ła ko rzy sta nie z elek tro -
nicz nych ka na łów ko mu ni ka cji, ja kim jest ten
sys tem, przy uży ciu cer ty fi ka tu uwie rzy tel nia -
ją ce go. 

WPG: – A w ja ki spo sób moż na uzy skać
ta ki cer ty fi kat?

WB: – Bar dzo pro sto i bez żad nych opłat.
Wy star czy przyjść do Cen trum Cer ty fi ka cji SE -
KAP. Jed no z wie lu ta kich centr mie ści się
w na szym urzę dzie. Na le ży o nie za py tać
na par te rze sta ro stwa, w Biu rze Ob słu gi Klien -
ta. By otrzy mać cer ty fi kat, trze ba mieć przy so -
bie do ku ment toż sa mo ści. Ca ła ope ra cja trwa
chwi lę i jest bez płat na. Da na oso ba otrzy mu je
lo gin użyt kow ni ka i ha sło. Po słu gu jąc się ni mi,
mo że skła dać dro gą elek tro nicz ną pi sma w ślą -
skich urzę dach ad mi ni stra cji pu blicz nej, co jest
trak to wa ne tak sa mo, jak by da na oso ba zło ży ła
je oso bi ście. 

WPG: – Ja kie spra wy moż na za ła twić
w sta ro stwie, ko rzy sta jąc z SE KAP -u?

WB: – Jest ich kil ka dzie siąt. I tak np. ze
spraw pro wa dzo nych przez nasz Wy dział Ko -
mu ni ka cji i Trans por tu jest to m.in. wy da nie li -
cen cji na wy ko ny wa nie kra jo we go trans por tu
dro go we go, wy mia na sta re go pra wa jaz dy

na no we, wpis
do re je stru
przed s ię  b ior  -
ców pro wa dzą -
cych ośrod ki
szko le nia kie -
row ców czy sta -
cje kon tro li po -
jaz dów oraz
wy da nie kart
par kin go wych dla osób nie peł no spraw nych.
W Wy dzia le Ochro ny Śro do wi ska, Rol nic twa
i Le śnic twa po przez SE KAP moż na zło żyć for -
mu la rze do ty czą ce np. po zwo le nia wod no -
praw ne go na dłu go trwa łe ob ni że nie po zio mu
zwier cia dła wo dy, wy łą cza nia grun tów rol nych
z pro duk cji rol nej, po zwo le nia na wpro wa dza -
nie ga zów i py łów do po wie trza, wy da nia kar ty
węd kar skiej czy re je stra cji sprzę tu pły wac kie -
go słu żą ce go do ama tor skie go po ło wu ryb. Wy -
dział Or ga ni za cyj ny, Kadr i Szko leń przyj mu je
tą dro gą skar gi i wnio ski, a Wy dział Edu ka cji,
Kul tu ry, Spor tu i Spraw Spo łecz nych – m.in.
do ku men ty po trzeb ne do do ko na nia wpi su
do ewi den cji szkół i pla có wek nie pu blicz nych
oraz do ewi den cji uczniow skich klu bów spor -
to wych, udzie le nia po zwo le nia na prze pro wa -
dze nie zbiór ki pu blicz nej, a tak że spraw pro wa -
dzo nych przez Biu ro Rze czy Zna le zio nych. To
tyl ko przy kła do we kar ty usług pro jek tu SE -
KAP.

WPG: – Czy obej mu ją one wszyst kie
spra wy, ja kie za ła twia ne są w sta ro stwie?

WB: – Nie, jesz cze nie. Obec nie we szli śmy
jed nak w re ali za cję pro jek tu SE KAP II, bę dą ce -
go dal szą czę ścią re ali za cji wcze śniej szych
dzia łań. Sys tem jest wciąż roz bu do wy wa ny.
Za chę cam miesz kań ców po wia tu, by jak naj -
sze rzej z nie go ko rzy sta li.

Roz ma wia ła: RO MA NA GOZ DEK

Wspól ny głos 
po wia tów

O bie żą cych pro ble mach i wy zwa niach sto ją -
cych przed po wia ta mi z na sze go wo je wódz twa roz -
ma wia no pod czas Kon wen tu Sta ro stów Wo je -
wódz twa Ślą skie go. W ob ra dach uczest ni czył mar -
sza łek Adam Ma tu sie wicz oraz wi ce wo je wo da
Piotr Spy ra. Po wiat Gli wic ki re pre zen to wał sta ro -
sta Mi chał Nie szpo rek.

W trak cie spo tka nia, któ re od by ło się 27 kwiet nia
w Urzę dzie Mar szał kow skim w Ka to wi cach, omó -
wio ne zo sta ły ak tu al ne te ma ty do ty czą ce funk cjo no -
wa nia po wia tów w na szym re gio nie, z uwzględ nie -
niem współ pra cy z mar szał kiem i wo je wo dą. Jed nym
z wio dą cych te ma tów spo tka nia by ła no wa per spek -
ty wa fi nan so wa środ ków UE dla jed no stek sa mo rzą -
du te ry to rial ne go po ro ku 2013. Sta ro sto wie dys ku to -
wa li po nad to o pro ble mach zwią za nych z no wym
sys te mem fi nan so wa nia w nad zo rze bu dow la nym
i nie wy star cza ją cych środ kach fi nan so wych w za kre -
sie in spek cji sa ni tar nej, głów nie w kon tek ście zbli ża -
ją ce go się se zo nu wa ka cyj ne go. Roz ma wia no tak że
o zmia nach w sys te mie po wia da mia nia i lo ka li za cji
po szcze gól nych ze spo łów w ra tow nic twie me dycz -
nym. Uczest ni cy spo tka nia z na dzie ją przy ję li wstęp -
ną de kla ra cję do ty czą cą ko lej nej edy cji pro gra mu
prze bu do wy dróg lo kal nych, czy li tzw. „sche ty nó -
wek”.

– Pod czas spo tka nia du żo uwa gi po świę co no spra -
wom dróg, co dla po wia tów jest nie zwy kle istot ną
kwe stią – mó wi Mi chał Nie szpo rek. – Cie szę się za -
rów no z te go, iż kon ty nu owa ny bę dzie Na ro do wy
Pro gram Prze bu do wy Dróg Lo kal nych, jak i za po wie -
dzi, że w na stęp nym roz da niu środ ków unij nych bę -
dzie moż na po zy skać pie nią dze na bu do wę oraz re -
mon ty dróg po wia to wych.

(RG)

Przy ja zny SE KAP
Roz mo wa z WOJ CIE CHEM BO CIAŃ SKIM, na czel ni kiem Wy dzia łu In for ma -
ty ki w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach

Zgłoś Be ne Me ri tu sa!

Za pra sza my na pik nik

3 Ma ja w Gli wi cach oraz miej sco wo ściach po wia tu
gli wic kie go uczci li śmy 220 rocz ni cę uchwa le nia Kon -
sty tu cji Ma jo wej.

Po wiat Gli wic ki ob cho dził to świę to wspól nie z mia -
stem Gli wi ce. Re pre zen ta cja po wia tu wzię ła udział
w mszy św. w ko ście le ka te dral nym pw. Apo sto łów Paw -
ła i Pio tra od pra wio nej przez ks. bp. Ge rar da Ku sza. Sa -
mo rząd po wia to wy re pre zen to wa li Ta de usz Ma mok –
prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu oraz Mag da le na Bud ny

i Ma ria Owcza rzak -Siej ko – se kre tarz i skarb nik Po -
wia tu Gli wic kie go. 

Ta de usz Ma mok na po cząt ku mszy św. w in ten cji Oj -
czy zny przy po mniał, czym by ła dla Pol ski kon sty tu cja,
uchwa lo na 3 ma ja 1791 r. i co ta da ta ozna cza w dzie jach
na sze go na ro du. O pa trio ty zmie mó wił tak że w swym ka -
za niu bp Ge rard Kusz. 

Po mszy na pla cu Kra kow skim w Gli wi cach od by ła
się pa trio tycz na ma ni fe sta cja i in sce ni za cja przy go to wa -

na przez Sto wa rzy sze nie Re kon struk cji Hi sto rycz nej
„Po li cja Wo je wódz twa Ślą skie go 1922-1939”.

(RG)

29 kwiet nia w stu diu kon cer to -
wym Pol skie go Ra dia w Ka to wi -
cach pod czas uro czy stej ga li z oka -
zji „Dnia Zie mi” wrę czo no Zie lo ne
Cze ki – do rocz ne na gro dy Wo je -
wódz kie go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Ka to wi cach. 

W tym ro ku przy zna no 14 Zie lo -
nych Cze ków. Pod czas uro czy sto ści
z udzia łem wi ce mi ni stra śro do wi ska
Ber nar da Błasz czy ka, z rąk pre zes

WFO ŚiGW Ga brie li Le nar to wicz
ode bra li je m.in. na ukow cy zwią za ni
z Po li tech ni ką Ślą ską. Jed nym
z nich jest prof. dr hab. Krzysz tof
Stań czyk, wcho dzą cy w skład ze -
spo łu na gro dzo ne go za pro jekt ba -
dań nad tech no lo gią pod ziem ne go
zga zo wa nia wę gla. Na gro dę ze spo -
ło wą otrzy ma li tak że m.in. dr Ja cek
Smoł ka, dr hab. Woj ciech Skar ka
oraz prof. nadzw. w PŚl. Krzysz tof
Sló sar czyk za za pro jek to wa nie

i wy ko na nie bo li du elek trycz ne go
Si le sian Gre en po wer na wy ścig lek -
kich po jaz dów elek trycz nych or ga -
ni zo wa ny w Wlk. Bry ta nii przez
stowarzyszenie Gre en po wer pro mu -
ją ce tech no lo gie eko lo gicz ne w mo -
to ry za cji.

Ka pi tu ła na gro dy Zie lo ne Cze ki
skła da się z eks per tów, pra cow ni ków
na uko wych oraz dzia ła czy ochro ny
śro do wi ska i po pu la ry za cji przy ro dy,
wśród któ rych za sia da m.in. sta ro sta
gli wic ki Mi chał Nie szpo rek.

(RG)

Zie lo ne Cze ki przy zna ne

Pod czas mszy w Ka te drze: od lewej – bp Ge rard Kusz,
se kre tarz Mia sta Gli wi ce An drzej Ka ra siń ski oraz Ta de -
usz Ma mok.

W in ten cji Oj czy zny
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Po wiat gli wic ki znów bę dzie
obec ny w świe cie wiel kiej tu ry sty ki.
Od 12 do 14 ma ja na Ryn ku w Opo -
lu od bę dą się 11 Mię dzy na ro do we
Tar gi Tu ry sty ki W STRO NĘ SŁOŃ -
CA, na któ rych za pre zen tu je się
rów nież po wiat gli wic ki, pro mu jąc
swo je naj pięk niej sze za kąt ki, za byt -
ki i atrak cje tu ry stycz ne, ta kie jak
je zio ra, ścież ki le śne, bu dow le ar chi -
tek tu ry drew nia nej. 

Tu ry stycz na pro mo cja po wia tu od -
by wa się 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.

– Na na szym sto isku moż li we bę -
dzie zdo by cie in for ma cji do ty czą cej
ba zy noc le go wo -ga stro no micz nej po -
wia tu gli wic kie go, róż no rod nych

moż li wo ści wy po czyn ku po po łu dnio -
we go, week en do we go, re kre acji ro -
we ro wej, kon nej, że glar skiej, pie szej
itd. Bę dzie moż na rów nież przej rzeć
naj pięk niej sze wy daw nic twa al bu mo -
we za rów no po wia tu gli wic kie go, jak
i gmin wcho dzą cych w je go skład.
Bę dzie my mieć ze so bą atrak cyj ne
ma te ria ły pro mo cyj ne i słod kie krów -
ki -po wia tów ki. Za pra sza my w cza sie
trwa nia Tar gów na opol ski Ry nek,
szu kaj cie sto iska po wia tu gli wic kie -
go! – za chę ca ją pra cow ni cy Wy dzia łu
Roz wo ju i Pro mo cji Sta ro stwa Po wia -
to we go w Gli wi cach, któ rzy re pre zen -
to wać bę dą na im pre zie po wiat gli -
wic ki.

Przy po mnij my, że w mar cu po wiat
pre zen to wał się na XVII Mię dzy na ro -
do wych Tar gach Tu ry sty ki, Sprzę tu
Tu ry stycz ne go, Że glar skie go i Spor to -
we go GLOB 2011 w Ka to wi cach,
gdzie je go sto isko cie szy ło się du żym
za in te re so wa niem zwie dza ją cych.

(MFR)

Dzia ła ją ca od ub. ro ku w knu -
row skim szpi ta lu Pra cow nia Re zo -
nan su Ma gne tycz ne go na le ży
do naj no wo cze śniej szych w wo je -
wódz twie ślą skim. Do ce ni li to m.in.
spor tow cy, w tym zna ny ju do ka Ro -
bert Kraw czyk. 

Pra cow nia wy po sa żo na jest w no -
wo cze sny apa rat ty pu otwar te go, któ ry
dzię ki przy ja znej kon struk cji i wy ko -
rzy sta niu za awan so wa nych roz wią zań
tech no lo gicz nych za pew nia wy so ką
ja kość dia gno sty ki, a za ra zem gwa ran -
tu je wy jąt ko wy kom fort pod czas ba da -
nia. Urzą dze nie umoż li wia wy ko na nie
re zo nan su bez wpro wa dza nia pa cjen ta
do wą skie go tu ne lu, dzię ki cze mu jest
ide al ne do ba dań lu dzi oba wia ją cych
się za mknię tych prze strze ni oraz oty -
łych. Da je wy god ny do stęp do oso by
ba da nej, dzię ki cze mu np. ro dzi ce bez
prze szkód mo gą to wa rzy szyć dzie -
ciom. – Na szy mi pa cjen ta mi są m.in.
spor tow cy, w tym człon ko wie pol skiej
ka dry olim pij skiej – in for mu je Mi chał
Ek kert, pre zes spół ki Szpi tal w Knu -
ro wie.

Za li cza się do nich np. Ro bert
Kraw czyk – ju do ka, wy cho wa nek klu -

bu Czar ni By tom, wie lo krot ny re pre -
zen tant Pol ski, czło nek ka dry olim pij -
skiej, Mistrz Eu ro py.

– Tre nu ję ju do od 25 lat – mó wi
spor to wiec. – Mam za so bą kil ka po -
waż nych kon tu zji. Wcze śniej trud no ści
z po sta wie niem wła ści wej dia gno zy
zde cy do wa nie wy dłu ża ły czas po trzeb -
ny na le cze nie i re ha bi li ta cję nie któ -
rych ura zów. Te raz, wspól nie z ko le ga -
mi z klu bu, mo że my ko rzy stać z re zo -
nan su ma gne tycz ne go w knu row skim

szpi ta lu. Ba da nie jest bez bo le sne i nie -
in wa zyj ne, a wy ni ki szcze gó ło we i do -
kład ne. Efekt? Du żo szyb szy po wrót
do zdro wia oraz spraw no ści. 

Pra cow nia Re zo nan su Ma gne tycz -
ne go Szpi ta la w Knu ro wie 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 oraz
bio der. Re je stra cja i in for ma cje
pod nu me rem tel. 32 331-93-22.

(RG)

Atrak cyj ny po wiat Re zo nans słu ży spor tow com

Zna ny ju do ka za wdzię cza szyb ki po wrót do zdro wia ba da niu, wy ko na ne mu
w knu row skim szpi ta lu. 

Fo
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Dokończenie ze str. 1
Nor mal nie też dzia ła Od dział Prze -

wle kle Cho rych, któ re go usłu gi –
na mo cy ogól no pol skich prze pi sów –
prze sta ły być w ub. ro ku re fun do wa ne
przez NFZ. Są one w peł ni od płat ne,
a mi mo to na wol ne miej sce pa cjen ci
cze ka ją w ko lej ce, gdyż ist nie je du że
za po trze bo wa nie na te go ty pu usłu gi
me dycz ne. Ogól nie wpły wy ze świad -
czo nych usług ko mer cyj nych da ły
szpi ta lo wi w ubie głym ro ku pra wie 1,4
mln zł wpły wów, co jest nie ma łą kwo -
tą. 

W 2010 r. w szpi ta lu za szedł sze reg
ko rzyst nych zmian, po sze rza no ofer tę
me dycz ną i po pra wia no kom fort ho -
spi ta li za cji pa cjen tów. Od po cząt ku te -
go ro ku sy tu acja wy glą da po dob nie,
tym bar dziej, że NFZ za kon trak to wał
na 2011 r. wie le usług, któ re wcze śniej
ja ko no we po ja wi ły się w ofer cie szpi -
ta la. Dzię ki te mu pa cjen ci mo gą z nich
ko rzy stać bez płat nie. Do ty czy to m.in.
wspo mnia ne go re zo nan su ma gne tycz -
ne go, ba dań pre na tal nych ko biet, spe -
cja li stycz nych ba dań ul tra so no gra ficz -
nych i te stów wy sił ko wych, a tak że
po rad ni ura zo wo -or to pe dycz nej. 

Nie oby ło się jed nak bez pro -
ble mów. Two rząc spół kę po -
wiat pla no wał, iż w szpi ta lu

po czy nio ne zo sta ną po waż ne in we sty -
cje, na któ re ko niecz ne jest za cią gnię -
cie kre dy tów. W mię dzy cza sie zmie ni -
ły się jed nak re alia eko no micz ne. O ile
jesz cze kil ka lat te mu wy star cza ją cym
za bez pie cze niem dla ban ków był kon -
trakt z NFZ, to obec nie żą da ją one in -
nych form za sta wu pod kre dyt. 

Spół ka Szpi tal w Knu ro wie nie jest
na to miast wła ści cie lem ani nie ru cho -

mo ści, ani sprzę tu me dycz ne go o du żej
war to ści, któ re sta no wi ły by dla ban -
ków od po wied nią for mę gwa ran cji
przy udzie la niu kre dy tu. Dla te go ko -
niecz ne sta ło się zwe ry fi ko wa nie
wcze śniej szych pla nów in we sty cyj -
nych. 

– Trwa ją jed nak ko lej ne in we sty cje,
któ rych ce lem jest po sze rze nie wa -
chla rza usług, świad czo nych przez
szpi tal – pod kre śla Mi chał Nie szpo rek.
– Nie zre zy gno wa li śmy bo wiem
z wcze śniej szych pla nów, zo sta ną one
je dy nie prze cią gnię te w cza sie. 

Itak pro wa dzo ny jest re mont bu -
dyn ku przy uli cy Dwor co wej, któ -
ry bę dzie przy sto so wa ny do po -

trzeb Za kła du Opie kuń czo -Lecz ni cze -
go. Pla no wa ny ter min za koń cze nia
prac to ko niec 2011 r. W miej sce to
prze nie sio ny zo sta nie obec ny Od dział
Prze wle kle Cho rych. W Za kła dzie tym
za trud nio ny bę dzie tak że wy so ko wy -
kwa li fi ko wa ny per so nel te go Od dzia -
łu. Jak już wspo mnia no wy żej, jest du -
że za po trze bo wa nie na usłu gi opie kuń -
czo -lecz ni cze, tak więc otwar cie ZO -L
spo tkać się po win no z za in te re so wa -
niem miesz kań ców Knu ro wa i oko -
licz nych miej sco wo ści. 

Pro wa dzo ny jest tak że re mont bu -
dyn ku, w któ rym po przed nio mie ści ła
się szpi tal na kuch nia. W po ło wie ub. ro -
ku zo sta ła ona za mknię ta, bo wiem nie
speł nia ła wy mo gów, okre ślo nych przez
Sa ne pid. Szpi tal od tej po ry ko rzy sta
z usług ca te rin go wych, co oka za ło się
do brym roz wią za niem rów nież ze
wzglę dów eko no micz nych. W bu dyn ku
by łej kuch ni po wsta nie przy chod nia spe -
cja li stycz na, ofe ru ją ca sze reg usług me -
dycz nych. Ta kie usy tu owa nie przy chod -

ni w bez po śred nim są siedz twie szpi ta la
bę dzie bar dzo wy god ne dla pa cjen tów.
Re mont ten jest w czę ści do sto so waw -
czej fi nan so wa ny przez spół kę, na to -
miast Po wiat Gli wic ki, bę dą cy wła ści -
cie lem obiek tu, prze zna czył w swym te -
go rocz nym bu dże cie 500 tys. zł na wy -
mia nę da chu. Re mont pro wa dzo ny bę -
dzie wie lo eta po wo, w tem pie za leż nym
od po sia da nych środ ków pie nięż nych.

Trwa też obec nie ter mo mo der ni za -
cja dwóch bu dyn ków, znaj du ją cych się
przy wjeź dzie do szpi ta la. Pierw szy
z nich mie ści dy rek cję, a dru gi m.in.
punkt krwio daw stwa. Oby dwa są wła -
sno ścią SP ZOZ -u w Knu ro wie, któ ry
fi nan su je te pra ce. Na re mont cze ka
jesz cze ogro dze nie szpi ta la. Gdy te ro -
bo ty zo sta ną wy ko na ne, bar dzo po pra -
wi się wy gląd ca łe go kom plek su szpi -
tal ne go.

Od mar ca szpi tal pro wa dzi tak że
na no wych za sa dach noc ną
i świą tecz ną opie kę zdro wot ną.

– Zmia ny zo sta ły wpro wa dzo ne
przez NFZ. Po przed nio część tych
usług świad czo na by ła przez Izbę
Przy jęć, a obec nie – po wy gra niu kon -
kur su – opie kę do ty czą cą czte rech
gmin po wia tu, tj. Gie rał to wic, Knu ro -
wa, Pil cho wic i So śni co wic spra wu je
szpi tal – wy ja śnia sta ro sta. – Nie obo -
wią zu je po nad to re jo ni za cja, tj. moż na
ko rzy stać z po mo cy me dycz nej noc nej
i świą tecz nej w in nych miej scach wo -
je wódz twa. NFZ sta wiał przy tym wy -
so kie wy ma ga nia, co za de cy do wa ło
o tym, iż sze reg pla có wek służ by zdro -
wia w kra ju stra ci ło ta kie moż li wo ści. 

W ca łym po wie cie usłu gi te świad -
czą tyl ko dwie pla ców ki (dru ga mie ści
się w Py sko wi cach), po dob nie zresz tą
jak w Gli wi cach. O wy bo rze Szpi ta la
w Knu ro wie za de cy do wał fakt, iż dys -

po nu je on ca ło do bo wym la bo ra to rium
ana li tycz nym oraz pra cow nią RTG,
a tak że w ra zie po trze by rów nież re zo -
nan sem ma gne tycz nym. Izba Przy jęć
zo sta ła tym sa mym czę ścio wo od cią -
żo na i mo że za jąć się w więk szej mie -
rze pa cjen ta mi szpi tal ny mi. 

Ja ka na to miast przy szłość cze ka
Szpi tal Po wia to wy w Py sko wi -
cach? W po przed nich la tach miał

on zo stać pod da ny prze kształ ce niom,
ale nie wy ra zi li na to zgo dy rad ni po -
przed niej ka den cji. Czy bę dzie on na -
dal dzia łał ja ko SP ZOZ, czy też to się
zmie ni?

– Trud no pod jąć ta ką de cy zję, nie
uwzględ nia jąc te go, co dzie je się
w Pol sce w tej kwe stii – mó wi Mi chał
Nie szpo rek. – Obec nie trwa ostat nia
fa za przy go to wań do wej ścia w ży cie
usta wy o dzia łal no ści lecz ni czej, któ rą
Sejm RP przy jął 18 mar ca br. Je że li zo -
sta nie ona pod pi sa na przez pre zy den ta
RP, to do koń ca paź dzier ni ka br. bę -
dzie my mu sie li pod jąć de cy zję, do ty -
czą cą for my, w ja kiej w przy szło ści
bę dzie dzia łał Szpi tal Po wia to wy
w Py sko wi cach. 

Usta wa ta mó wi, iż or gan sta no wią -
cy dla szpi ta la (czy li Po wiat Gli wic ki)
bę dzie mu siał al bo po kryć ca ły je go
dług z po przed nie go ro ku, al bo prze -
kształ cić szpi tal w spół kę pra wa han -
dlo we go. W tej chwi li wy da je się, iż
przy ję te zo sta nie dru gie z tych roz wią -
zań, a więc prze kształ ce nie szpi ta la
w spół kę. Naj praw do po dob niej by ła by
to spół ka ze 100-pro cen to wym udzia -
łem po wia tu, na co skła dał by się wło -
żo ny apor tem ka pi tał za kła do wy w po -
sta ci nie ru cho mo ści. Nie wy klu cza się
jed nak moż li wo ści po zy ska nia tak że
in nych udzia łów, w tym ze wnętrz -
nych, przy czym jed nak na pew no

więk szość w spół ce miał by po wiat. 
Szpi tal cze ka ją tak że in ne po waż ne

zmia ny. Go to wy jest już pro jekt mo -
der ni za cji, ma ją cy na ce lu do sto so wa -
nie pla ców ki do norm sa ni tar nych i bu -
dow la nych, któ re za czną obo wią zy wać
w 2017 r. Obszernie o projekcie tym
pisaliśmy w marcowym wydaniu
WPG. Uwzględ nia on rów nież po sze -
rze nie za kre su dzia łal no ści szpi ta la. 

Wy ko na nie ca ło ści tych prac
ma kosz to wać ok. 7,5 mln
zł net to. 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 za kła -
da się 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. 

– Kon trakt z NFZ na 2010 r. wy no -
sił 12,5 mln zł, w tym ro ku zo stał
zmniej szo ny o 7,25 pro cent, po mi mo, iż
szpi tal miał tzw. nad wy ko na nia – in for -
mu je sta ro sta. – Ubie gły rok szpi tal za -
mknął ze stra tą w wy so ko ści 640 tys. zł.
Sy tu acja szpi ta la nie jest naj lep sza, ale
nie gro zi bra kiem płyn no ści fi nan so wej.
Pla ców ka w ra mach pro wa dzo nej re -
struk tu ry za cji dą ży do ob ni że nia kosz -
tów dzia łal no ści, cze mu słu ży m.in. do -
ko na na w ub. ro ku li kwi da cja kuch ni
i za stą pie nie jej ca te rin giem. W obec nej
sy tu acji szpi tal po wi nien mieć zmie nio -
ną for mę wła ści ciel ską, by moż li we się
sta ły in we sty cje ko niecz ne dla je go dal -
sze go funk cjo no wa nia.

RO MA NA GOZ DEK 

Z MY ŚLĄ O PA CJEN TACH
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Je śli w trak cie lo kal ne go ob rzę du
spo tka cie re ali za to rów fil mo wych
i fo to gra fa, znak to, że oby czaj ten
uwiecz nio ny zo sta nie na po wsta ją -
cym wła śnie fil mie o ob rzę dach
i oby cza jach po wia tu gli wic kie go.
Nie daw no ta ka eki pa wi docz na by ła
m.in. na fa klach w Sta ni cy, or ga ni -
zo wa nych tra dy cyj nie w Wiel ki
Czwar tek przed Wiel ka no cą. 

Po wiat Gli wic ki re ali zu je pro jekt
pt. „W kra inie utop ków i wo dze nia
niedź wie dzia – pro mo cja ślą skiej kul -
tu ry lu do wej na przy kła dzie zwy cza -
jów, ob rzę dów i le gend po wia tu gli -
wic kie 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, Prio -
ry tet IV Kul tu ra, Dzia ła nie 4.3 Pro mo -
cja kul tu ry, typ 2. Kam pa nie pro mo -
cyj ne w kra ju i za gra ni cą, któ rych ce -
lem jest pro mo cja kul tu ry re gio nu,
w tym udział w wy sta wach i im pre -
zach kul tu ral nych.

Przed mio tem pro jek tu jest prze pro -
wa dze nie sze ro kiej kam pa nii pro mo -
cyj nej, któ rej ce lem jest wzrost wie -
dzy na te mat ślą skiej kul tu ry lu do wej
przed sta wio nej na przy kła dzie po wia -
tu gli wic kie go. W ra mach pro jek tu po -
pu la ry zo wa ne są w szcze gól no ści ty -
po wo ślą skie tra dy cje, ob rzę dy, wie -
rze nia i oby cza je na dal kul ty wo wa ne

w miej sco wo ściach po wia tu gli wic -
kie go oraz le gen dy zwią za ne z tym te -
re nem, któ re prze ka zy wa ne z po ko le -
nia na po ko le nie prze trwa ły do dziś
w pa mię ci lo kal nej spo łecz no ści.

– W ra mach pro jek tu pro mu je my
ślą skie tra dy cje, ob rzę dy oraz le gen dy
i wie rze nia obec ne na te re nie po wia tu
gli wic kie go. Więk szość z nich to zwy -
cza je kul ty wo wa ne rów nież w in nych
miej scach wo je wódz twa ślą skie go,
nie mniej nie któ re, jak np. fa kle są ty -
po we tyl ko dla po wia tu gli wic kie go –
mó wi Jo an na Pik tas, na czel nik Wy -
dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji Sta ro stwa
Po wia to we go w Gli wi cach.

Tra dy cje, oby cza je i ob rzę dy po -
wia tu gli wic kie go uwiecz nio ne zo -
sta ną na fil mie oraz opi sa ne w al bu -
mie pt. „Od ca ło wa nia śle dzia do wo -
dze nia niedź wie dzia czy li tra dy cje,
zwy cza je i ob rzę dy po wia tu gli wic -
kie go”. Wy da ny zo sta nie rów nież al -
bum pod ty tu łem „O dio ble zło śli -
wym i utop ku życz li wym czy li le -
gen dy i wie rze nia po wia tu gli wic kie -
go” wraz z dźwię ko wym na gra niem
na pły cie CD wy bra nych le gend opo -
wia da nych gwa rą ślą ską.

Cał ko wi ty koszt re ali za cji pro jek tu
wy ce nio no na 218 600,00 zł.

(MFR)

18 kwiet nia roz po czę ła się w po -
wie cie gli wic kim kwa li fi ka cja woj -
sko wa. Trwać bę dzie do 25 ma ja. 

W tym ro ku kwa li fi ka cja prze pro -
wa dza na jest w no wej sie dzi bie Po -
wia to wej Ko mi sji Le kar skiej dla Po -
wia tu Gli wic kie go, któ ra mie ści się
w bu dyn ku Ośrod ka Ba daw czo -Roz -
wo jo we go Urzą dzeń Me cha nicz nych
OB RUM przy ul. To szec kiej 102
w Gli wi cach. W pierw szym dniu
trwa nia kwa li fi ka cji sta wi ło się
do niej oko ło 30 miesz kań ców gmi ny

Py sko wi ce. Na przy ję cie ocze ki wa li
w spe cjal nie przy go to wa nej świe tli -
cy, na stęp nie każ dy z nich pro szo ny
był o do ko na nie for mal no ści,
po czym pod da wał się ba da niom le -
kar skim. Je śli nie by ły ko niecz ne
żad ne in ne czyn no ści, jak np. ba da nia
uzu peł nia ją ce, te go sa me go dnia mło -
dy męż czy zna otrzy my wał ksią żecz -
kę woj sko wą ze sto sow ny mi wpi sa -
mi. 

Kwa li fi ka cji pod le ga ją w tym ro ku:
męż czyź ni uro dze ni w 1992 r.; męż -

czyź ni uro dze ni w la tach 1987-91, któ -
rzy nie po sia da ją okre ślo nej ka te go rii
zdol no ści do czyn nej służ by woj sko -
wej; oso by uro dzo ne w la tach 1990-
91, któ re speł nia ją wa run ki, okre ślo ne
w Ob wiesz cze niu wo je wo dy ślą skie go
z dnia 21 mar ca 2011 ro ku o kwa li fi ka -
cji woj sko wej w 2011 r. – je go peł ną
treść za miesz cza my na stro nie in ter ne -
to wej www.sta ro stwo.gli wi ce.pl w za -
kład ce Ko mu ni ka ty i ogło sze nia.
Do kwa li fi ka cji woj sko wej wzy wa się
tak że ko bie ty uro dzo ne w la tach 1987-

92 po sia da ją ce kwa li fi ka cje
przy dat ne do czyn nej służ -
by woj sko wej oraz po bie ra -
ją ce na ukę w ce lu ich uzy -
ska nia, któ re w ro ku szkol -
nym lub aka de mic -
kim 2010/11 koń czą tę edu -
ka cję. Wzy wa się rów nież
do sta wie nia się oso by, któ -
re ukoń czy ły 18 lat ży cia
i zgło si ły się ochot ni czo
do peł nie nia służ by woj -
sko wej, je że li nie po sia da ją
okre ślo nej ka te go rii zdol -
no ści do czyn nej służ by
woj sko wej. 

Kwa li fi ka cji do ko na nej
przez Po wia to wą Ko mi sję

Le kar ską pod le ga ją oso by za miesz ka łe
sta le lub prze by wa ją ce cza so wo po -
nad trzy mie sią ce na te re nie po wia tu
gli wic kie go. Ko mi sja pra cu je od po -
nie dział ku do piąt ku w godz. 10.00-
18.00. Ogó łem ma przy jąć po -
nad 1 100 osób. By nie po wsta wa ły
nie po trzeb ne ko lej ki, a pra ca ko mi sji
by ła płyn na, w ko lej nych dniach wzy -
wa ni są miesz kań cy okre ślo nych gmin
po wia tu gli wic kie go. I tak od 18 do 21
kwiet nia ko mi sja przyj mo wa ła miesz -
kań ców gmi ny Py sko wi ce, od 22
kwiet nia do 6 ma ja – Knu ro wa, od 9
do 10 ma ja – bę dą to miesz kań cy gmi -
ny Wie lo wieś, 10-11 ma ja – So śni co -
wic, 12-13 ma ja – Tosz ka, 16-18 ma ja
– Pil cho wic, 18-20 ma ja – Gie rał to -
wic, 23 i 24 ma ja – Ru dziń ca, na to -
miast 25 ma ja sta wić się ma ją do kwa -

li fi ka cji pod le ga ją ce jej ko bie ty. 
Pod czas wi zy ty w Po wia to wej Ko -

mi sji Le kar skiej za in te re so wa ni otrzy -
mu ją też peł ną in for ma cję do ty czą cą
za wo do wej służ by woj sko wej, służ by
przy go to waw czej oraz służ by w Na ro -
do wych Si łach Re zer wo wych. Mo gą
za py tać m.in. o pra cę w ar mii, moż li -
wo ści kształ ce nia i stu dio wa nia
w uczel niach woj sko wych. 

Po wia to wa Ko mi sja Le kar ska pra -
cu je pod kie run kiem lek. med. Ma ria -
na Ga bry sia, z ra mie nia Sta ro stwa
Po wia to we go w Gli wi cach jej pra cę
nad zo ru je Zbi gniew Mać ko wiak
z Wy dzia łu Za rzą dza nia Kry zy so we -
go, a od stro ny woj sko wej za prze bieg
kwa li fi ka cji od po wia da kmdr ppor.
Da riusz Szlach cic, szef Wy dzia łu Re -
kru ta cji w WKU Gli wi ce. (RG)

W kra inie utop ków 
i wo dze nia niedź wie dzia

Trwa kwa li fi ka cja woj sko wa Ppłk Ro man No wo grodz ki, ko men dant WKU w Gli -
wi cach: Sta wie nie się do kwa li fi ka cji woj sko wej jest
obo wiąz ko we. Oso by, któ re jej pod le ga ją, otrzy ma ły
sto sow ne we zwa nia, w któ rych okre ślo ny zo stał ter -
min sta wie nia się przed Po wia to wą Ko mi sją Le kar -
ską. Je że li z uza sad nio nych wzglę dów ter min ten jest
nie od po wied ni, bo np. w tym ro ku kwa li fi ka cja woj -
sko wa po kry wa się w nie któ rych przy pad kach z da -
ta mi eg za mi nów ma tu ral nych, moż na go prze ło żyć.

W tym ce lu za in te re so wa ne oso by pro szo ne są o kon takt z WKU lub z Po -
wia to wą Ko mi sją Le kar ską. Zmia nę ter mi nów moż na uzgod nić te le fo nicz -
nie, dzwo niąc pod nr tel. 32 461 47 58 (WKU) lub 32 301 94 24 (PKL), al -
bo też ma ilo wo po przez stro nę in ter ne to wą www.gli wi ce.wku.wp.mil.pl. 

Pierw sze go dnia kwa li fi ka cji woj sko wej sie dzi bę Po wia to wej Ko mi sji Le kar skiej od wie dził
sta ro sta Mi chał Nie szpo rek (na zdję ciu w środ ku). 

– To jest pierw szy nie pu blicz ny
żło bek, w otwar ciu któ re go uczest ni -
czy łam po wej ściu w ży cie no wej
usta wy. Gra tu lu ję: je go wła ści cie -
lom po my słu i przed się bior czo ści,
a mia stu te go, iż ma tak kre atyw -
nych i peł nych ini cja ty wy miesz kań -
ców – mó wi ła Kry sty na Szu mi las,
wi ce mi ni ster edu ka cji po prze cię ciu
wstę gi w Klu bie Ma lu cha Kaj ka
w Py sko wi cach. 

Pla ców kę uru cho mi li Piotr i Mag -
da le na Ko wal czy ko wie. Ma ona 25
miejsc i jest prze zna czo na dla dzie ci
od 5 mie sią ca ży cia do 4 lat. W za leż -
no ści od po trzeb ro dzi ców za pew nia
ma lu chom peł ną, pro fe sjo nal ną opie kę
od 6 do 12 go dzin dzien nie, ale mo że
też je przyj mo wać na krót szy czas.
Kaj ka mie ści się w spo koj nej dziel ni cy
Py sko wic, w spe cjal nie za adap to wa -
nym do te go ce lu bu dyn ku przy ul.
Ogro do wej. Pla ców ka w do sko na ły
spo sób uzu peł nia lu kę w opie ce
nad naj młod szy mi dzieć mi w Py sko -

wi cach, gdzie dzia ła tyl ko je den miej -
ski żło bek. 

Ka ja otwar ta zo sta ła uro czy ście 2
ma ja, a pierw sze ma lu chy przyj mu je
już od 4 ma ja. W otwar ciu uczest ni -
czy li m.in. za stęp ca bur mi strza Py sko -
wic Wie sław Lesz czyń ski, rad ny
Piotr Pię tak oraz lek. med. Zbi gniew
Aw ra mien ko. Po prze cię ciu wstę gi

obiekt po świę cił ks. Adam Ja siur -
kow ski. 

Pod czas otwar cia Kry sty na Szu mi -
las ży czy ła ma lu chom, by się tu do -
brze czu ły i roz wi ja ły. – Im wcze śniej
dzie ci roz po czy na ją edu ka cję przez
za ba wę i kon takt z ró wie śni ka mi, tym
ła twiej szy jest ich start w szko le – do -
da ła. (RG)

W dniach 20 – 21 ma ja przed sta -
wi cie le po wia tu gli wic kie go we zmą
udział w kon fe ren cji re gio na li stów
pod ha słem „Za do mo wić się w mo -
wie”, któ rą or ga ni zu je part ner ski
po wiat puc ki. 

Ce lem kon fe ren cji jest m.in. wy -
mia na do świad czeń w na ucza niu i pro -
pa go wa niu ję zy ka ka szub skie go oraz
gwa ry ślą skiej, a tak że tra dy cji, oby -
cza jów, le gend, kuch ni i stro jów re gio -

nal nych. W tym ro ku ob cho dzi my 5-
le cie współ pra cy na szych po wia tów,
a kon fe ren cja wpi su je się w ka len darz
ju bi le uszo wych ob cho dów. We wrze -
śniu br. w Ze spo le Pa ła co wo -Par ko -
wym w Pław nio wi cach pla no wa na
jest dru ga kon fe ren cja na uko wa,
na któ rej za pre zen tu ją się przed sta wi -
cie le po wia tu puc kie go. Jej or ga ni za -
to rem jest Po wia to wa Bi blio te ka Pu -
blicz na w Gli wi cach. (MFR)

Dłuższy
piątek

Informujemy, iż w piątek 20
maja Starostwo Powiatowe 
w Gliwicach będzie pracować
dłużej niż zwykle. Tego dnia
urząd będzie czynny od godz.
7.30 do 15.30. Pozostałe dni
pracy starostwa w maju pozostają
bez zmian.

(RG) 

Za do mo wić się w mo wie

Kaj ka wy star to wa ła pierw sza

Po miesz cze nia no we go żłob ka są ko lo ro we i we so łe. 
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26 kwiet nia ru szył w Agen cji Re -
struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol -
nic twa na bór wnio sków o przy zna -
nie po mo cy w ra mach dzia ła nia
„Uła twia nie star tu mło dym rol ni -
kom”. Po trwa do 24 czerw ca.

Po moc w ra mach te go dzia ła nia
kie ro wa na jest do rol ni ków, któ rzy nie
prze kro czy li 40 ro ku ży cia oraz pla nu -
ją na być go spo dar stwo rol ne i roz po -
cząć po raz pierw szy pro wa dze nie
dzia łal no ści rol ni czej, al bo po sia da ją
go spo dar stwo rol ne i roz po czę li pro -
wa dze nie dzia łal no ści rol ni czej, ale
od jej roz po czę cia do dnia zło że nia
wnio sku o po moc nie upły nie wię cej
niż 12 mie się cy, a do dnia wy da nia de -
cy zji o przy zna niu po mo cy – wię cej
niż 18 mie się cy.

Rol ni cy ci mo gą sko rzy stać z jed -
no ra zo wej pre mii w wy so ko -
ści 75 000 zł. Wa ru nek – mu szą le gi ty -
mo wać się wy kształ ce niem gwa ran tu -
ją cym do bre przy go to wa nie do za wo -
du rol ni ka lub od po wied nim sta żem
pra cy w rol nic twie. Ist nie je tak że
moż li wość uzu peł nie nia wy kształ ce -
nia w cią gu trzech lat od dnia do rę cze -
nia de cy zji o przy -
zna niu po mo cy. 

Do otrzy ma nia
wspar cia kwa li fi -
ku ją się te go spo -
dar stwa, któ rych
wiel kość jest co
naj mniej rów na po -
wierzch ni śred niej
wiel ko ści go spo -
dar stwa w kra ju
i nie jest więk sza niż 300 ha. W przy -
pad ku wo je wództw, w któ rych śred -
nia po wierzch nia go spo dar stwa jest
niż sza od śred niej po wierzch ni go spo -
dar stwa w kra ju (czy li m.in. ślą skie -
go), speł nie nie wa run ku po sia da nia
go spo dar stwa o od po wied niej po -
wierzch ni użyt ków rol nych zo sta ło
roz ło żo ne w cza sie. Naj pierw w cią -
gu 180 dni od otrzy ma nia de cy zji
o przy zna niu po mo cy go spo dar stwo
„mło de go rol ni ka” mu si osią gnąć
wiel kość śred niej wo je wódz kiej, a na -
stęp nie w cią gu trzech lat wiel kość
śred niej kra jo wej. 

Jak in for mu je An drzej Frej no,
kie row nik Biu ra Po wia to we go
ARiMR w Py sko wi cach, Agen cja Re -

struk tu ry za cji sza cu je, że „mło dych
rol ni ków” za in te re so wa nych otrzy ma -
niem po mo cy w te go rocz nym na bo -
rze bę dzie, po dob nie jak w ubie głym
ro ku, bar dzo wie lu. Tym bar dziej jest
to praw do po dob ne, że no we roz po rzą -
dze nie mi ni stra rol nic twa i roz wo ju
wsi, okre śla ją ce te go rocz ne za sa dy
przy zna wa nia po mo cy fi nan so wej
w ra mach dzia ła nia „Uła twia nie star tu
mło dym rol ni kom”, wpro wa dza bar -
dzo ko rzyst ne zmia ny dla rol ni ków. 

Moż li we sta je się bo wiem uzy ska -
nie po mo cy przez wszyst kich mło -
dych rol ni ków, któ rzy już pro wa dzą
go spo dar stwa, bez wzglę du na spo sób
ich na by cia, o ile od roz po czę cia dzia -
łal no ści rol ni czej do dnia zło że nia
wnio sku o przy zna nie po mo cy nie
upły nie wię cej niż 12 mie się cy,
a do mo men tu wy da nia de cy zji o przy -
zna niu po mo cy – nie wię cej niż 18
mie się cy. Zno we li zo wa ne roz po rzą -
dze nie o przy zna niu wspar cia z dzia ła -
nia „Uła twia nie star tu mło dym rol ni -
kom” zmie nia rów nież tryb przy zna -
wa nia po mo cy. No we za sa dy okre śla -
ją, że każ dy wnio sek bę dzie pod da wa -

ny oce nie punk to -
wej we dług na stę -
pu ją cych trzech
kry te riów: po -
wierzch ni użyt ków
two rzo ne go go spo -
dar stwa, kwa li fi ka -
cji za wo do wych
w n i o  s k o  d a w  c y
oraz sto py bez ro bo -
cia w po wie cie,

w któ rym znaj du je się go spo dar stwo.
O ko lej no ści przy zna wa nia po mo cy
bę dzie de cy do wa ła su ma przy zna nych
punk tów, a nie jak do tych czas ko lej -
ność zło że nia kom plet ne go i po praw -
ne go wnio sku. Do tych czas po moc
z PROW 2007-2013 zo sta ła przy zna na
po nad 16,2 tys. „mło dych rol ni ków”.
Do dys po zy cji chęt nych po zo sta je
jesz cze po nad 550 mln zł. 

Wnio sek o przy zna nie po mo cy na -
le ży skła dać oso bi ście lub przez upo -
waż nio ną oso bę, li stem po le co nym
lub pocz tą ku rier ską do dy rek to ra od -
dzia łu re gio nal ne go Agen cji, wła ści -
we go ze wzglę du na miej sce po ło że nia
go spo dar stwa. 

(RG)

Więk szość dzie ci z ro dzin rol ni -
czych od naj młod szych lat ży cia
uczest ni czy nie tyl ko w pra cach go -
spo dar stwa do mo we go, lecz rów nież
w pra cach rol nych. Dzie ci sa me wy -
ko nu ją okre ślo ne pra ce lub po ma ga -
ją do ro słym, czę sto też prze by wa ją
w stre fie trwa ją cych prac. Sa mo
prze by wa nie w tej stre fie spra wia,
że dziec ko, mi mo iż nie wy ko nu je
pra cy, jest pod wpły wem od dzia ły -
wa nia czyn ni ków śro do wi ska prac
rol nych, czę sto szko dli wych dla je go
zdro wia. 

– Dzie ci w go spo dar stwach rol nych
w po rów na niu do ich ró wie śni ków
miesz ka ją cych w mie ście na ra żo ne są
na więk sze ry zy ko ska le czeń i ura zów,
bar dzo czę sto koń czą cych się trwa łym
in wa lidz twem, a na wet śmier cią – mó wi
Kry sty na Krę giel, kie row nik Pla ców ki
Te re no wej KRUS w Gli wi cach. – Ro -
dzi ce an ga żu jąc dzie ci do prac w go spo -
dar stwie rol nym po win ni zda wać so bie
spra wę z te go, że na ka zu jąc im wy ko na -
nie prac prze kra cza ją cych ich moż li wo -
ści fi zycz ne na ra ża ją je na nie bez pie -
czeń stwo. Bar dzo czę sto zgo da ro dzi -
ców np. na sa mo dziel ne kie ro wa nie cią -
gni kiem lub wy ko ny wa nie in nych prac
za strze żo nych tyl ko dla do ro słych wy -
ni ka np. z chę ci po chwa le nia się sa mo -
dziel no ścią swo je go dziec ka.

Ro dzi ce mo gą po wie rzać dzie ciom
tyl ko ta kie pra ce, któ re nie stwa rza ją
za gro żeń dla ich zdro wia i wszech -
stron ne go roz wo ju. Trze ba też pa mię -
tać, że pra ca dziec ka nie po win na od -
by wać się kosz tem cza su prze zna czo -
ne go na na ukę oraz na sen, wy po czy -
nek a na wet wła ści wą roz ryw kę. Pra ce
po wie rza ne dzie ciom nie mo gą też
prze kra czać ich moż li wo ści fi zycz -
nych i nie po win ny na ra żać je na ry zy -
ko ura zów, wy pad ków oraz stwa rzać
za gro że nie dla roz wo ju psy chicz ne go
i fi zycz ne go. 

Zbli ża ją cy się okres wa ka cji sprzy -
ja wzro sto wi wy pad ków dzie ci w go -
spo dar stwach rol nych. Ko rzy sta jąc
z ich po mo cy na le ży wy bie rać ta kie
pra ce, któ rym są one w sta nie po do łać
bez na ra że nia na nie po trzeb ne nie bez -
pie czeń stwo. Bez pie czeń stwo dzie ci
za le ży w du żej mie rze od wy obraź ni
ro dzi ców. 

Pra ce i czyn no ści szcze gól nie nie -
bez piecz ne, któ rych nie na le ży po wie -
rzać dzie ciom do lat 15. w go spo dar -
stwach rol nych:
1. Kie ro wa nie cią gni ka mi rol ni czy mi
i in ny mi ma szy na mi sa mo bież ny mi. 
2. Ob słu ga kom baj nów do zbio ru
zbóż, zie lo nek i oko po wych, ma szyn
żniw nych, ko sia rek rol ni czych, pras
do sło my i sia na, ko pa czek do zbio ru
oko po wych. 
3. Sprzę ga nie i roz przę ga nie ma szyn
i na rzę dzi rol ni czych, przy czep i wo -
zów z cią gni ka mi rol ni czy mi, a tak że

po ma ga nie przy tych czyn no ściach.
4. Prze by wa nie na po mo stach sa dza -
rek do ziem nia ków oraz siew ni ków
i ko ry go wa nia ich pra cy po przez strą -
ca nie nad mia ru sa dze nia ków lub prze -
gar nia nie ziar na w skrzy ni na sien nej. 
5. Ob słu ga ma szyn do przy go to wa nia
pasz: siecz kar ni, śru tow ni ków, gnio -
tow ni ków, mie szal ni ków, roz drab nia -
czy. 
6. Ob słu ga mło car ni, a zwłasz cza pra -
ca na gór nym po mo ście mło car ni oraz
przy współ pra cu ją cej pra sie do sło my. 
7. Prze rzy na nie drew na przy uży ciu
pi lar ki tar czo wej oraz wy ko ny wa nie
czyn no ści po moc ni czych przy tej pra -
cy: po da wa nie i od bie ra nie ma te ria łu,
usu wa nie tro cin i in ne pra ce po rząd -
ko we. 
8. Wszel kie pra ce przy uży ciu pił łań -
cu cho wych (prze ci na nie pni, okrze sy -

wa nie ga łę zi, prze świe tla nie drzew
itp.).
9. Ści na nie drzew, ścią ga nie, za ła du -
nek i roz ła du nek drew na o śred ni cy
więk szej niż 15 cm.
10. Ob słu ga dmu chaw, prze no śni ków
ta śmo wych i śli ma ko wych. 
11. Za ła du nek, wy ła du nek i wy siew
tlen ko we go wap na na wo zo we go
(wap na pa lo ne go). 
12. Wszel kie pra ce z che micz ny mi
środ ka mi ochro ny ro ślin. 
13. Pra ce z uży ciem roz pusz czal ni -
ków or ga nicz nych. 

14. To pie nie i pod grze wa nie le pi ku
i smo ły. 
15. Roz pa la nie i ob słu ga pie ców cen -
tral ne go ogrze wa nia.
16. Ob słu ga par ni ków, ko tłów do go -
to wa nia. 
17. Ob słu ga roz płod ni ków (bu ha jów,
ogie rów, knu rów, try ków). 
18. Za ła du nek i roz ła du nek zwie rząt,
pra ce przy ubo ju i roz bio rze zwie rząt. 
19. Opróż nia nie zbior ni ków i wy wóz
gno jów ki, gno jo wi cy i szam ba. 
20. Wy ko ny wa nie wy ko pów ziem nych
i pra ca w wy ko pach. 
21. Ob słu ga ła do wa czy i me cha nicz -
nych pod no śni ków. 
22. Pra ce w si lo sach za mknię tych,
zbior ni kach i po jem ni kach. 
23. Wszel kie pra ce na wy so ko ści po -
nad 3 me try na: po mo stach, dra bi nach,
drze wach, da chach itp. (RG)

Pod czas nie daw nych wy bo rów
do rad po wia to wych Ślą skiej Izby
Rol ni czej wy bra ny zo stał no wy
skład Ra dy Po wia to wej Ślą skiej
Izby Rol ni czej Po wia tu Gli wic kie -
go.

W skład ra dy po wia to wej dzia ła ją -
cej na te re nie po wia tu gli wic kie go we -
szli: Ro man Au gu styn Wło darz
(gmi na Gie rał to wi ce), Ge rard An to ni
Urba nik (gmi na Pil cho wi ce), Piotr

Ru dolf Kropsz (gmi na Py sko wi ce),
Ber nard Zych (gmi na Ru dzi niec),
Wła dy sław Bu tor, Cze sław Ka zi -
mierz Sie bie lec (gmi na So śni co wi ce),
Kry stian Kieł ba sa, Ce cy lia Ma ria
Za wio la (gmi na To szek), Grze gorz
To masz Rze pa, Jan Pa weł Su da
(gmi na Wie lo wieś), Jó zef Ro man
Ciup ka (mia sto Gli wi ce) oraz Bro ni -
sław Wy żgo lik (mia sto Za brze).

(SoG)

Bliż sze in for ma cje na te mat skła -
da nia wnio sków moż na uzy skać
w Biu rze Te re no wym ARiMR
w Py sko wi cach (ul. Ko per ni ka 2,
tel. 32 233 88 42
lub 32 302 20 13), na stro nie
www.arimr.gov.pl oraz pod nu me -
rem bez płat nej in fo li -
nii 0 800 38 00 84. 

WY GRAJ Z NA MI
Obok za miesz cza my dwa py ta nia, do ty czą ce bez pie czeń -
stwa dzie ci w go spo dar stwie rol nym. 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 20 ma ja. 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. Czy 12-la tek mo że na łą ce pro wa dzić cią gnik, po ma -
ga jąc ro dzi com przy zbio rze sia na?
a. tak, gdyż nie po ru sza się po dro dze pu blicz nej
b. tak, gdyż jest pod opie ką osób do ro słych
c. nie 

2. Czy 14-la tek mo że prze by wać na po mo ście sa dzar ki
i strą cać nad miar sa dze nia ków, pod czas sa dze nia
ziem nia ków na po lu?
a. nie, bo nie wol no prze by wać na po de ście sa dzar ki pod -
czas jej pra cy 
b. nie, gdyż nie ukoń czył 15 lat 
c. tak

Nasz po przed ni
kon kurs wy gra ła
Ju sty na Lo sza
z Żer ni cy. Na zdję -
ciu (z pra wej) od -
bie ra na gro dę
od Re gi ny Ko wal -
skiej z Pla ców ki
Te re no wej KRUS
w Gli wi cach.Fo
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Re pre zen tu ją rol ni ków

Na bór ko lej nych 
wnio sków

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

Dzie ci nie wszyst ko mo gą
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6 kwiet nia w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach od by ło się –
z udzia łem Ga brie li Le nar to wicz,

pre zes Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Ka to wi cach – spo tka nie
kon sul ta cyj ne na te mat wy ko rzy sta -
nia środ ków po mo co wych na ochro -
nę śro do wi ska. Wzię ło w nim udział
kil ku dzie się ciu przed sta wi cie li gmin
na le żą cych do po wia tu gli wic kie go.

Spo tka nie po świę co ne by ło głów -
nie za sa dom udzie la nia do fi nan so wa -
nia ze środ ków WFO ŚiGW w Ka to wi -
cach oraz pro -
jek to wi „Do -
bry kli mat dla
p o  w i a  t ó w ” .
Ga brie la Le -
n a r  t o  w i c z
omó wi ła li stę
te go rocz nych
p r i o  r y  t e  t o  -
wych przed -
się wzięć m.in.
z za kre su
ochro ny za so -
bów wod -
nych, go spo -
dar ki od pa da -
mi, ochro ny
po wie trza czy edu ka cji eko lo gicz nej
oraz za sa dy do fi nan so wa nia za dań
przez Fun dusz. Z ko lei Woj ciech Szy -
mal ski z In sty tu tu na rzecz Eko ro zwo -
ju scha rak te ry zo wał głów ne dzia ła nia
w ra mach pro gra mu „Do bry kli mat dla
po wia tów”. Ce lem pro jek tu jest m.in.
ak tyw ne za an ga żo wa nie pol skich sa -
mo rzą dów w dzia ła nia pro wa dzą ce
do ogra ni cze nia emi sji ga zów cie plar -
nia nych oraz słu żą ce lep szej ada pta cji
do zmian kli ma tu. W pro gra mie tym

swe uczest nic two za de kla ro wał Po -
wiat Gli wic ki.

Jak in for mu je Piotr Bier nat,
rzecz nik pra so wy WFO ŚiGW w Ka to -
wi cach, od trzech lat człon ko wie Za -
rzą du te go
F u n  d u  s z u
u c z e s t  n i  c z ą
w ta kich ro -
dza ju spo tka -
niach, któ re
po za prze ka -
za niem in for -
ma cji słu żą
tak że wy słu -
cha niu po stu -
la tów i opi nii

sa mo rzą dow ców oraz po ten cjal nych
be ne fi cjen tów w za kre sie zmian, ja kie
war to wpro wa dzić w przy szło rocz -
nych prio ry te tach do ty czą cych udzie -
la nia po ży czek oraz do ta cji. Pod czas
tej na ra dy Ga brie la Le nar to wicz pod -
kre śli ła, iż gli wic cy sa mo rzą dow cy
na le żą do tych w re gio nie, któ rzy po -
tra fią do brze i sku tecz nie wy ko rzy sty -
wać szan sę, ja ką stwa rza ją środ ki
WFO ŚiGW w Ka to wi cach na po pra -
wę wa run ków ży cia miesz kań ców.
W cią gu dwóch ostat nich lat jed nost ki
sa mo rzą du te ry to rial ne go oraz po zo -

sta łe pod mio ty z te re nu po wia tu gli -
wic kie go za war ły ok. 250 umów
w po sta ci do ta cji i pre fe ren cyj nych
po ży czek na przed się wzię cia pro eko -
lo gicz ne na kwo tę po nad 60 mln zł.
Naj wię cej, bo pra wie 35 mln zł, prze -
zna czo no na ter mo mo der ni za cję
obiek tów.

Pod czas dys ku sji w trak cie spo tka -
nia w sta ro stwie du żo mó wio no o po -
trze bie do fi nan so wa nia in we sty cji
zwią za nych z wy ko rzy sta niem ener gii
od na wial nej, ta kich jak np. pla no wa na
bu do wa w po bli żu Gli wic eks pe ry -
men tal nej far my wia tro wej lub sie ci
wia tra ków ma łej mo cy. Wie le py tań
do ty czy ło moż li wo ści wspar cia dzia -
łań do ty czą cych re wi ta li za cji te re nów
po prze my sło wych w po wie cie oraz li -
kwi da cji od pa dów za wie ra ją cych
azbest z pry wat nych do mów.

Uczest ni czą cy w spo tka niu sta ro sta
gli wic ki Mi chał Nie szpo rek za po wie -
dział jesz cze więk szą niż do tej po ry
ak tyw ność w po zy ski wa niu za rów no
kra jo wych, jak i za gra nicz nych, środ -
ków po mo co wych na ochro nę śro do -
wi ska. To – jak mó wił – wy zwa nie
współ cze sno ści, któ re go zlek ce wa żyć
dziś nikt nie mo że. (RG, SoG)
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Aż trzy drze wa z po wia tu gli wic -
kie go zna la zły się w fi na ło wej szes -
na st ce ogól no pol skie go kon kur su
Drze wo Ro ku. Już nie dłu go in ter -
nau ci za de cy du ją, któ re z nich sta -
nie się tym je dy nym, naj wspa nial -
szym pol skim drze wem. 

Na kon kurs wpły nę ło 85 zgło szeń,
wska zu ją cych drze wa cen ne dla lo kal -
nych spo łecz no ści. Ju ry wy bra ło
z nich 16 naj cen niej szych drzew.
Za ta kie uzna no drze wa naj bar dziej
ko cha ne, drze wa z opo wie ścią, drze -
wa, któ re po bu dza ją wy obraź nię i jed -
no czą lu dzi. Zna la zły się wśród nich
trzy, zgło szo ne przez in sty tu cje, or ga -
ni za cje oraz miesz kań ców na sze go po -

wia tu. Są to wiąz z Po ni szo wic w gmi -
nie Ru dzi niec oraz dwie li py – jed na
z Przy szo wic w gmi nie Gie rał to wi ce,
a dru ga ze Sta ni cy w gmi nie Pil cho wi -
ce.

PO NI SZO WIC KI WIĄZ ro śnie
na te re nie za byt ko we go cmen ta rza
wo kół mo drze wio we go ko ścio ła
z 1404 r. W XX wie ku po ude rze niu
pio ru na w drze wie po wsta ła sze ro ka
szcze li na, do któ rej wsta wio no fi gur kę
Nie po ka la ne go Po czę cia Ma rii, two -
rząc w ten spo sób na tu ral ną ka plicz kę.
Drze wo jest świad kiem wie lu wy da -
rzeń hi sto rycz nych, któ re ro ze gra ły się
na tym te re nie (m.in. XVII -wiecz ne
bun ty chłop skie, epi de mie, po wódź
z 1736 r. czy elek try fi ka cja wsi w 1930
r.), ale i łez wy la nych na po grze bach
po ko leń miesz kań ców. Wiąz stał się
przez to łącz ni kiem cza sów, któ re mi -
nę ły i obec nych, po ka zu jąc, że my
rów nież je ste śmy czę ścią hi sto rii.
Drze wo zgło si ły miesz kan ki: Do mi ni -
ka Gmy rek i Pa try cja La so ta -Bie -
niek oraz Gmin na Bi blio te ka w Ru -

dziń cu, ko ło Mniej szo ści Nie miec kiej,
soł tys wsi i ra da so łec ka.

LI PA „WI TU LA” RO SNĄ CA
W PRZY SZO WI CACH to dru gie
z na szych fi na ło wych drzew. Znaj du je
się w po bli żu wa łów Kłod ni cy, na te re -
nie zde gra do wa nym przez szko dy gór -
ni cze. W je go po bli żu ro ze bra no po pę -
ka ne i pod to pio ne do my, a lu dzie opu -
ści li ten te ren, obok znaj du ją się nie -
użyt ki – a mi mo to li pa ży je i pięk nie -
je. Wio sną ub. ro ku by ła świad kiem
dra ma tycz nej wal ki lu dzi na wa łach
pod czas po wo dzi, gdy gro zi ło prze la -
nie się wo dy z Kłod ni cy do de pre sji,
w ja kiej znaj du ją się Przy szo wi ce
z po wo du pro wa dzo nej pod ni mi

od dzie się -
cio le ci eks -
p l o  a t a  c j i
wę gla.

L i  p a
o k r y  t a
w 1997 r.
przez Wi to -
sła wa Grze -

gor czy ka ofi -
cjal nie na zy -
wa się „Wi to -
sław”, lecz
miesz kań com
Przy  szo  wic
ko ja rzy się
b a r  d z i e j
z żeń ską na -
zwą „Wi tu la” – ja ko drze wo ży cia. We
wnę trzu jej pnia znaj du je się dość spo -
re po miesz cze nie z prze świ tem na nie -
bo. Hi sto rię drze wa i miej sca pie lę -
gnu je To wa rzy stwo Mi ło śni ków Przy -
szo wic (au tor zgło sze nia), któ re w po -
bli żu zor ga ni zo wa ło ogól no do stęp ne
po le bi wa ko we z ław ka mi i miej scem
na ogni sko.

STA NIC KA LI PA, ko lej ne z fi na -
ło wych drzew, ma hi sto rycz ną prze -
szłość – we dług miej sco wej le gen dy
po sa dzo na zo sta ła przez kró la Ja -
na III So bie skie go w cza sie prze mar -
szu wojsk z od sie czą do Wied nia
w 1683 r. Za rów no Sta ni ca, jak i kró -
lew ska li pa znaj du ją się na szla ku tu -

ry stycz nym „Śla da mi hu sa rii pol skiej
na Ślą sku”.

Sta tu et ka z kształ tem te go drze wa
jest wrę cza na zwy cięz com tur nie ju
„Bieg od li py do li py”. Drze wo to jest
pa tro nem ak cji: „I Ty po sadź swo je
drzew ko – na sa dze nie drzew ka mi no -
wej „Alei li po wej” w Sta ni cy oraz za -

ło żo ne go w 2006 r. mi ni -par ku „Na sze
uro czy sko”. Drze wo jest w ofi cjal nym
lo go so łec twa, któ re wraz z Urzę dem
Gmi ny Pil cho wi ce i Ze spo łem Szkol -
no -Przed szkol nym w Sta ni cy na de sła -
ło zgło sze nie do kon kur su.

Kon kurs Drze wo Ro ku w Pol sce
jest czę ścią mię dzy na ro do we go pro -
jek tu Eu ro pej skie Drze wo Ro ku.
W Pol sce pro wa dzi go Sto wa rzy sze nie
Eko lo gicz no -Kul tu ral ne Klub Ga ja
z Biel ska -Bia łej. W ub. ro ku uho no ro -
wa ne ono zo sta ło przez WFO ŚiGW
w Ka to wi cach na gro dą „Zie lo ne Cze -
ki”, przy zna wa ną za waż ne dzia ła nia
pro eko lo gicz ne. 

RO MA NA GOZ DEK

EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
PPOOWWIIAATTUU  GGLLIIWWIICCKKIIEEGGOO

Jak sa mo rzą dy mo gą ko rzy stać ze środ ków
na ochro nę śro do wi ska? 

Kon sul ta cje w sta ro stwie

Dzię ki do fi nan so wa niu bądź pre -
fe ren cyj nym po życz kom z WFO -
ŚiGW Po wiat Gli wic ki w ostat -
nich la tach wy ko nał ter mo mo der -
ni za cję bu dyn ków m.in. Szpi ta la
Po wia to we go w Py sko wi cach,
Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi -
cach oraz Ze spo łu Szkół Za wo do -
wych nr 2, Ze spo łu Szkół im. I. J.
Pa de rew skie go i Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych w Knu ro wie. 

Roz strzy gnię cie kon kur su po prze -
dzi in ter ne to we gło so wa nie, któ re
roz pocz nie się w czerw cu. Za chę -
ca my miesz kań ców po wia tu gli -
wic kie go, by ak tyw nie włą czy li się
w od da wa nie gło sów na „na sze”
drze wa. Bliż sze szcze gó ły na stro -
nie in ter ne to wej www.klub ga -
ja.pl/drze wo_ro ku/. 

Od le wej: wi ce sta ro sta Wal de mar Do mbek, Ga brie la Le nar to -
wicz oraz Mi chał Nie szpo rek.

Wiąz w Po ni szo wi cach.

Li py – „Wi tu la” z Przy szo wic…

…oraz ta rosnąca w Stanicy, zasadzona przez Jana III
Sobieskiego.
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Na kar tach dłu giej i bo ga tej hi -
sto rii Tosz ka za pi sa ło się wie -
lu zna mie ni tych oby wa te li,

wie lu za cnych go ści od wie dzi ło to mia -
sto, ale naj mniej wie my – zgo ła nic –
o zwy kłych lu dziach, któ rzy tu kie dyś

miesz ka li. Czyż nie cie ka we jest kim
by li, jak ży li, jak to czy ły się ich zwy -
czaj ne i nie zwy czaj ne lo sy i ja ką spu -
ści znę zo sta wi li swym póź nym wnu -
kom? Je śli choć tro chę in te re su je to
Pań stwa – ro zu mie cie, ja kie emo cje
nie sie ze so bą prze glą da nie sta rych
ksiąg Urzę du Sta nu Cy wil ne go w Tosz -
ku...

Do stoj nie po żół kłe stro ny wy peł nio ne
są ka li gra ficz nie, ręcz nie w ję zy ku nie -
miec kim, róż ny mi ro dza ja mi pi sma go -
tyc kie go, a ra czej pew nie neo go tyc kie go,
o ła ma nych, ozdob nych kon tu rach. Do -
daj my, o czym wie dzą ci, któ rzy uczy li
się nie miec kie go przed woj ną, że w póź -
niej szych la tach sto so wa no tzw. „Sütter -
lin schrift” któ ry – co kol wiek uprasz cza -
jąc – moż na okre ślić ja ko prak tycz niej szą
i mniej trud ną wer sję owe go nie co ta jem -
ni cze go, strze li ste go li ter nic twa. Uła twie -
nie to, za pew ne w od ru chu li to ści dla mo -
zo lą cych się na uką pi sa nia, wpro wa dził
w 1911 ro ku mi ni ster kul tu ry i szkol nic -
twa Lu dwig Sütter lin. Go tyc kie kro je
czcion ki, sto so wa ne w Eu ro pie Za chod -
niej i Środ ko wej, cha rak te ry stycz ne dla
krę gów kra jów kul tu ry nie miec kiej,
w po wszech nym uży ciu by ły nie mal
od XII wie ku do 1941 ro ku, kie dy za ka -
za ne zo sta ły przez na zi stów ja ko pi smo
po cho dzą ce od Ży dów. Pa ra dok sem hi -

sto rii jest więc to, że obec nie, nie słusz nie
acz po wszech nie łą czy się je z hi tle ry -
zmem. Dziś, nie ste ty nie wie le osób po -
tra fi się tą praw dzi wą sztu ką pi sar ską bie -
gle po słu gi wać.

Obo wią zek za pi sów uro dzeń, zgo -
nów i ślu bów w świec kich księ gach re je -
stro wych wpro wa dzi ło pra wo pru skie.
W do ku men tach tych, po za da ny mi
współ cze śnie przy ję ty mi od no to wy wa no
rów nież za wód i wy zna nie. Nie miec kie
urzę dy sta nu cy wil ne go spo rzą dza ły
księ gi w dwóch eg zem pla rzach, wtó ro pis
tra fiał do ar chi wum. W prze szło ści rząd
nie miec ki su ge ro wał zwrot tych ksiąg
do Nie miec, jed nak stro na pol ska od ma -
wia ła, nie chcąc na ru szać obo wią zu ją cej
za sa dy „gdzie fakt, tam akt”.

Pierw szym do ku men tem w to szec -
kich księ gach jest akt uro dze nia
He dwig, cór ki Jo se pha i Wik to rii,

spo rzą dzo ny 17 paź dzier ni ka 1874 ro ku.
War to wie dzieć, że do dziś ist nie ją
w Tosz ku, choć czę sto w zmie nio nej for -
mie, naj star sze na zwi ska, któ re ja ko
pierw sze po ja wia ją się w księ gach urzę -
do wych. Nie ste ty, wy móg za cho wa nia
po uf no ści tych do ku men tów nie po zwa la
na ich pu bli ka cję. 

W la tach 1874-1907 naj licz niej sze za -
pi sy do ty czy ły osób wy zna nia ka to lic kie -
go. Wśród tej gru py to szan wy mie nia ne
są za wo dy rol ni ka, ro bot ni ka oraz róż ne
fa chy rze mieśl ni cze, ta kie jak mu rarz,
mły narz, bro war nik, są też urzęd ni cy, du -
chow ni, rad co wie, na uczy cie le, woj sko -
wi i po łoż na. Bez wąt pie nia in te re su ją cą
cie ka wost ką jest to, że w Bo gu szy cach,
2 lu te go 1893 ro ku oże nił się dr fi lo zo fii
Jo sef Franz Wil helm. W dniu ślu bu
miał 36 lat, je go wy bran ka An na by ła
dwa ra zy młod sza.

Sto sun ko wo du żą gru pę sta no wi ły ro -
dzi ny ży dow skie. Wśród niej do mi no wa -
li han dlow cy (kup cy). By li też le ka rze
(dok to rzy me dy cy ny). Oczy wi ście w tu -
tej szych księ gach znaj du je się akt uro -

dze nia z 3 lip ca 1899 ro ku Sir Lu dwi ga
Gut t man na, wy bit ne go le ka rza neu ro chi -
rur ga, twór cy igrzysk pa ra olim pij skich,
dzia ła ją ce go od 1939 r. w Wiel kiej Bry ta -
nii, gdzie zmarł 18 mar ca 1980 ro ku. 

We wszyst kich ak tach uro dze nia osób
po cho dze nia ży dow skie go w 1939 ro ku
do ko na no spe cjal nych ad no ta cji opa trzo -
nych cha rak te ry stycz ną pie czę cią.

Nie ma ło miesz ka ło w Tosz ku ewan -
ge li ków. Wśród nich by li tak że rze mieśl -
ni cy, pa sto rzy, uty tu ło wa ni rad co wie,
dru ka rze, woj sko wi, le ka rze i na uczy cie -
le. Na tu ral nie nie mo że bra ko wać do ku -
men tów do ty czą cych ostat nich wła ści -
cie li zam ku to szec kie go, ro du Gu ra dze!
Jest akt zgo nu z 11 kwiet nia 1902 ro ku
Hu go Sa lo Gu ra dze, zmar łe go w wie -
ku 77 lat. Są ak ty uro dze nia z 16 ma -
ja 1883 ro ku – Kur ta Hu ber tu sa Hu go
Her ma na Si lo ni sa (ta mno gość imion do -
ty czy jed nej i tej sa mej oso by) oraz z 27
czerw ca 1886 ro ku – Klau sa Ar nol da
Ada ma Si lviu sa Kur ta. By li to sy no wie
Kur ta Gu ra dze i He le ny Si lvii Her mi ny
z do mu Po sa dow ski.

Z do ku men tów wy ni ka, że w Tosz ku
ży li w zgod nej ko eg zy sten cji przed sta wi -
cie le róż nych wy znań, róż nych grup spo -
łecz nych i spo ro by ło osób re pre zen tu ją -
cych ja kiś kon kret ny za wód lub ma ją -
cych do bre, na wet wy so kie, jak na owe
cza sy, wy kształ ce nie czy ty tu ły. W ja -
kimś sen sie świad czy to o sta tu sie eko no -
micz nym miesz kań ców ów cze snej gmi -
ny, bo prze cież zdo by cie każ de go fa chu
al bo ukoń cze nie szkół i stu diów by ło
kosz tow ne. Za pew ne swój ma low ni czy
i sta tecz ny wi ze ru nek za wdzię cza tam ten
To szek ma jęt no ści, po zio mo wi wy kształ -
ce nia oraz pra co wi to ści miesz kań ców.

Księ gi pro wa dzi li skru pu lat ni
urzęd ni cy – bur mi strzo wie lub
ich za stęp cy. W la tach 1874-

1899 Hir sch berg i Urbant zyk, w la -
tach 1899-1935 Hen cin ski i Mi ka oraz
Ky as, a od 1936 ro ku Greup ner. Za pi sy -

wa li oni zda rze nia z te re nu Tosz ka (Tost).
Rów no cze śnie pro wa dzo na by ła re je stra -
cja w urzę dzie „Schloss Tost”, obej mu ją -
ca spra wy z te re nu gmi ny To szek tj. Ora -
cza, Dą brów ki, Sar no wa, Pi sa rzo wic,
Paw ło wic, Płuż nicz ki. Tam na do ku men -

tach pod pi sy wa li się w la tach 1874-1905
Pa stu sch ka i Gu ra dze, a od 1905 ro ku Ja -
cub czyk. Ko tu lin miał swój urząd,
do któ re go re je stru na le ża ły rów nież Pro -
bosz czo wi ce i Li go ta To szec ka, od ręb ny
urząd był tak że w Pnio wie. Wil ko wicz ki,
Ga jo wi ce i Bła że jo wie na le ża ły do Ko tli -
szo wic, jed nak tam bu dy nek wraz z do -
ku men ta mi spło nął w cza sie ostat niej
woj ny. 

Ar chi wi za cja ksiąg z lat 1874-1907
prze pro wa dzo na zo sta ła zgod nie z usta le -
nia mi okre ślo ny mi w roz po rzą dze niu mi -
ni stra kul tu ry. W tych la tach we dług spi -
sów w Ko tu li nie by ło 1605 zgo nów, za -
war to 536 mał żeństw, a uro dzeń by -
ło 2475, od po wied nio w Pnio wie: zgo -
nów – 784, mał żeństw – 231 i uro dzeń –
1144, w Tosz ku zgo nów – 2445, mał -
żeństw – 479, uro dzeń – 2336 oraz
w wiej skim re je strze zgo nów – 2981,
mał żeństw – 1014 i uro dzeń – 4574. So -
cjo lo gom po zo sta wia my oce nę sy tu acji
de mo gra ficz nej i jej wpły wu na dal sze

lo sy gmi ny – w mie ście był ujem ny przy -
rost na tu ral ny, rocz nie śred nio by ło 236
po grze bów czy 68 we sel… 

Wsu mie wy ma ga ło to przej -
rze nia aż 20 604 ak tów re -
je stra cji. Cie ka wa to pra ca,

ale bez wąt pie nia żmud na i trud na ze
wzglę du na spe cy fi kę pi sma i brak tłu -
ma cza. Wer to wa ne księ gi nie za wie ra ją
ro man tycz nych wąt ków, wier szy ani

le gend, są tyl ko bez na mięt nym świa -
dec twem naj waż niej szych fak tów czy -
je goś ży cia. 1 lip ca 2008 zo sta ły one
prze ka za ne do od dzia łu Ar chi wum
Pań stwo we go w Gli wi cach, za in te re so -
wa ne oso by mo gą otrzy mać tam kse ro -
ko pie. Co ro ku tra fia tam ko lej ny rocz -
nik, bo wiem w urzę dzie mo gą być
prze cho wy wa ne tyl ko do ku men ty
do stu lat.

I tak oto pro szę Pań stwa dzie je się
hi sto ria. Je ste śmy świad ka mi jak na si
przod ko wie, któ rych cza sem ktoś jesz -
cze pa mię ta, prze cho dzą do jej an na -
łów. Mo że my so bie tyl ko pró bo wać
wy obra zić, czy współ cze śnie uży wa ne
no śni ki in for ma cji prze trwa ją w tak in -
te re su ją cej for mie do na stęp nych po -
ko leń, a wia do mo ści, któ re z nich wy -
czy ta ją na si na stęp cy, bę dą dla nich
rów nie zaj mu ją ce jak dla nas. 

LI DIA LI PIŃ SKA 
MA RIA NO WAK -KO WAL SKA

PS Ar ty kuł po wstał w 2008 r. 

Win cen ty Łu kasz Mrzy głód uro dził się 17
lip ca 1884 ro ku w Pa czy nie. Do ra stał w wie lo -
dziet nej, chłop skiej ro dzi nie, a kształ to wa ła go
spo koj na, pięk na przy ro da ro dzin nych stron.
To zna ny ma larz i kon ser wa tor za byt ków, któ -
re go sła wa roz ta cza ła się da le ko po za ro dzin ne
stro ny.

Je go pierw szy ry su nek po wstał przy szkol nej
ław ce w pa czyń skiej szko le po wszech nej.
Po prze rwie przed lek cją re li gii Win cen ty na szki -
co wał ko śció łek w Pa czy nie, po chło nię ty ry sun -
kiem nie za uwa żył po ja wie nia się ów cze sne go
pro bosz cza So be la. Kie dy prze stra szo ny scho wał
blok pod ław kę, pro boszcz za żą dał, aby po ka zał
mu scho wa ny przed miot. Ry su nek mu siał spodo -
bać się su ro we mu dusz pa ste rzo wi, bo skie ro wał
mło de go ar ty stę do dzie ka na Zie gle ra w są sied -
niej wsi Sie ro ty. Ten zaś zle cił ma łe mu ma la rzo -
wi na ry so wać tam tej szy ko ściół wiej ski oraz ko -
ściół w Za cha rzo wi cach. Wła śnie te dwa ry sun ki
są pierw szy mi za cho wa ny mi pra ca mi Mrzy gło -
da. W 1992 ro ku ro dzi na Mrzy gło da od kry ła je -
go ry su nek w za kry stii ko ścio ła w Za cha rzo wi -
cach. Na mar gi ne sie wid nie je no tat ka pro bosz -
cza Zie gle ra: „Na ry so wa ne z na tu ry przez 13-let -

nie go ucznia Mrzy gło da z Pa czy ny, któ re go pro -
boszcz So bel po słał na na ukę ma lar stwa do Wro -
cła wia i któ ry jest te raz, w 1908 ro ku, bra tem
fran cisz kań skim w Kar ło wi cach ko ło Wro cła -
wia”. W póź niej szym cza sie Win cen ty na ry so wał
jesz cze wie le oko licz nych drew nia nych ko ściół -
ków. Pro bosz czo wie So bel i Zie gler za pro po no -
wa li ro dzi com wy sła nie Win cen te go do Wro cła -
wia na na ukę do pra cow ni Ju lia na Wal dow skie -
go.

W wie ku 23 lat Win cen ty Łu kasz Mrzy głód
zo stał przy ję ty do no wi cja tu w klasz to rze fran -
cisz ka nów we Wro cła wiu -Kar ło wi cach. Po wstą -
pie niu do za ko nu przy jął ja ko imię za kon ne Łu -
kasz. Pro win cjał fran cisz ka nów, oj ciec Kry stian
Ko su beck za uwa żył u nie go du ży ta lent i wy słał
do Kró lew skiej Szko ły Sztu ki i Rze mio sła Ar ty -
stycz ne go we Wro cła wiu. W cza sie stu diów ma -
larz z Pa czy ny two rzył w róż nych tech ni kach:
ołów ku, wę glu, pa ste lu, kred ce czy se pii. Stu dio -
wał rów nież ma lar stwo olej ne i akwa re lo we. Stu -

dia we Wro cła wiu za koń czył ma lo wi dłem olej -
nym przed sta wia ją cym śmierć św. Fran cisz ka.

Po stu diach Mrzy głód wy je chał na po łu dnie
Nie miec, aby po głę bić swo je umie jęt no ści ar ty -
stycz ne. W 1914 ro ku udał się do Włoch, za trzy -
mu jąc się w We ne cji, Flo ren cji, Asy żu i Rzy mie.
Po wy bu chu I woj ny świa to wej zo stał przy wo ła -
ny do klasz to ru we Wro cła wiu, a w 1917 ro ku
wcie lo ny do ar mii ja ko or dy nans ka pe la na woj -
sko we go. W 1918 ro ku po wró cił z wie lo ma ry -
sun ka mi, akwa re la mi i ob ra za mi olej ny mi
do Wro cła wia. Wkrót ce wy stą pił z za ko nu Fran -
cisz ka nów, osiadł w ro dzin nej Pa czy nie i oże nił
się z Pau lą Gar bas. Ze wzglę du na trud ną sy tu ację
ma te rial ną Mrzy głód mu siał ma lo wać dwa, trzy
ob ra zy dzien nie. In spi ra cji szu kał w naj bliż szym
oto cze niu. Ma lo wał kry te strze chą cha łu py z po -
ły sku ją cy mi sło necz ni ka mi i ró ża mi w przy do -
mo wych ogro dach, so czy sto zie lo ne łą ki z ol szy -
na mi i kro wa mi, wra ca ją cych z po la chło pów
i drew nia ne ko ściół ki. Czę sto ma lo wał re li gij ne

W i n  c e n  t y  Ł u  k a s z  M r z y  g ł ó d  –

Au to por tret z sy nem Ar nol dem, 1926 r., ob raz
olej ny 35 x 27 cm.

Ze sta rych ksiąg USC w Tosz ku

Ty tu ło wa stro na okład ki jed nej z naj -
star szych za cho wa nych ksiąg.

Te to my akt zo sta ły już prze ka za ne z Tosz ka do Ar chi wum Pań stwo we go w Gli -
wi cach.
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Chce my przed sta wić kil ka nie -
zna nych lub daw no za po mnia nych
fak tów, któ re opo wia da li so bie w la -
tach osiem dzie sią tych naj star si
miesz kań cy Knu ro wa, a któ re prze -
ka zy wa ne są dzi siaj po ko le niu wnu -
ków czy na wet pra wnu ków. 

A oto garść cie ka wych in for ma cji
z prze szło ści Knu ro wa:
���� Praw do po dob nie w 1937
(lub 1938) ro ku go ścił w przed wo jen -
nej kry wałdz kiej „Li gno zie” przez kil -
ka go dzin ów cze sny pre zy dent Rze -
czy po spo li tej Pol skiej – Igna cy Mo -
ścic ki, za po zna jąc się z wdra ża ną tu
pro duk cją ba ke li tu. Na le ży przy po -
mnieć, że I. Mo ścic ki był che mi kiem.
���� Przed wo jen ne kry wałdz kie bo isko
spor to we na zy wa ne by ło bo iskiem so -
ko lim. To tu w mi tin gach lek ko atle tycz -
nych bra li udział m.in.: Ha li na Ko no -
pac ka – mi strzy ni olim pij ska w rzu cie
dys kiem z 1928 ro ku, bę dą ca rów no cze -
śnie re kor dzist ką świa ta; Ja dwi ga Wajs
– wi ce mi strzy ni olim pij ska w rzu cie
dys kiem z 1932 ro ku, zaś 29 wrze -
śnia 1959 ro ku na za pro sze nie „Unii”
Kry wałd ucznio wie i har ce rze Szko ły
Pod sta wo wej nr 3 uczest ni czy li w spo -
tka niu z Emi lem Za top kiem – lek ko atle -
tą cze cho sło wac kim, re kor dzi stą i olim -
pij czy kiem w bie gach na 5 i 10 ki lo me -
trów oraz Je rzym Chro mi kiem – pol -

skim lek ko atle tą na tych że dy stan sach.
���� Jak wia do mo, kry te ria po dzia łu
Ślą ska po trzech po wsta niach ślą skich
i ple bi scy cie w la tach 1919-1921 nie
by ły do koń ca ja sne, o czym świad czy
przy kład Kuź ni Nie bo row skiej. Nie -
miec cy przed sta wi cie le od po cząt ku
do ma ga li się, aby Kuź nia Nie bo row -
ska przy łą czo na zo sta ła do Nie miec,
gdyż miał tam swój ma ją tek ba ron
Frie drich von Schro et ter, wła ści ciel
nie bo ro wic kie go zam ku. Zgo dę
na osta tecz ne przy łą cze nie Kuź ni Nie -
bo row skiej do Nie miec miał wy ra zić
de le gat rzą du pol skie go, hra bia Jan
Wło dzi mierz von Szem bek. 
���� W bli skim są siedz twie zam ku
w Kuź ni Nie bo row skiej już w dru giej
po ło wie XIX wie ku znaj do wał się roz -
le gły staw. Po dob no w je go po bli żu
wy do by wa no ru dę że la za. Świad czy ły
o tym dwa szcze gó ły: po pierw sze nie -
miec ko ję zycz na na zwa miej sco wo ści,
Nie bo ro wit zer Ham mer (z j. nie miec -
kie go: kuź nia, kuź ni ca, mło tow nia),
a po dru gie po dob no – jak mó wią
miesz kań cy Kuź ni Nie bo row skiej
i Nie bo ro wic – jesz cze dzi siaj, w cza -
sie let nich bły ska wic i wy ła do wań at -
mos fe rycz nych, owe bły ska wi ce kon -
cen tru ją się wła śnie w re jo nie sta wu
(ma to być spo wo do wa ne obec no ścią
łu pek że la za). Nie miec ko ję zycz ne ma -

py uwzględ nia ją do dat ko wo na zwę
„Wolfhütter”. Mo że wła ści cie lem hu ty
był Wolf? 
���� Kie dy w 1938 ro ku do Pol ski spro -
wa dzo ne zo sta ły do cze sne szcząt ki ka -
no ni zo wa ne go An drze ja Bo bo li,
w uro czy sto ściach pań stwo wo -re li gij -
nych uczest ni czył knu ro wia nin, któ ry
aku rat wte dy od by wał służ bę woj sko -
wą (kil ka ty go dni wcze śniej za kwa li fi -
ko wa ny zo stał do Kom pa nii Ho no ro -
wej Woj ska Pol skie go w War sza wie,
któ ra wy łącz nie uczest ni czy ła w tych
uro czy sto ściach!).
���� Na Świa to wy Kon gres In te lek tu ali -
stów w Obro nie Po ko ju, któ ry od by wał
się we Wro cła wiu w 1948 ro ku, przy je -
chali Pa blo Pi cas so oraz Pa blo Ne ru da
– chi lij ski po eta, no bli sta z 1971 ro ku.

Kry wałdz ka „Wy twór nia Che micz na”
(przed II woj ną – „Li gno za”) wy sła ła
na kon gres do Wro cła wia kil ku oso bo -
wą gru pę swych pra cow ni ków, któ rzy
te sto wa li na kon gre sie wy pro du ko wa -
ne w Kry wał dzie ognie sztucz ne (dziś
jest to tzw. pi ro tech ni ka wi do wi sko -
wa). Kry wałdz cy pi ro tech ni cy sto ło wa -
li się w tej sa mej re stau ra cji, co przy by -
li na kon gres in te lek tu ali ści, wie lu
z nich dłu go po tem o tym opo wia da ło.
���� Na kil ka mie się cy przed wy bu -
chem II woj ny świa to wej, wio sną 1939
ro ku, Sta ni sław Ha dy na za ło żył na Za -
ol ziu, wte dy w pol skim Bo gu mi nie
(dziś: Bo hu min) ze spół mu zycz no -ta -
necz ny. W ze spo le tym tań czy ła miesz -
kan ka Kry wał du, ślicz na He le na Grze -

sio ków na. Już wte dy je go cho re ogra -
fem by ła El wi ra Ka miń ska. Po woj nie
Sta ni sław Ha dy na był za ło ży cie lem
Pań stwo we go Ze spo łu Pie śni i Tań ca
„Ślą ska”, zaś El wi ra Ka miń ska – cho -
re ogra fem w tym ze spo le.
���� Ma my rów nież ma ło zna ne cie ka -
wost ki z okre su po za koń cze niu woj ny.
Dziś sześć dzie się cio lat ko wie knu row scy
z nut ką no stal gii wspo mi na ją łyż wiar -
skie pi ru ety, któ re wy ko ny wa li w re jo nie
daw ne go sta wu zam ko we go (w bli skim
są siedz twie naj star szej ne kro po lii knu -
row skiej, w re jo nie obec ne go te re nu par -

ko we go). Wte dy to ko pal nia „Knu rów”
wy ko na ła dla knu row skich łyż wia rzy
oświe tle nie, aby mo gli so bie po jeź dzić
do póź nych go dzin wie czor nych.

Z pew no ścią wie lu naj star szych
miesz kań ców Knu ro wa, mo gło by po -
dać jesz cze in ne fak ty, któ re by ły ich
wła sny mi prze ży cia mi! Za chę cam
do ich spi sy wa nia czy też prze ka zy wa -
nia młod szym, by tych hi sto rii nie za -
tarł nie ubła ga ny upływ cza su… 

MA RIA GRZE LEW SKA
PS Ma ria Grze lew ska jest hi sto ry -

kiem, eme ry to wa ną na uczy ciel ką. Po -
wyż szy tekst to ko lej na pu bli ka cja jej
li stu, na de sła ne go do na szej re dak cji,
któ re go te ma tem jest prze szłość Knu -
ro wa i oko licz nych miej sco wo ści. 
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ob ra zy dla ko ścio łów. Ry so wał, ma lo wał i szki -
co wał tak że na za mó wie nie por tre ty zna nych
i ma jęt nych miesz kań ców Ny sy i Gli wic.

Oko ło 1929 ro ku sta ro sta gór no ślą ski Teo fil
Wo schek i kon ser wa tor pro win cji, pro boszcz Al -
fred Ha delt po wie rzy li Mrzy gło do wi kie row nic -
two Pro win cjo nal nych Warsz ta tów Re stau ra tor -
skich w Ny sie. Po stu diach w pań stwo wych
warsz ta tach re stau ra tor skich we Wro cła wiu, Mo -
na chium, Wied niu i Hal le, prze pro wa dził się z ro -
dzi ną do Ny sy. We dług słów sa me go Mrzy gło da
do 1945 ro ku od re stau ro wał oko ło 400 za byt ko -
wych obiek tów. Jed ną z je go pierw szych wiel kich
prac by ło od re stau ro wa nie śre dnio wiecz nych fre -
sków w ko ście le w Kał ko wie ko ło Ny sy. Na le żą
one do naj cen niej szych wśród nie licz nie za cho -
wa nych wcze sno go tyc kich ma lo wi deł ścien nych
na Ślą sku. Do naj bar dziej zna czą cych dzieł sztu -
ki przez nie go za bez pie czo nych na le żą, obok fre -
sków w Kal ko wie, Sie ro tach i Świę to wie Pol -
skim, cu dow ny ob raz z ko ścio ła Naj święt szej

Ma rii Pan ny w By to miu (ok. 1350 r.) wcze sno
ba ro ko wy oł tarz z ko ścio ła ewan ge lic kie go
w Ko mo rzy nie i go tyc ki oł tarz sza fia sty w Goł -
ko wi cach, ob raz ta bli co wy „Ma don na z 12 apo -
sto ła mi” z Szał szy, cu dow ny ob raz z Pie kar (dzi -
siaj „Mat ka Bo ska Opol ska” w ka te drze opol -
skiej).

Mi mo na wa łu prac kon ser wa tor skich miał
rów nież czas na dzia łal ność czy sto ar ty stycz ną.
Zaj mo wał się głów nie ma lar stwem por tre to wym.
Po wsta łe w tym cza sie ob ra zy świad czą o ar ty -
stycz nej doj rza ło ści.

Po II woj nie świa to wej Mrzy gło do wi przy da -
ła się zna jo mość ję zy ka pol skie go oraz an ty na -
cjo na li stycz na po sta wa przed 1945 ro kiem. Wy -
ko ny wał pro wi zo rycz ne pra ce aż do cza su za trud -
nie nia go przez bi sku pa opol skie go ja ko kon ser -
wa to ra ra tu ją ce go gór no ślą skie dzie ła sztu ki.
Oprócz re stau ra cji za byt ków ma lo wał rów nież
fre ski w gór no ślą skich ko ścio łach. Ozdo bił m. in.
ko ścio ły w Sta rym Ole śnie, Po krzyw ni cy, Zie -

mię ci cach, Ka dłu bie, Ostroż ni cy i Ostro pie.
Zmarł w 1952 ro ku i spo czy wa na Cmen ta rzu Je -
ro zo lim skim w Ny sie.

Jed ne z cy klicz nych im prez Dni Hi sto rii Pnio -
wa po świę co ne by -
ły syl wet ce ar ty -
stycz nej Win cen te -
go Łu ka sza Mrzy -
gło da. Za po moc
w opra co wa niu ni -
niej sze go ar ty ku łu
dzię ku je my Pa nu
Mar ci no wi Kwa -
śnio ko wi, wiel kie -
mu mi ło śni ko wi
hi sto rii Po wia tu
Gli wic kie go.

(Opr. MFR)
PS Re pro duk -

cje ob ra zów oraz
in for ma cje za -
war te w tek ście
po cho dzą z książ -
ki pt. „Lu kas
Mrzy glod – gór -

no ślą ski ma larz i kon ser wa tor”, wy daw ca
Fun da cja Do mu Gór no ślą skie go w Rat tin gen,
red. Pe ter Mrass i Jan Fa kwer da, Rat tin -
gen 1996 r.

m a  l a r z  z P a  c z y  n y

Pa czy na zi mą, 1925 r., ob raz olej ny 40 x 50,5 cm. 

(Nie)zna ne cie ka wost ki z Knu ro wa i oko li cy

�� Wie le cie ka wo stek wią że się z daw -
ną fa bry ką „Li gno za”, po któ rej po -
zo sta ły już w kry wałdz kim le sie tyl ko
nisz cze ją ce szcząt ki bu dyn ków. 

�� W zam ku w Kuź ni Nie bo row skiej,
któ ry nie gdyś miał wpływ na prze bieg
pol sko -nie miec kiej gra ni cy, mie ści się
obec nie Dom Po mo cy Spo łecz nej
„Za me czek”, pro wa dzo ny przez Po -
wiat Gli wic ki. 

El wi ra Ka miń ska – przed woj ną cho -
re ograf ze spo łu ta necz ne go, po woj -
nie – cho re ograf i ko stiu mo log Ze spo -
łu Pie śni i Tań ca „Śląsk” w Ko szę ci -
nie.

He le na Grze sio ków na – tan cer ka
w ze spo le ta necz no -wo kal nym, któ -
re go za ło ży cie lem byli Sta ni sław
Ha dy na i El wi ra Ka miń ska w Bo gu -
mi nie. 
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W wie lu miej scach, ośrod kach
na te re nie na sze go po wia tu or ga ni -
zo wa ne są za ję cia, któ re umoż li wia -
ją miesz kań com ak tyw ne spę dza nie
cza su. Przy Miej skim Ośrod ku Kul -
tu ry i Spor tu w Py sko wi cach pręż nie
dzia ła ją licz ne obiek ty spor to we.
Wśród nich są: Ha la Wi do wi sko wo -
-Spor to wa im. Hu ber ta Wa gne ra,
Ośro dek Spor to wo -Re kre acyj ny
(kor ty te ni so we), Sta dion Spor to wy
oraz bo isko spor to we w Dzierż nie. 

– W ubie głym ro ku z ha li spor to wej
sko rzy sta ło 90 tys. osób. Moż na po -
wie dzieć, że jest ona wy ko rzy sta na
nie mal w stu pro cen tach. Za ję cia w ha -
li od by wa ją się od godz. 8.00 do 23.00,
a raz w ty go dniu do 23.30 – mó wi
Bog dan Ma twiej czuk, kie row nik
do spraw spor tu w py sko wic kim MO -
KiS -ie. 

Z ko lei z kor tów te ni so wych w se -
zo nie, czy li od 15 kwiet nia do 15 paź -
dzier ni ka, ko rzy sta oko ło 500 osób,
zaś na sta dio nie swo je me cze roz gry -
wa Miej ski Klub Spor to wo -Re kre acyj -
ny „Czar ni” Py sko wi ce.

Wie le cie ka wych za jęć w py sko -
wic kiej ha li od by wa się w ra mach sek -
cji spor to wych. Pro wa dzo ne są tu taj
za ję cia z róż nych dys cy plin. MO KiS
kie ru je dwo ma sek cja mi sportowymi,
są to te nis sto ło wy i wspi nacz ka spor -
to wa. Ping -pon gi ści MO KiS -u Py sko -
wi ce gra ją obec nie w V li dze. Z ko lei
za ję cia wspi nacz ko we, or ga ni zo wa ne
przez Sto wa rzy sze nie GTW, ma ją cha -
rak ter za rów no spor to wy, jak i re kre -

acyj ny.
Na te re nie ha li dzia ła ją tak że in ne

sek cje. Są to za ję cia pro wa dzo ne
przez klu by fut sa lo we (szcze gól ny -
mi osią gnię cia mi wy róż nia się fut sa -
lo wa dru ży na Re me dium Py sko wi -

ce, któ ra w ubie gło rocz nym se zo nie
upla so wa ła się na trze ciej po zy cji
w I li dze), dru ży ny siat kar skie
(dziew cząt i chłop ców) czy 
ta ekwan -do. Swo je me cze roz gry wa
tu tak że py sko wic ka li ga Pią tek Pił -
kar skich. 

Moż na tu rów nież wziąć udział
w ta kich za ję ciach jak ae ro bic, fit ness,
pi la tes, jo ga czy Fa bry ka tań ca i sko -
rzy stać z si łow ni. Jest ona wy po sa żo na

w no wo cze sny sprzęt m.in. bież nię, ro -
we rek elip tycz ny do ćwi czeń ae ro bo -
wych czy plat for mę wi bra cyj ną. 

Or ga ni zo wa ne są tak że licz ne im -
pre zy spor to wo -kul tu ral ne. W ubie -
głym ro ku prze pro wa dzo no ich

ok. 90. Tyl ko w tym ro ku od by ły się
tu Ogól no pol ski Tur niej Tań ca To wa -
rzy skie go SZO KO WI SKO 2011 oraz
Ogól no pol skie Mi strzo stwa Ślą ska
w Kul tu ry sty ce i Fit ness. 

Ha la Wi do wi sko wo -Spor to wa im.
H. Wa gne ra zo sta ła od da na do użyt ku
we wrze śniu 2005 ro ku. 

– Od te go cza su zor ga ni zo wa li śmy
tu taj m.in. Mi strzo stwa Ślą ska w Bok -
sie, kon kur sy tań ca to wa rzy skie go,
tur nie je fut sa lo we, mię dzy na ro do we
za wo dy w siat ków ce, fi na ły Mi -
strzostw Wo je wódz twa Ślą skie go –
Pu char „Kin der Sport” (mi ni siat ków -
ka). Na ha li od by ła się rów nież uro -
czy sta se sja Ra dy Miej skiej z oka -
zji 750-le cia nada nia praw miej skich
Py sko wi com – in for mu je Bog dan Ma -
twiej czuk.

W cią gu tych lat ha lę od wie dzi ły ta -
kie zna ne po sta cie jak m.in. Je rzy Du -
dek, An drzej Szar mach, Ro man Ko -
sec ki czy szer mierz, mistrz olim pij ski
z To kio z 1964 ro ku Egon Fran ke.

– Za da niem MO KiS -u jest udo stęp -
nie nie klu bom, sto wa rzy sze niom miej -

sca, sprzę tu i za ple cza do roz wi ja nia
spor to wych pa sji, za in te re so wań
i umie jęt no ści – wy ja śnia kie row nik
do spraw spor tu w py sko wic kim MO -
KiS -ie. (SoG)

☺☺ W dniach 6-8 ma ja na Zam ku
w Tosz ku od bę dzie się II Zlot

Zło tej Kacz ki – zlot mo to cy kli -
stów. Otwar cie im pre zy 6 ma ja
o godz. 17.00.

☺☺ 8 ma ja o godz. 16.00 i 18.00
w sa li wi do wi sko wej w Py -

sko wi cach bę dzie moż na wy słu chać
kon cer tu pa pie skie go „O Czło wie -
ku któ ry ko chał” w wy ko na niu
Scho li Can ta mus Do mi no. Bez płat -
ne wej ściów ki do na by cia w se kre -
ta ria cie MO KiS, re zer wa cja pod nr.
tel. 32 233-25-34.

☺☺ 13 ma ja o godz. 10.00 w sa li
wi do wi sko wej Do mu Kul tu ry

w Szczy gło wi cach zor ga ni zo wa ny
zo sta nie kon cert Lau re -
atów XVI Wo je wódz kie go Fe sti -
wa lu Pie śni i Pio sen ki Ob co ję -
zycz nej.

☺☺ 22 ma ja od bę dą się Bre we rie
To szec kie – im pre za hi sto -

rycz na. In for ma cje na stro nie in ter -
ne to wej: www.za mek.to szek.pl. 

☺☺ W dniach 28-29 ma ja
na Zam ku w Chu do wie trwać

bę dą III Ślą skie Spo tka nia Ar ty le -
rzy stów Bractw Kur ko wych. Po -
czą tek za pla no wa no na godz. 11.00. 

☺☺ 29 ma ja na py sko wic kim
Ryn ku ko lej na im pre za „Le -

gen dy Py sko wic kie – mię dzy le -
gen dą a hi sto rią” po łą czo na ze
„Śre dnio wiecz nym Dniem Dziec -
ka”. Do dat ko we in for ma cje na stro -
nie in ter ne to wej www.mo kis.py sko -
wi ce.org. (Opr. SoG)

21 ma ja na te re nach Le śnic twa
Le bo szo wi ce od bę dzie się Bieg
na Orien ta cję „Ka wa le ryj ka” z oka -
zji 130 rocz ni cy uro dzin gen. dyw.
Bo le sła wa Dłu go szow skie go, zor ga -
ni zo wa ny w ra mach ob cho dów Mię -
dzy na ro do we go Ro ku La sów 2011. 

Tra sa bie gu wie dzie od le śni czów -
ki w Smol ni cy przez Nie bo ro wi ce, Le -
bo szo wi ce, Łęg, No wą Wieś, Bar -
głów kę, Wie lo po le, Bia ły Dwór, Ru dy
Ra ci bor skie, Ocho jec aż do bun krów
nie miec kich na krań cach Pil cho wic.

Orien ta cyj na dłu gość tra sy wy no si
ok. 45 km. Jeźdź cy na jej ko lej nych
eta pach zdo by wać bę dą punk ty,
upraw nia ją ce do zdo by cia od zna ki
„Ka wa le ryj ka”. Bie go wi to wa rzy szyć
bę dzie dys ku sja hi sto rycz na do ty czą ca
po sta ci gen. dyw. Bo le sła wa Wie nia -
wy-Dłu go szow skie go oraz ple ne ro wa
im pre za ro dzin na. Chęt ni zgła szać się
mo gą do or ga ni za to ra bie gu, le śni cze -
go Pio tra Kul czy ny – ad res e -ma il:
wi sta -wio@wp.pl.

(RG)

Kon ny bieg na orien ta cję

Im pre zy or ga ni zo wa ne przez Pio tra Kul czy nę ma ją za wsze od po wied nią opra -
wę hi sto rycz ną. 
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IM PRE ZY 
WAR TE PO LE CE NIAMO KiS na spor to wo

�� Bog dan Ma twiej czuk za pra sza
do upra wia nia spor tu i re kre acji.

�� W si łow ni moż na sko rzy stać z no -
wo cze snych urzą dzeń do ćwi czeń.
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Pro jekt współ fi nan so wa ny przez Unię Eu ro pej ską w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go

„Przed się bior czość na mia rę Two je go Suk ce su”.

Z przy jem no ścią in for mu je my, że Gmi na To szek wraz z Ośrod kiem Kształ ce nia Sa mo rzą du Te ry to rial ne go
im. W. Pań ki Fun da cji Roz wo ju De mo kra cji Lo kal nej.

po zy ska ła środ ki z Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go
w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki.

Prio ry te tu VI Ry nek pra cy otwar ty dla wszyst kich, Dzia ła nie: 6.2 Wspar cie oraz pro mo cja przed się bior czo ści
i sa mo za trud nie nia.

Pro jekt jest skie ro wa ny do 30 osób w wie ku 18-65 za miesz ku ją cych te ren po wia tu gli wic kie go, w tym:
– 18 osób (10 ko biet i 8 męż czyzn) miesz ka ją cych na te re nie gmin To szek, Wie lo wieś i Py sko wi ce,

– 12 osób (7 ko biet i 5 męż czyzn) miesz ka ją cych na te re nie po zo sta łych gmin wiej skich, miej skich -miej skich
i miej skich do 25 tys. miesz kań ców po wia tu gli wic kie go.

W ra mach pro jek tu 30 osób speł nia ją ce po wyż sze kry te ria, otrzy ma bez zwrot ne środ ki fi -
nan so we 

w kwo cie do 40.000 zł na otwo rze nie dzia łal no ści go spo dar czej.

Za pra sza my na spo tka nia in for ma cyj ne do ty czą ce re ali za cji pro jek tu
pn. „Przed się bior czość na mia rę Two je go Suk ce su” 

w dniach 12.05.2011r. lub 16.05.2011 r. o godz. 16.00
 w sa li se syj nej Urzę du Miej skie go w Tosz ku.

Pro si my o zgła sza nie się dro gą e -ma il bądź fak sem 
(z po da niem imie nia, na zwi ska oraz wy bra ną da tą spo tka nia) 

ze wzglę du na ogra ni czo ną licz bę miejsc.
e -ma il: przed sie bior czosc@frdl.ka to wi ce.pl

faks 32 206 98 43 w. 22
Kon takt: 32 253 63 77 wew. 28,



W kwiet niu Re na ta Böhm i Ger da
Cza pel ka, soł ty ski z na sze go po wia tu,
wzię ły udział w wy jeź dzie stu dyj nym
do Bruk se li. Był on na gro dą ufun do wa ną
przez po seł do Par la men tu Eu ro pej skie -
go, Mał go rza tę Handz lik.

Dla Re na ty Böhm, soł tys Rud na, wy jazd
do Bruk se li był na gro dą za zdo by cie ty tu łu
Soł ty sa Ro ku Po wia tu Gli wic kie go 2010.
Kon kurs ten zo stał zor ga ni zo wa ny przez
„No wi ny Gli wic kie” i KRUS Gli wi ce, Od -
dział Ope ra cyj ny BGŻ Gli wi ce oraz Sto wa -
rzy sze nie Soł ty sów Po wia tu Gli wic kie go.
Pa tro nat ho no ro wy nad kon kur sem spra wo -
wa li Mał go rza ta Handz lik, prze wod ni czą cy
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go Ta de usz Ma -
mok oraz sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie -
szpo rek. Pa ni Re na ta zo sta ła wów czas wy -
róż nio na m.in. za za an ga żo wa nie w spra wy
spo łecz no ści lo kal nej, sku tecz ność w po zy -
ski wa niu fun du szy na rzecz so łec twa, ini -
cja ty wę i or ga ni za cję przed się wzięć in we -
sty cyj nych oraz kul tu ral nych.

Wśród uczest ni ków wy jaz du by ła rów -
nież soł tys Gie rał to wic – Ger da Cza pel ka.
Dla pa ni Ger dy wy jazd do sto li cy Bel gii
sta no wił na gro dę dla KGW Gie rał to wi ce
za za ję cie I miej sca i zdo by cie Zło tej Wa -
rze chy w I Sta nic kim Fe sti wa lu Żu ru, któ ry
od był się w sierp niu 2010 ro ku.

Wy jazd trwał od 10 do 14 kwiet nia.
Sta no wił świet ną oka zję do zwie dze nia
ka wał ka Eu ro py. Pod czas po dró ży przez
Niem cy gru pa uczest ni ków zo ba czy ła Ka -
te drę i Sta rów kę w Ko lo nii. Z ko lei
w Bruk se li głów nym punk tem by ło zwie -
dza nie Par la men tu Eu ro pej skie go, gdzie
na sze soł ty ski wzię ły udział w pre lek cji
do ty czą cej za sad funk cjo no wa nia PE
i spo tka ły się z Mał go rza tą Handz lik, któ -
ra opro wa dzi ła je po bu dyn ku Eu ro par la -
men tu. 

– Naj więk sze wra że nie zro bił na mnie
Par la ment Eu ro pej ski ja ko sie dzi ba Unii
Eu ro pej skiej oraz sa ma Bruk se la. Pod czas
te go wy jaz du bar dzo du żo zwie dzi łam, czas

był za go spo da ro wa ny do mak si mum – pod -
kre śla Ger da Cza pel ka. 

Pa nie mia ły bo wiem oka zję, by zo ba -
czyć naj cie kaw sze za byt ki i miej sca sto li cy.
By ły to m.in. Grand Pla ce – naj więk szy
ryne k w Eu ro pie, wi dzia ły słyn ny po mnik
Man ne ken Pis, od wie dzi ły Ka te drę św. Mi -
cha ła i Gu du li oraz Ato mium. 

– Wy jazd do Bruk se li był dla mnie du -
żym wy róż nie niem i szan są na po zna nie
„od kuch ni” Par la men tu Eu ro pej skie go.
Z uwa gą słu cha łam wy po wie dzi do ty czą -
cych pra cy eu ro po sła. Du że wra że nie zro bił
na mnie ogrom Eu ro par la men tu, wie lo ra -
kość kul tur i ję zy ków. W pa mię ci za pa dły
mi rów nież głów ne atrak cje mia sta – plac
ra tu szo wy, tzw. Grand Pla ce oraz nie po zor -
na fi gur ka chłop ca z brą zu. Ale to, co za pa -
mię tam na za wsze, to fan ta stycz na at mos fe -
ra, ja ką stwo rzy ła pa ni po seł – mi mo, że by -
li śmy wszy scy dla sie bie ob cy, to Mał go -
rza cie Handz lik uda ło się na pierw szym
spo tka niu stwo rzyć do brą at mos fe rę i po łą -
czyć wszyst kich uczest ni ków w jed ną ca -
łość – mó wi Re na ta Böhm. 

(SoG)
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15 ma ja o godz. 16.00 w Ze spo le
Pa ła co wo -Par ko wym w Pław nio wi -
cach od bę dzie się uro czy sta ga la fi -
na ło wa VII Wio sen ne go Fe sti wa lu
Pio sen ki Nie miec kiej „Frühlings sin -
gen 2011”. 

Na im pre zę zło żą się: wrę cze nie
dy plo mów i na gród uczest ni kom fe sti -
wa lu, kon cert lau re atów oraz wy stęp
mło dzie żo wej gru py wo kal no -in stru -
men tal nej „Ma te usz Troll i Przy ja cie -
le”. Lau re aci wy ło nie ni zo sta li pod -
czas prze słu chań fe sti wa lo wych, zor -
ga ni zo wa nych 15 kwiet nia w Po ni szo -
wi cach. Wy stą pi ło pod czas nich 27 ze -
spo łów, 11 du etów i 15 so li stów. Ogól -
nie uczest ni czy ło w nich 270 osób
w wie ku od 5 do 18 lat. Uczest ni cy re -
pre zen to wa li licz ne przed szko la, szko -
ły pod sta wo we i gim na zja z te re nu po -
wia tów gli wic kie go, opol skie go i tar -
no gór skie go oraz Za brza, Opo la, Gli -
wic, Ra ci bo rza, a tak że Ko ło DFK Lo -
slau/Wo dzi sław.

Pierw sze miej sca w po szcze gól -
nych ka te go riach za ję li: Ze spół
z Pław nio wic i ze spół z Prze zchle bia
oraz so list ki: We ro ni ka Kla ka i Ma ja
Ku lot; Szko ła Pod sta wo wa z Ko tu li -
na; Ka ta rzy na Glo gow ska (SP Świ -
bie); Szko ła Pod sta wo wa nr 1 z Go -
rzyc; Lau ra Smo lik oraz Do ro ta Bil -

ska z Szko ły Pod sta wo wej z Zie mię -
cic; Do mi ni ka Na wrat (Szko ła Pod -
sta wo wa z Sie ra ko wic); Alek san dra
i Edy ta Ka łu ża (DFK Wo dzi sław)
oraz Ju lia Le d woch (Pu blicz ne Dwu -
ję zycz ne Gim na zjum nr 10 w Opo lu).
W ka te go rii gim na zjum i szko ły po -
nad gim na zjal ne Grand Prix otrzy mał
Ze spół „Me ri tum” z DFK Wo dzi sław. 

Pa tro nat ho no ro wy nad fe sti wa lem

spra wu ją sta ro sta gli wic ki Mi chał
Nie szpo rek i wójt gmi ny Ru dzi niec
Krzysz tof Ob rzut. Or ga ni za to ra mi
im pre zy są: To wa rzy stwo Spo łecz no -
-Kul tu ral ne Niem ców Wo je wódz twa
Ślą skie go – Ko ło DFK Pław nio wi ce
oraz Gmin ny Ośro dek Kul tu ry Ru dzi -
niec. 

Na im pre zę fi na ło wą w Pław nio wi -
cach jest wstęp wol ny. (SoG)

Soł ty ski w Bruk se li

Re na ta Böhm (pierw sza z le wej) i Ger da Cza pel ka z Mał go rza tą
Handz lik w Par la men cie Eu ro pej skim.

Sto wa rzy sze nie „Gli wic kie Me -
ta mor fo zy” za pra sza już dziś
na pią te „La to z Me ta mor fo za mi”.
To ko lej na im pre za z te go cy klu,
pod czas któ rej po znać moż na cie -
ka we za kąt ki po wia tu gli wic kie go. 

Pierw sza z tras do sa mo dziel ne go
przej ścia zo sta ła zor ga ni zo wa na już
na po cząt ku ma ja. Ko lej na tra sa po -
ja wi się na stro nie Sto wa rzy sze nia
(www.gli wi cza nie.pl) 1 czerw ca, na -
to miast w lip cu i sierp niu – wzo rem
lat ubie głych w ko lej ne nie dzie le od -
by wać się bę dą punk to wa ne wy -
ciecz ki te ma tycz ne. W tym ro ku
współ or ga ni za to rem raj du jest Tu ry -
stycz ny Klub Ko lar ski im. płk Wł.
Hu zy, dzię ki cze mu od by wać się bę -
dą rów no le gle wy ciecz ki pie sze
po Gli wi cach oraz ro we ro we na te re -
nie po wia tu. Sto wa rzy sze nie przy go -
to wa ło rów nież dwa pik ni ki hi sto -
rycz ne na roz po czę cie i za koń cze nie
„La ta”, ale o tym sze rzej we wła ści -
wym cza sie. 

Jak in for mu je Mał go rza ta Ma -
la no wicz, pre zes Sto wa rzy sze nia,
do tych cza so wa for mu ła raj du
po Zie mi Gli wic kiej zo sta ła po sze -
rzo na o zdo by wa nie od zna ki „Wę -
dro wiec Gli wic ki” pod pa tro na tem
prze wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej
w Gli wi cach. Zdo by wa nie Od zna -
ki po le ga na po ko ny wa niu sa mo -
dziel nie bądź gru po wo (z prze -
wod ni kiem) punk to wa nych tras.
Re gu la min oraz ma py tras wraz
z za da nia mi do wy ko na nia moż na
bę dzie po brać ze stro ny in ter ne to -
wej Sto wa rzy sze nia, w punk tach
Gli wic kie go Cen trum Or ga ni za cji
Po za rzą do wych, w Sta ro stwie Po -
wia to wym w Gli wi cach oraz
w urzę dach miast i gmin po wia tu
gli wic kie go.

Im pre zy są współ fi nan so wa ne
przez Urząd Mia sta i Sta ro stwo Po -
wia to we w Gli wi cach.

(RG)

WSTĘP NY PRO GRAM „V LA TA Z ME TA MOR FO ZA MI”:
� „for pocz ty” in ter ne to we: 1 ma ja – pu bli ka cja tra sy „Gli wic kie rzeź by i po -
mni ki cz. I”; 1 czerw ca – pu bli ka cja tra sy „Wiel cy oby wa te le cz. I”
� 3 lip ca – pik nik w Ru dziń cu
� 10 lip ca: mia sto – Gli wic kie ga ze ty; po wiat – Drew nia ne ko ścio ły
� 17 lip ca: mia sto – Szla kiem za byt ków kul tu ry ży dow skiej; po wiat – Re zer -
wa ty i po mni ki przy ro dy
� 24 lip ca: mia sto – Pi wo war stwo w Gli wi cach; po wiat – Dwa zam ki, Chu -
dów i To szek
� 31 lip ca: mia sto i po wiat – Śla dem ko lei wą sko to ro wej
� 7 sierp nia: mia sto – Gli wi ce śre dnio wiecz ne; po wiat – Ju lius Ro ger, le karz
i et no graf
� 14 sierp nia: mia sto – Fo to gra ficz ne ate lier; po wiat – Ju da ica po wia tu gli -
wic kie go
� 21 sierp nia: mia sto – Hi sto ria gli wic kiej pocz ty; po wiat – Śla dem obiek tów
kul tu św. Ja na Ne po mu ce na
� 28 sierp nia – Ro we ro we po że gna nie wa ka cji w Pil cho wi cach
� 4 wrze śnia – pik nik hi sto rycz ny w Gli wi cach

Wkrót ce V La to 
z Me ta mor fo za mi 

In no wa cyj na gmi na
W Stu diu Kon cer to wym Pol skie go Ra dia Ka to wi ce

roz da no na gro dy ple bi scy tu „Eu ro -gmi na”, or ga ni zo wa -
ne go przez Fun da cję Go spo dar czą Eu ro -Part ner. Gmi -
na To szek otrzy ma ła wy róż nie nie spe cjal ne w dzie dzi nie
„In no wa cyj ne roz wią za nia w edu ka cji”.

Ga la zo sta ła zor ga ni zo wa na w kwiet niu i od by wa ła się
pod pa tro na tem wo je wo dy ślą skie go Zyg mun ta Łu kasz -
czy ka oraz mar szał ka wo je wódz twa Ada ma Ma tu sie wi -
cza. 

Gmi nę To szek wy róż nio no za dzia ła nia, któ re ma ją
na ce lu wy rów ny wa nie szans edu ka cyj nych dzie ci i mło -
dzie ży. W ra mach pro jek tu „Do bry start -do bra przy szłość”

ucznio wie z czte rech szkół pod sta wo wych i gim na zjum
z gmi ny To szek uczest ni czą w róż no rod nych bez płat nych
za ję ciach i warsz ta tach po za lek cyj nych. 

Pro jekt ten jest współ fi nan so wa ny ze środ ków Unii Eu -
ro pej skiej, w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał
Ludz ki Dzia ła nie 9.1. Wy rów na nie szans edu ka cyj nych
i za pew nie nie wy so kiej ja ko ści usług edu ka cyj nych świad -
czo nych w sys te mie oświa ty Pod dzia ła nie 9.1.2. wy rów na -
nie szans edu ka cyj nych uczniów z gru py o utrud nio nym do -
stę pie do edu ka cji oraz zmniej sze nie róż nic w ja ko ści usług
edu ka cyj nych. Wię cej o pro jek cie tym pi sa li śmy w lu to -
wym wy da niu WPG. (SoG)

Ga la nie miec kiej pio sen ki

Fe sti wal w Pław nio wi cach za wsze przy cią ga tłu my mi ło śni ków śpie wa nia
po nie miec ku. 
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W Knu ro wie, przy ul. Ko smo -
nau tów 5a znaj du je się Po rad nia
Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz na. Miej -
sce bar dzo nie po zor ne – ma ły par te -
ro wy bu dy nek, o któ rym tak na -
praw dę sły chać nie wie le, a mi mo to,
bar dzo du żo się w nim dzie je, gdyż
wszyst kie ogrom nie waż ne spra wy
to czą się w za ci szu ma łych ga bi ne -
tów…

Do klien tów Po rad ni na le żą już bar -
dzo ma lut kie, na wet kil ku mie sięcz ne
dzie ci, cier pią ce na róż ne go ro dza ju
nie peł no spraw no ści – wa dy wzro ku,
słu chu, za bu rze nia au ty stycz ne, nie -
peł no spraw ność ru cho wą, upo śle dze -
nie umy sło we, afa zję ru cho wą. Dzie ci
te, ob ję te Wcze snym Wspo ma ga niem
Roz wo ju, uczest ni czą w pro wa dzo nej
przez spe cja li stów te ra pii, ma ją cej
na ce lu in ten syw ną sty mu la cję,
zwłasz cza tych funk cji, któ re są za bu -
rzo ne po przez wy stę pu ją ce scho rze nie.
Za da niem te ra pii jest do pro wa dze nie
do te go, aby roz wój dziec ka był har -
mo nij ny, a wy stę pu ją ce de fi cy ty w jak
naj mniej szym stop niu go za bu rza ły.

Dział Przed szkol ny Po rad ni obej -
mu je opie ką przed szko la ki oraz ich za -
tro ska nych ro dzi ców. Dzie ci ma ją ce
róż ne go ro dza ju trud no ści emo cjo nal -
ne – za bu rze nia snu, mo cze nie noc ne,
za cho wa nia agre syw ne, dzie ci wy co fa -
ne i ma ją ce trud no ści ada pta cyj ne,

trud no ści z od na le zie niem się w gru pie
ró wie śni czej itp. obej mo wa ne są te ra -
pią, a ro dzi com ofe ro wa na jest po moc
w za kre sie roz wo ju kom pe ten cji wy -
cho waw czych oraz psy cho edu ka cja. 

Do dzie ci w wie ku szkol nym, na róż -
nych eta pach kształ ce nia, kie ro wa na jest
bar dzo sze ro ka ofer ta róż no rod nej po -
mo cy od dia gno zy i te ra pii trud no ści
szkol nych, dia gno zy i te ra pii lo go pe -
dycz nej, po przez te ra pię za bu rzeń emo -
cjo nal nych, so cjo te ra pię, aż po za ję cia
dla uczniów zdol nych i warsz ta ty na te -
mat me tod efek tyw ne go ucze nia się i ra -
dze nia so bie ze stre sem.

Waż nym ele men tem ofer ty Po rad ni
jest po rad nic two za wo do we, re ali zo -
wa ne w ra mach dzia łu Po rad nic twa,
Orien ta cji Za wo do wej i Roz wo ju Oso -
bo wo ści. Po rad nic two za wo do we
w knu row skiej Po rad ni pro wa dzo ne
jest na bar dzo sze ro ką ska lę, dzię ki
warsz ta to wym za ję ciom gru po wym
or ga ni zo wa nym na te re nie szkół gim -
na zjal nych.

Już kla sy pierw sze gim na zjum mo -
gą uczest ni czyć w za ję ciach in te gra -
cyj nych, w cza sie któ rych, dzię ki za -
sto so wa niu róż nych me tod in te rak tyw -
nych, mło dzież roz po czy na przy go dę
z po szu ki wa niem swo ich moc nych
stron i ta len tów, a tak że z od kry wa -
niem cha rak te ry stycz nych dla sie bie
sty lów dzia ła nia. 

Kla sy dru gie w trak cie pro po no -
wa nych za jęć pró bu ją już po waż niej
po my śleć o wy bo rze szko ły po nad -
gim na zjal nej dzię ki ćwi cze niom ma -
ją cym na ce lu okre śle nie do mi nu ją ce -
go ob sza ru za in te re so wań, po zna nie
po dzia łu świa ta za wo dów, ty pów
szkół po nad gim na zjal nych oraz moż -
li wo ści dal sze go kształ ce nia. Za ję cia
w kla sie dru giej to rów nież czas po -
sze rza nia sa mo świa do mo ści swo ich
moc nych i sła bych stron.

Ucznio wie klas trze cich gim na -
zjum, świa do mi ko niecz no ści szyb -
kie go pod ję cia de cy zji o wy bo rze
szko ły po nad gim na zjal nej, pra cu ją
naj in ten syw niej. W dal szym cią gu po -
głę bia ją sa mo świa do mość cech,
uzdol nień i war to ści waż nych z punk -
tu wi dze nia wy bo ru za wo du. Roz wa -
ża ją za gad nie nia zwią za ne z wy bo rem
krót ko - i dłu go ter mi no wych ce lów
ży cio wych. Uzu peł nia ją wie dzę na te -
mat moż li wo ści kształ ce nia po nad -
gim na zjal ne go, a tak że po zna ją ofer tę
szkół po nad gim na zjal nych z naj bliż -
szej oko li cy, ze szcze gól nym
uwzględ nie niem szkół po nad gim na -
zjal nych Po wia tu Gli wic kie go. 

Do peł nie niem za jęć gru po wych są
in dy wi du al ne po ra dy za wo do we sta -
no wią ce po moc dla osób ma ją cych
pro blem z pod ję ciem de cy zji o dal szej
dro dze kształ ce nia. Czę sty mi go ść mi

na po ra dach za wo do wych jest rów -
nież mło dzież ma ją ca po waż ne ogra -
ni cze nia w wy bo rze szko ły po nad -
gim na zjal nej i za wo du z uwa gi
na stan zdro wia (wa dy wzro ku, słu -
chu, krę go słu pa, ser ca, aler gie, scho -
rze nia neu ro lo gicz ne, scho rze nia na -
rzą du ru chu itp.). W trak cie po ra dy
za wo do wej uczeń, w za leż no ści
od zgła sza ne go pro ble mu, uzy sku je
po moc bądź w okre śle niu za in te re so -
wań za wo do wych i ten den cji oso bo -
wo ścio wych, bądź in for ma cje na te -
mat kon kret nych moż li wo ści kształ -
ce nia w wy bra nych kie run kach oraz

po moc w bu do wa niu ścież ki ka rie ry
za wo do wej.

Na ży cze nie szkół Po rad nia or ga -
ni zu je tak że spo tka nia z ro dzi ca mi
uczniów klas III gim na zjum pt.: „Jak
wspie rać swo je dziec ko w bu do wa niu
po zy tyw ne go wi ze run ku sie bie i po -
dej mo wa niu doj rza łych de cy zji za wo -
do wych”.

Pra cow ni cy Po rad ni ser decz nie za -
pra sza ją wszyst kich chęt nych za się -
gnię cia po ra dy, in for ma cji, kon sul ta -
cji!

DO RO TA LI VER 
PA TRY CJA KRA SNOW SKA

W Gie rał to wi cach ry -
wa li zo wa li ze so bą mło -
dzi mi strzo wie wspi nacz -
ki spor to wej z ca łe go Ślą -
ska. 

9 kwiet nia w Szko le
Pod sta wo wej w Gie rał to -
wi cach od by ła się fi na ło -
wa roz gryw ka Tur nie -
ju IV Ścia nek, bę dą ca jed -
no cze śnie mło dzie żo wy mi
Mi strzo stwa mi Ślą ska
we Wspi nacz ce Spor to -
wej 2011. Ucznio wie szkół
pod sta wo wych i gim na -
zjal nych ry wa li zo wa li
z po dzia łem na ka te go rie
dziew cząt i chłop ców. 

Ta naj więk sza nie za leż na wspi nacz -
ko wa im pre za w tych ka te go riach wie -
ko wych w Pol sce, zgro ma dzi ła pra -
wie 80 za wod ni ków z ca łe go kra ju
(w su mie na wszyst kich czte rech te go -
rocz nych edy cjach Tur nie ju IV Ścia nek
wy star to wa ło 240 mło dych za wod ni -
ków). Zwy cięz ca mi te go rocz nych gie -
rał to wic kich za wo dów by li ci wspi na -
cze, któ rzy oka za li się wszech stron ni.
Naj lep szych wy ło nio no po zli cze niu
punk tów za trud ność, czas i bul de ring.
Na ścian ce ry wa li zo wa li po za go spo da -
rza mi z UKS W SKA LE Gie rał to wi ce
tak że go ście z Orze sza, UKS Brzesz -

cze, Paw ło wic, GTW Gli wi ce, Py sko -
wic, CW TRANS FOR MA TOR Ka to -
wi ce, KW Ja strzę bia -Zdrój, SP 31 Za -
brze, CW CE CHOW NIA Ryb nik, CW
TO TEM Biel sko -Bia ła, MDK To ma -
szów Ma zo wiec ki, „Stre fa Wspi na nia”
Kra ko wa, KW War sza wa i Wo dzi sła -
wia Ślą skie go. W za cię tej wal ce, czę sto
do łez, mło dych wspi na czy do pin go -
wa li licz nie zgro ma dze ni ki bi ce, w tym
ro dzi ce, tre ne rzy i ko le dzy. Tak jak
w ro ku ubie głym, nad za wo da mi pa tro -
nat ob ję ły wła dze Gmi ny Gie rał to wi ce
i GOK Gie rał to wi ce, któ ry ufun do wał
pu cha ry. (RG)

Tak dziel nie wal czy ły o zwy cię stwo dziew czę ta.
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Sie dzi ba Po rad ni Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz nej w Knu ro wie. 
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Dokończenie ze str. 1
– W przed mio tach do dat ko wych

do mi nu ją bio lo gia i geo gra fia. Bio -
lo gię zda je w su mie 45 osób, w tym
na roz sze rzo nym po zio mie 17, geo -
gra fię zda je 38 osób, w tym na roz -
sze rzo nym po zio mie 10 – mó wi wi -
ce dy rek tor Bo że na Le żuch.

Ma tu ry w „Pa der ku” po trwa ją
do koń ca ma ja.

W Ze spo le Szkół Za wo do wych
nr 2 w Knu ro wie do ma tu ry przy stę -

pu je 38 uczniów. Naj wię cej ma tu -
rzy stów, po dob nie jak w ubie głym
ro ku, bę dzie zda wać ta kie przed -
mio ty jak geo gra fia, hi sto ria i bio lo -
gia. Eg za mi ny po trwa ją tu do 20
ma ja.

W Ze spo le Szkół im. M. Ko nop -
nic kiej w Py sko wi cach do eg za mi nu
ma tu ral ne go przy stą pi 85 osób.
Ucznio wie naj czę ściej wy bie ra ją
geo gra fię i bio lo gię. 74 ma tu rzy stów
zda je przed mio ty do dat ko we, 24 –

na po zio mie roz sze rzo -
nym. Wy bór uczniów
w po rów na niu z ubie -
głym ro kiem zmie nił
się nie znacz nie, wte dy
prze wa ża ła bio lo gia,
a w tym ro ku geo gra fia
(zda je ją 22 uczniów).
Ostat nie ma tu ry ust ne
w „Ko nop nic kiej” od -
bę dą się 26 ma ja. 

Za te go rocz nych
ma tu rzy stów trzy ma -
my kciu ki i ży czy my
im po wo dze nia!

(SoG)

Da wid Ma in ka z Ze spo łu Szkół
im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach:
Ja ko przed miot do dat ko wy wy bra łem
bio lo gię. Zde cy do wa łem się na ten
przed miot, po nie waż chcę zda wać
na Aka de mię Wy cho wa nia Fi zycz ne -

go. Naj bar dziej chciał -
bym stu dio wać w Opo -
lu. 

Za nim ma tu rzy ści przy stą pi li do eg za mi nów, ich młod si ko le dzy po ka za li im, jak na le ży to ro -
bić. Tak w ka ba re to wy spo sób po że gna li ab sol wen tów „Ko nop nic kiej” obec ni dru go kla si ści,
ży cząc im na ma tu rze po ła ma nia piór.
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Maj pod zna kiem ma tur Mi strzo wie na ścian ce

Po wiat Gli wic ki pro wa dzi dwie po rad nie psy cho lo gicz no -pe da go gicz ne – jed ną w Knu ro wie, a dru gą w Py sko wi cach. W tym wy da -
niu WPG pi sze my o pierw szej z nich

Co sły chać w Po rad ni?
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Ucznio wie Ze spo łu Szkół
Za wo do wych nr 2 w Knu ro -
wie w ubie głym mie sią cu od -
nie śli kil ka suk ce sów w kon -
kur sach na szcze blu wo je -
wódz kim.

Pierw szy z nich osią gnię ty
zo stał na II de ba cie z cy klu
„Chat (d) er ska Pre zy den cja”,
któ ra od by ła się 1 kwiet nia
w Sa li Sej mi ku Ślą skie go.
Z suk ce sa mi wzię li w niej
udział: Pa weł Men de la, Syl -
we ster Wło dar czyk, To masz
Gla zer i Pa weł Du biel. 

Te ma tem dys ku sji, to czo -
nej pod czas te go spo tka nia,
by ło wy ko rzy sta nie ka pi ta łu
in te lek tu al ne go. Zna cze nie
roz wo ju in te lek tu al ne go
w swych prze mó wie niach
pod kre śla li bio rą cy w niej
udział lu dzie o zna nych na zwi -
skach, m.in. Ta de usz Że sław -
ski – ślą ski wi ce ku ra tor oświa -
ty i prof. Ma rian Osli slo, rek -
tor Aka de mii Sztuk Pięk nych
w Ka to wi cach. Uczest ni cy
spo tka nia zo ba czy li tak że krót ki film
z wy stą pie niem po seł do Par la men tu
Eu ro pej skie go Mał go rza ty Handz lik,
któ ra mó wi ła o pol skim prio ry te cie
w Unii – ka pi ta le in te lek tu al nym.
Z ko lei ucznio wie szkół po nad gim na -
zjal nych wo je wódz twa ślą skie go pre -
zen to wa li nie kon wen cjo nal ne me to dy
roz wo ju in te lek tu al ne go, ta kie jak:
udział w kam pa niach spo łecz nych czy
wy mia na mło dzie żo wa. 

Przed sta wi cie lem uczniów Ze spo łu
Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie
na tej de ba cie był To masz Gla zer.
Opo wie dział o tym, jak za ję cia po za -
lek cyj ne, pro wa dzo ne w ra mach pro -
jek tów unij nych (m.in. „Sta wiam
na roz wój!”) mo gą po ma gać roz wi jać
się in te lek tu al nie. To mek w swym
prze mó wie niu „List od wnu ka”, wy -
gło szo nym w więk szo ści po ślą sku,
pod kre ślił ro lę wy kształ ce nia. Wnuk,
któ ry wła śnie koń czył tech ni kum gór -
ni cze, opi sy wał dziad ko wi, jak po nie -
uda nej pró bie zna le zie nia pra cy za pi -
sał się w szko le na do dat ko we za ję cia
– „Roz wój po go dzi nach: kształ ci my

we wszyst kich
d z i e  d z i  n a c h ” .
W ra mach za jęć
m.in. jeź dził
po róż nych fa bry -
kach i za kła dach, two rzył wir tu al ną fa -
bry kę, na uczył się pre zen to wać sa me -
go sie bie. Wy ko rzy stał zdo by te umie -
jęt no ści pod czas ko lej nej roz mo wy,
sta ra jąc się o pra cę i ją otrzy mał. 

– Rych tig sie cie sza, żem na do bre
za ję cia tra fił i umia z koż dym go dać.
W koń cu nie jest żech ja kimś niy ro -
bem, ino tech ni kiem gór nic twa, a to
ogła dy wy ma go i wie dzy. Opła ca ło się
na swój roz wój za wo do wy po sta wić.
Po wiem ino jed no: roz wi jaj sie
pod prąd, a by dziesz gó rą! – mó wił To -
mek.

Pod ko niec spo tka nia roz strzy gnię -
to kon kurs na naj lep sze wy stą pie nie
„Roz wiń się pod prąd” oraz kon kurs
fil mo wy „In te lekt naj lep szym ka pi ta -
łem. Na kręć się na roz wój”. Ucznio -
wie z Knu ro wa swym fil mem pt.
„Roz wój po go dzi nach. Kształ ci my we
wszyst kich dzie dzi nach” oraz wy stą -

pie niem o nie kon wen cjo nal nych me to -
dach roz wo ju in te lek tu al ne go wy gra li
oba kon kur sy. Opie kę nad ich przy go -
to wa niem spra wo wa ła Ka ta rzy na
Pan fi luk.

Dru gi suk ces od niósł Adam Kro -
tow ski, uczeń tech ni kum ZSZ nr 2
w Knu ro wie. Za jął on III miej sce
w Wo je wódz kim Kon kur sie Hi sto -
rycz nym „Wy pę dze nia i wy wóz ki,
mar ty ro lo gia i zwy cię stwa Po la ków.
La ta 1936 – 1956”. Kon kurs zo stał
zor ga ni zo wa ny przez Nie pu blicz ne
Cen trum Edu ka cji Ku ba jak, Ku ra to -
rium Oświa ty w Ka to wi cach i WOM
Ka to wi ce. Uczest ni czy ło w nim pra -
wie stu uczniów ze szkół gim na zjal -
nych i po nad gim na zjal nych. W przy -
go to wa niach do kon kur su Ada mo wi
po ma gał na uczy ciel hi sto rii, Ry szard
Mu sioł.

(SoG)

Wie le cie ka wych prac na pły nę ło na mię -
dzysz kol ny kon kurs pla stycz ny „Nie peł no -
spraw ny w Two im mie ście”, zor ga ni zo wa ny
przez Ko ło TRION z Knu ro wa, dzia ła ją ce
przy Od dzia le PTTK Zie mi Gli wic kiej.

Kon kurs prze pro wa dzo ny zo stał w kwiet -
niu, a je go fi nał – we współ pra cy ze Sto wa -
rzy sze niem Czte ry Po ry Ro ku – zor ga ni zo -
wa no 8 kwiet nia w Do mu Kul tu ry w Szczy -
gło wi cach. Bra li w nim udział ucznio wie
klas 1-3 knu row skich szkół pod sta wo wych.
Pra ce zo sta ły wy ko na ne w for ma cie A4
tech ni ką col la ge (do wol ną). 

Zwy cięz ca mi kon kur su zo sta li: Wik to ria
Czok z kl. II z MSP 4, Ka ro li na Adam ska
z kl. II b MSP 4, Łu kasz Grych toł
z kl. I a MSP 2, Ali cja Kup ka z kl. II b MSP 4
i Ma rek Moź dzierz z kl. II b MSP 2. Pod czas fi -
na łu kon kur su zwy cięz cy ode bra li na gro dy. Do -
dat ko wą atrak cją tej im pre zy by ło przed sta wie -
nie pt. „Po daj da lej” wy sta wio ne przez wo lon ta -
riu szy Sto wa rzy sze nia Czte ry Po ry Ro ku z Knu -
ro wa, któ re w pro sty spo sób po ka za ło dzie ciom,
jak moż na po móc oso bie bę dą cej w po trze bie,
np. bez dom ne mu czy nie peł no spraw ne mu.

(RG)

Sta wia ją na roz wój!

Zwy cięz cy kon kur su w oto cze niu je go or ga ni za to rów.

Nie peł no spraw ny w Two im mie ście
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�� W de ba cie w Sa li Sej mi -
ku Ślą skie go wzię ło
udział 17 szkół po nad gim -
na zjal nych z te re nu wo je -
wódz twa ślą skie go.

�� To mek Gla zer swoje wy -
stą pie nie za pre zen to wał
po ślą sku.

30 kwiet nia przed sta wi cie le po -
wia tu gli wic kie go wzię li udział
w bie gu szta fe to wym, or ga ni zo wa -
nym w part ner skim po wie cie Mit -
tel sach sen. Spi sa li się świet nie –za -
ję li pierw sze miej sce wśród dru żyn
go ścin nie star tu ją cych w tej szta -
fe cie. 

Wio sen ny bieg po wia to wy to już
tra dy cja w Po wie cie Mit tel sach sen.
W tym ro ku od był się po raz 19,
a na sza re pre zen ta cja bra ła w nim
udział dru gi raz z rzę du. To praw dzi -
wie ma so wa im pre za – uczest ni czą
w niej za rów no dzie ci i mło dzież,
oso by zrze szo ne w klu bach, ucznio -
wie szkół, jak i ama to rzy w bar dzo
róż nym wie ku, męż czyź ni i ko bie ty,
chłop cy i dziew czę ta. 

Te go rocz na edy cja szta fe ty od by -
ła się w ma low ni czej miej sco wo ści
Döbeln. Bra ło w niej udział 86 dru -
żyn (w su mie kil ku set bie ga czy!)
z po wia tu Mit tel sach sen oraz z je go
z a  p r z y  j a ź  n i o  n y c h  p o  w i a  t ó w
w Niem czech i za gra ni cą. Dru ży ny,
zło żo ne z 8 bie ga czy, mia ły do po ko -
na nia tra sę o dłu go ści 27,2 km, po -
dzie lo ną na od cin ki: 5 km, 3,0 km
oraz 1,6 km. Każ dy z bie ga czy prze -
biegł je den od ci nek, a o za ję tym
miej scu de cy do wał łącz ny czas, uzy -
ska ny przez dru ży nę.

Szta fe tę po wia tu gli wic kie go
two rzy li ucznio wie Ze spo łu Szkół
Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie: Pa -
weł Ja rzy na i Mi chał Ma jew ski,
Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie -
go w Knu ro wie: Ja kub Le szek, Ka -

mil Mos sa kow ski, Da wid Wier -
cioch i To masz Bo sek oraz Ze spo łu
Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko -
wi cach: Se ba stian Śmia łek, Pa tryk
Ma ty ja siak oraz Ar tur Mu ska la. 

Ki bi co wa ła im de le ga cja Sta ro -
stwa Po wia to we go w Gli wi cach: sta -
ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek,
wi ce sta ro sta Wal de mar Do mbek
oraz skarb nik po wia tu gli wic kie go
Ma ria Owcza rzak -Siej ko, a tak że
El wi ra Der sie wicz, dy rek tor Ze spo -
łu Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py -
sko wi cach. Opie kę nad dru ży ną
spra wo wa ła Mo ni ka Wró bel, na -
uczy ciel ka wy cho wa nia fi zycz ne go
z ZSZ nr 2 w Knu ro wie. Ja ko tłu -
macz ki słu ży ły na szej eki pie po mo -
cą An na Wo cła wek z Wy dzia łu
Roz wo ju i Pro mo cji Sta ro stwa Po -
wia to we go w Gli wi cach oraz Syl wia
Le nek, ger ma nist ka z „Ko nop nic -
kiej”. 

Na sza dru ży na otrzy ma ła ja ko
nu mer star to wy 60. Chłop cy, bie gną -
cy w ko szu lach z her bem Po wia tu
Gli wic kie go, po ka za li się z bar dzo
do brej stro ny. W kla sy fi ka cji ogól nej
upla so wa li się na ósmej po zy cji,
a wśród dru żyn go ścin nie star tu ją -
cych w XIX Bie gu Po wia to wym
w Döbeln by li nie kwe stio no wa ny mi
zwy cięz ca mi, zaj mu jąc I miej sce. 

– Ten wy jazd to by ła nie tyl ko
wspa nia ła spor to wa przy go da, ale
też moż li wość po zna nia tej czę ści
Nie miec oraz jej miesz kań ców – mó -
wi li bie ga cze re pre zen tu ją cy nasz
po wiat. (RG, SoG)

Szta fe tą do Döbeln

Dru ży na na szych bie ga czy ze zdo by tym pu cha rem. Na do le od lewej Vol ker
Diet zmann, prze wod ni czą cy Po wia to we go Związ ku Spor to we go Mit tel sach sen
oraz sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek.
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W śro dę 25 ma ja o godz. 9.00 w sa li se syj -
nej Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach od bę -
dzie się dzie wią ta edy cja Kon kur su Wie dzy
o Po wie cie Gli wic kim. Te mat te go rocz ne go
kon kur su brzmi: „Chcę Cię za pro sić do mo jej
miej sco wo ści”, a je go ad re sa ta mi są ucznio wie
klas IV -VI szkół pod sta wo wych po wia tu gli -
wic kie go. 

– Kon kurs skła da się z dwóch czę ści.
Ucznio wie przy go to wu ją wcze śniej jed ną pra -
cę pla stycz ną (for mat – A3, tech ni ka – do wol -
na) pro mu ją cą wła sną miej sco wość. Na le ży ją
zło żyć w Wy dzia le Edu ka cji, Kul tu ry, Spor tu
i Spraw Spo łecz nych Sta ro stwa (po kój 358
lub 372) do 23 ma ja. W dniu kon kur su ucznio -
wie w do wol nej for mie do ko nu ją pre zen ta cji
wła snej miej sco wo ści. Tym spo so bem chce my,
aby ucznio wie za re kla mo wa li i za pro mo wa li
nam uro ki i atu ty miejsc, w któ rych miesz ka ją.
Co ro ku kon kurs od by wa się na na praw dę wy -
so kim po zio mie, co ro ku do wia du je my się cze -
goś no we go o na szym po wie cie. War to brać
w nim udział – za chę ca ją or ga ni za to rzy kon -
kur su.

Czas pre zen ta cji nie po wi nien prze kro czyć 15
mi nut. Su ma punk tów uzy ska nych za przy go to -
wa nie pra cy pla stycz nej i wy stęp bez po śred ni za -
de cy du je o miej scu uzy ska nym przez po szcze -
gól ne ze spo ły uczniow skie.

Ce lem kon kur su jest pro mo wa nie wła snej
miej sco wo ści po przez wska zy wa nie miejsc god -
nych uwa gi ze wzglę du na wa lo ry kra jo bra zo we,
ar chi tek to nicz ne, kul tu ro we.

Na gro dą w kon kur sie dla naj lep sze go ze spo łu
uczniow skie go jest pu char prze chod ni, na to miast
wszy scy uczest ni cy kon kur su wraz z na uczy cie -
la mi za pro sze ni zo sta ną na wspól ną (za wsze
atrak cyj ną i bar dzo we so łą) wy ciecz kę po po wie -
cie gli wic kim, aby oso bi ście prze ko nać się, jak
pięk ne są je go za kąt ki. Wy ciecz ka za pla no wa na
jest na po czą tek czerw ca.

Or ga ni za to ra mi kon kur su są Sta ro stwo Po -
wia to we w Gli wi cach oraz Miej ska Szko ła Pod -
sta wo wa z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi nr 2 im.
Ka ro la Miar ki w Knu ro wie.

Zgło sze nia do udzia łu w kon kur sie bę dą
przyj mo wa ne do 16 ma ja do godz. 15.30 na nu -
mer fak su (32) 332 66 19. (MFR)

Czy w szko le moż na roz wi jać pa -
sje nie wie le ma ją ce wspól ne go z na -
ucza ny mi tu przed mio ta mi? Czy
w jej mu rach moż na po czuć się ar ty -
stą? TAK – mo gą od po wie dzieć
ucznio wie pro wa dzo nych przez Po -
wiat Gli wic ki pod sta wó wek, gim na -
zjów i li ce ów ogól no kształ cą cych
uczest ni czą cy w pro jek cie „Edu ka -
cja dla roz wo ju”. Czy ko niecz nie
trze ba pła cić za pry wat ne ko re pe ty -
cje, by nad ro bić za le gło ści? Czy na -
uka mu si od by wać się tyl ko w szkol -
nych ław kach? NIE – na ta ką od po -
wiedź po zwa la uczest ni kom te go
pro jek tu for mu ła pro wa dzo nych
w je go ra mach za jęć. 

O pro jek cie „Edu ka cja dla roz wo -
ju” – na któ re go re ali za cję Po wiat Gli -
wic ki po zy skał środ ki w ra mach
Poddz. 9.1.2 Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Ka pi tał Ludz ki i któ ry współ fi nan so -
wa ny jest ze środ ków Unii Eu ro pej -
skiej w ra mach Eu ro pej skie go Fun du -
szu Spo łecz ne go – pi sa li śmy już w lu -
tym br., kie dy koń czył się pierw szy na -
bór uczest ni ków pro jek tu. Osta tecz nie
do udzia łu w nim zo sta ło za kwa li fi ko -
wa nych 203 li ce ali stów z Ze spo łu
Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu -
ro wie i 61 ich ko le gów z Ze spo łu
Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko -
wi cach oraz ucznio wie ze spo łów szkół
spe cjal nych w Py sko wi cach (92

osoby) i Knu ro wie (50 osób). Ko lej ne
na bo ry od bę dą się w po cząt kach lat
szkol nych 2011/12 i 2012/13, zaś ca ły
pro jekt po trwa do koń ca 2013 r. 

W lu tym w szko łach ob ję tych pro -
jek tem roz po czę ła się re ali za cja za jęć,
po dzie lo nych – przy po mnij my – ze
wzglę du na swój cha rak ter na pięć
grup te ma tycz nych. 

Pierw sza z nich – za ję cia wy rów -
naw cze obej mu je nie tyl ko spo tka nia
z na uczy cie la mi po zwa la ją ce ugrun to -
wać i usys te ma ty zo wać wie dzę z po -
szcze gól nych przed mio tów, ale tak że
za ję cia lo go pe dycz ne i lo go ryt micz ne
dla uczniów szkół spe cjal nych, któ re
umoż li wia ją ła go dze nie pro ble mów
z czy ta niem czy pi sa niem.

Naj licz niej sza i naj bar dziej zróż ni -
co wa na jest gru pa za jęć roz wi ja ją -
cych kom pe ten cje klu czo we. Obej -
mu je ona te wszyst kie kół ka za in te re -
so wań, któ re po zwa la ją zdo by wać
wie dzę wy kra cza ją cą po za pro gram
szkol ny czy roz wi jać pa sje ar ty stycz -
ne, spo łecz ne lub spor to we. W szko -
łach spe cjal nych pro wa dzo ne są kół ka
jęz. an giel skie go i przed się bior czo ści,
pla stycz ne, te atral ne, ta necz ne, wo kal -
ne, re cy ta tor skie, eko lo gicz no -przy -
rod ni cze, re gio nal ne, bi blio tecz ne
i spor to we (w tym te nis ziem ny, za ję -
cia pn. „Gry i za ba wy ru cho we z ele -
men ta mi tań ca”, „Ruch na we so ło”).

Li ce ali ści mo gą
po sze rzać wie dzę
z za kre su no wo -
cze snych tech no -
lo gii in for ma cyj -
no -ko mu ni ka cyj -
nych, eko lo gii,
geo gra fii, bio lo gii
i che mii (w tym
za ję cia la bo ra to -
ryj ne), ję zy ków
ob cych (w tym
klu by kon wer sa -
to ryj ne, En glish
Club, dra ma i te atr
w jęz. an giel -
skim), ma te ma ty ki, fi zy ki, sztu ki fil -
mo wej i ra dio wej, wie dzy o Unii Eu ro -
pej skiej, pierw szej po mo cy, idei PCK
i przy go to wa nia do wo lon ta ria tu,
przed się bior czo ści, sztuk pięk nych
(kół ko kry ty ki ar ty stycz nej), sztu ki re -
cy ta tor skiej i ro bo ty ki (kół ko bu do wa -
nia ro bo tów).

W ra mach po rad nic twa i do radz -
twa edu ka cyj no -za wo do we go dzia ła -
ją w li ce ach szkol ne ośrod ki ka rie ry, li -
ce ali ści mo gą też sko rzy stać z in dy wi -
du al ne go do radz twa za wo do we go oraz
tre nin gów au to pre zen ta cji i ko mu ni ka -
cji in ter per so nal nej, zaś w szko łach
spe cjal nych od by wa ją się za ję cia uczą -
ce orien ta cji za wo do wej.

Pro jekt obej mu je tak że do radz two
i opie kę pe da go -
gicz no -psy cho lo -
gicz ną, głów nie
dla uczniów szkół

spe cjal nych. Mo gą oni uczęsz czać
na za ję cia z za kre su hi po - i do go te ra -
pii, ru chu roz wi ja ją ce go We ro ni ki
Sher born, bi blio te ra pii, baj ki te ra peu -
tycz nej, pe da go gi ki za ba wy, prze ciw -
dzia ła nia agre sji, te ra pii pe da go gicz nej
czy za ję cia pro fi lak tycz no -wy cho -
waw cze pn. „So bą być – bez piecz nie
żyć”. Ucznio wie szkół spe cjal nych
oraz py sko wic cy li ce ali ści bio rą rów -
nież udział w za ję ciach uczą cych m.in.
kon cen tra cji, pro wa dzo nych me to dą
Bio fe ed back.

„Edu ka cja dla roz wo ju” to pro jekt
po zwa la ją cy tak że wdra żać w szko łach
spe cjal nych no we, in no wa cyj ne for -
my na ucza nia słu żą ce na uce pi sa nia
i czy ta nia (me to dy: sy mul ta nicz no -se -
kwen cyj na prof. Jagody Cie szyń skiej
i 18 struk tur wy ra zo wych) oraz po ro -
zu mie wa nia się z oto cze niem (ko mu -
ni ka cja al ter na tyw na AAC).

War to pod kre ślić, że za ję cia pro wa -
dzo ne w szkol nych kla sach uzu peł nia -
ne są zdo by wa niem wie dzy i do świad -
czeń w te re nie, pod czas wi zyt stu dyj -
nych (na uczel niach, w za kła dach pra -
cy) i wy jaz dów edu ka cyj nych (np.
udział w warsz ta tach ję zy ko wych,
spek ta klach te atral nych, wy ciecz kach
kra jo znaw czych).

Do fi nan so wa nie po zy ska ne w ra -
mach pro jek tu po zwa la rów nież
na wzbo ga ce nie wy po sa że nia szkół
i po rad ni psy cho lo gicz no -pe da go -
gicz nych o no wy sprzęt i po mo ce
dy dak tycz ne – zo sta ły już ku pio ne
m.in. apa ra tu ra EEG Bio fe ed back,
sprzęt spor to wy, re ha bi li ta cyj ny, na -
gło śnie nio wy i ra dio wo -te le wi zyj -
ny.

EWA PIESZ KA – ko or dy na tor pro -
jek tu w Wy dzia le Roz wo ju i Pro mo cji
Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach

20 ma ja w sa li se syj nej Sta ro stwa Po wia to -
we go w Gli wi cach przeprowadzona zo sta nie
ko lej na od sło na kon kur su or ga ni zo wa ne go
przez Pla ców kę Te re no wą Ka sy Rol ni cze go
Ubez pie cze nia Spo łecz ne go w Gli wi cach pt.
„Pa mię taj pra cuj bez piecz nie” z za kre su wie -
dzy o bez pie czeń stwie i hi gie nie pra cy w rol -
nic twie i zna jo mo ści za gad nień zwią za nych
z funk cjo no wa niem pol skie go rol nic twa
w Unii Eu ro pej skiej.

– Ce lem kon kur su jest pro pa go wa nie za sad
ochro ny zdro wia i ży cia w pro ce sie pra cy
rol ni czej wśród mło dzie ży gim na zjów,
pro mo cja wy róż nia ją cych się uczniów za -
in te re so wa nych po pra wą sta nu bez pie -
czeń stwa przy pra cy rol ni czej oraz okre -
śle nie po zio mu wie dzy na te mat funk cjo -
no wa nia pol skie go rol nic twa w Unii Eu ro -
pej skiej. Py ta nia nie są ła twe, na eta pie po -
wia to wym jest ich 40, ale co ro ku prze ko -
nu je my się, że ma my bar dzo zdol ną mło -
dzież gim na zjal ną, któ ra do sko na le ra dzi
so bie w kon kur so wych zma ga niach – mó -
wi Kry sty na Krę giel, kie row nik Pla ców -
ki Te re no wej KRUS w Gli wi cach.

Kon kurs ma cha rak ter re gio nal ny i obej mu je
za się giem ob szar po wia tu gli wic kie go. Prze bie -
ga w dwóch eta pach: szkol nym i po wia to wym.

Współ or ga ni za to ra mi kon kur su są: Okrę go wy
In spek to rat Pra cy w Ka to wi cach, Agen cja Re -
struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa w Czę -
sto cho wie, Sta ro stwo Po wia to we, Urzę dy Miast
i Gmin, Dy rek to rzy Gim na zjów oraz Ślą ska Izba
Rol ni cza. Trzy ma my kciu ki za uczest ni ków kon -
kur su!

(MFR)

Pro jekt o war to ści 1 144 998 zł już słu ży uczniom szkół Po wia tu Gli wic kie go

ROZ WI JA JĄ PA SJE
I ZA IN TE RE SO WA NIA

W ra mach pro jek tu ucznio wie ZS im. M. Ko nop nic kiej mie li oka zję m.in. po znać funk cjo no wa nie
py sko wic kie go ma gi stra tu.

Chcę za pro sić Cię… 
do mo jej miej sco wo ści

Fo
 to

: A
R

C

Kon kurs dla gim na zja li stów:
Pa mię taj, pra cuj bez piecz nie! 

Co ro ku na zwy cięz ców kon kur su cze ka ją atrak cyj ne
na gro dy, m.in. ro wer. 
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– Do na sze go Biu ra bar dzo czę sto zgła -
sza ją się oso by z pro ble ma mi, któ re są kon -
se kwen cją nie zna jo mo ści pra wa – mó wi
Mał go rza ta Su piń ska, do rad ca dzia ła ją ce go
w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach Biu -
ra Po rad Oby wa tel skich. – Spra wy ta kie
po ka zu ją, jak w pro sty spo sób moż na so bie
skom pli ko wać ży cie. 

Wta kiej sy tu acji zna la zła się trój ka
dzie ci pa na Ko wal skie go, kie dy
po śmier ci oj ca zo sta li je go spad -

ko bier ca mi. Po mię dzy dzieć mi pa no wa ła zgo -
da za rów no co do ma sy spad ko wej (te go, co
two rzy ma ją tek odzie dzi czo ny), jak i co do te -
go, że ma ją tek ma zo stać sprze da ny. Ja ko że
ma ją tek spad ko wy two rzy ła nie ru cho mość za -
bu do wa na bu dyn kiem miesz kal nym, spra wa
na by cia spad ku oraz je go sprze da ży po win na
ogra ni czyć się do dwóch czyn no ści: stwier -
dze nia na by cia spad ku (na dro dze są do wej
bądź u no ta riu sza) oraz sprze da ży nie ru cho -
mo ści i po dzia łu su my uzy ska nej na trzy rów -
ne czę ści. Tym cza sem spad ko bier cy pa na Ko -
wal skie go, bę dąc nie świa do my mi pew nych
za leż no ści praw nych, skom pli ko wa li so bie
ży cie. 

Jed no z ro dzeń stwa po sta no wi ło za jąć się
spra wą spad ku i prze ko na ło swe go bra ta, że
bę dzie pro ściej dla pro wa dze nia czyn no ści
spad ko wych, gdy od rzu ci on spa dek. W ten
spo sób krąg spad ko bier ców po zo sta łych, ży ją -
cy w miej scu po ło że nia nie ru cho mo ści, szyb -
kiej za mknie spra wę. Brat za na mo wą sio stry
od rzu cił spa dek przed no ta riu szem. W tym
mo men cie po ja wi ły się pro ble my, gdyż za -
miast pier wot nie trzech spad ko bier ców,
do spad ku po wo ła nych zo sta ło sie dem osób.
Oso ba od rzu ca ją ca spa dek mia ła bo wiem
czwo ro dzie ci.

Zgod nie z za sa dą dzie dzi cze nia i pra -
wem spad ko wym, w miej sce spad ko -
bier cy od rzu ca ją ce go spa dek (uwa ża -

ne go w świe tle pra wa za oso bę, któ ra nie do -
ży ła otwar cia spad ku) wcho dzą je go dzie ci.
Spra wa oka za ła się jesz cze bar dziej skom pli -
ko wa na, gdyż dzie ci te by ły ma ło let nie. By

do peł nić for mal no ści do ty czą cych stwier dze -
nia na by cia spad ku, ma ło let nie dzie ci mu sia ły
być re pre zen to wa ne przez ku ra to ra, co wią za -
ło się z wi zy tą w są dzie ro dzin nym i znacz -
nym upły wem cza su.

Po stwier dze niu na by cia spad ku sprze daż
nie ru cho mo ści na tra fi ła na ko lej ną prze szko -
dę, ja ką by ło uzy ska nie zgo dy są du ro dzin ne -
go na dys po no wa nie ma jąt kiem ma ło let nich
(trze ba by ło przed ło żyć ope rat sza cun ko wy
nie ru cho mo ści, wy cią gi z ksiąg wie czy stych
oraz prze ko nać sąd, że czyn no ści zwią za ne ze
sprze da żą bę dą w in te re sie ma ło let nich). Gdy
oj cu ma ło let nich dzie ci (sy no wi spad ko daw -
cy) uda się uzy skać zgo dę są du ro dzin ne go, to
środ ki pły ną ce ze sprze da ży tra fią na za bez -
pie czo ne kon ta dzie ci, któ ry mi ro dzi ce bę dą
mo gli dys po no wać, gdy sąd wy ra zi na to zgo -
dę bądź gdy dzie ci osią gną 18 rok ży cia. 

Ro dzi na zmar łe go pa na Ko wal skie go da lej
kom pli ko wa ła spra wę – w trak cie po stę po wa -
nia przed są dem ro dzin nym zło ży ła po zew
przed są dem cy wil nym o po dział ma jąt ku
spad ko we go. Spra wa ta za wi sła przed są dem,
bo wiem sę dzia ocze ku je na de cy zję są du ro -
dzin ne go, a tak że na upo rząd ko wa nie księ gi
wie czy stej nie ru cho mo ści, któ ra – jak się oka -
za ło – od bli sko 30 lat nie by ła ak tu ali zo wa na.

Na sza ra da: Je śli nie wie my co zro bić, pro -
śmy o po moc fa chow ca, nie sta raj my się być
praw ni kiem we wła snej spra wie. Po nad to,
spraw dzaj my stan ksiąg wie czy stych, by brak
ak tu ali za cji nie był prze szko dą do czyn no ści
przed są dem.

Gdy by spad ko bier cy pa na Ko wal skie go nie
skom pli ko wa li so bie ży cia, w chwi li obec nej
spra wa by ła by już za koń czo na, a ma ją tek
spad ko wy w czę ściach rów nych (kwo ta uzy -
ska na ze sprze da ży) był by do dys po zy cji
spad ko bier ców. Na dzień dzi siej szy koń ca

spra wy nie wi dać, a dom sta no wią cy ma ją tek
spad ko wy po bli sko 4 la tach nie za miesz ka nia
pod upa da, tra cąc na war to ści. 

In nym pro ble mem, z któ rym zgła sza ją się
miesz kań cy po wia tu, jest kwe stia da ro wi -
zny z do ży wo ciem. Zgod nie z art. 908 Ko -

dek su Cy wil ne go „je że li w za mian za prze nie -
sie nie wła sno ści nie ru cho mo ści na byw ca zo -
bo wią zu je się za pew nić zbyw cy do ży wot nie
utrzy ma nie / umo wa o do ży wo cie (…)” ozna -
cza to, iż w za mian za prze nie sie nie wła sno ści
nie ru cho mo ści wła ści ciel tej nie ru cho mo ści
mo że stać się do ży wot ni kiem. 

Z chwi lą prze nie sie nia wła sno ści nie ru cho -
mo ści na za sa dzie da ro wi zny, jej na byw ca zo -
bo wią zu je się za pew nić zbyw cy do ży wot nie
utrzy ma nie. W skład umo wy o do ży wo cie
wcho dzą: obo wiąz ki przy ję cia zbyw cy ja ko
do mow ni ka, do star cza nie mu wy ży wie nia,
ubra nia, miesz ka nia, prą du i opa łu, po mo cy
i pie lę gna cji w cho ro bie, a tak że spra wie nia
na wła sny koszt na byw cy po grze bu, od po wia -
da ją ce go miej sco wym zwy cza jom. 

Bar dzo czę sto zda rza się, że oso by star sze,
sa mot ne swo jej dal szej ro dzi nie lub zna jo -
mym da ru ją nie ru cho mość w za mian za po -
moc i wspar cie na sta rość i po moc w cho ro -
bie. Nie za wsze jed nak obie stro ny umo wy
da ro wi zny po łą czo nej z do ży wo ciem są świa -
do me kon se kwen cji tej umo wy. I tak na byw ca
nie ru cho mo ści za po mi na o na ło żo nych
na nie go w umo wie, bądź wy ni ka ją cych
z usta wy, obo wiąz kach, a zbyw ca nie ru cho -
mo ści nie zda je so bie spra wy z te go, że nie ru -
cho mość nie jest już je go wła sno ścią i nie
mo że prze ciw sta wiać się np. re mon tom wy -
ko ny wa nym przez na byw cę. Na byw ca nie ru -
cho mo ści mu si li czyć się z tym, że zbyw ca
(oso ba, któ ra by ła wcze śniej wła ści cie lem)
sta je się do mow ni kiem, o któ re go na le ży się

trosz czyć, któ re go na -
le ży wspie rać, a nie
trak to wać jak „cię -
żar”.

Gdy na byw ca nie -
ru cho mo ści nie prze strze ga na ło żo nych
na nie go obo wiąz ków, ist nie je moż li wość od -
wo ła nia da ro wi zny (zgod nie z art. 913 KC).
Mo że to mieć miej sce u no ta riu sza, gdy obie
stro ny zgod nie tam przy bę dą bądź przed są -
dem. 

Moż li we jest tak że roz wią za nie po śred nie,
gdy na byw ca nie za cho wu je się w spo sób ra -
żą co na gan ny, jed nak że je go re la cje ze zbyw -
cą są na pię te. Wów czas sąd na żą da nie jed nej
ze stron zmie ni wszyst kie bądź nie któ re
upraw nie nia wy ni ka ją ce z umo wy o do ży wo -
cie na ren tę od po wia da ją cą war to ści tych
upraw nień.

Na le ży pa mię tać, iż pra wo do ży wo cia
sta no wi ob cią że nie nie ru cho mo ści
i jest wpi sa ne do księ gi wie czy stej.

Jest ono nie zby wal ne, tzn. nie mo że przejść
z jed nej oso by na dru gą, jed nak że ja ko zwią -
za ne z nie ru cho mo ścią mo że przejść na no we -
go wła ści cie la tej nie ru cho mo ści. W opar ciu
o art. 914 KC w sy tu acji zby cia nie ru cho mo -
ści do ży wot nik mo że żą dać za mia ny pra wa
do ży wo cia na ren tę do ży wot nią od po wia da ją -
cą war to ści te go pra wa. 

Na sza ra da: Gdy chce my zbyć nie ru cho -
mość, tj. da ro wać ją w za mian za do ży wo cie,
za po znaj my się ze wszyst ki mi kon se kwen cja -
mi, ja kie nie sie ze so bą ta czyn ność.

Nie za wsze na by cie nie ru cho mo ści
za „kwo tę kosz tów wy ni ka ją cych ze spo rzą -
dze nia umo wy” bę dzie dla nas ide al nym roz -
wią za niem.

Za rów no zbyw ca, jak i na byw ca mo gą być
oso ba mi trud ny mi we współ ży ciu, dla te go
przed pod pi sa niem umo wy na le ży le piej się
po znać. Mo że zda rzyć się też tak, że na byw ca
nie ru cho mo ści oka że się oso bą nie uczci wą,
chcą cą wy ko rzy stać nie po rad ność oso by star -
szej lub nie peł no spraw nej. 

(Opr. SoG)

Pan Jo achim, pod czas po ka zu
pew nej fir my w Knu ro wie, ku pił
ze staw po ście li weł nia nej. Ze staw
skła dał się z dwóch koł der ru no -
wo -sa ty no wych, dwóch ma te ra cy
– ko rek to rów oraz dwóch po du -
szek. Ty dzień póź niej kon su ment
po sta no wił od stą pić od umo wy
sprze da ży za war tej po za lo ka lem
fir my. 

Pan Jo achim chciał zwró cić za ku -
pio ny pro dukt na pod sta wie art. 2

ust. 1 usta wy z dnia 2 mar ca 2000 r.
o ochro nie nie któ rych praw kon su -
men tów oraz o od po wie dzial no ści
za szko dę wy rzą dzo ną przez pro dukt
nie bez piecz ny. 

– Zgod nie z nią kon su men to wi
przy słu gu je 10-dnio wy ter min od stą -
pie nia od umo wy za war tej po za lo ka -
lem przed się bior stwa i mo że to uczy -
nić bez po da nia przy czy ny – mó wi
Ry szard Kow ry go, po wia to wy
rzecz nik kon su men tów.

Knu ro wia nin wy słał do sie dzi by
fir my oświad cze nie o od stą pie niu
od umo wy, jed no cze śnie po in for mo -
wał, że za ku pio ne przed mio ty nie by -
ły przez nie go uży wa ne i ode śle je.

Po pew nym cza sie pan Jo achim
otrzy mał pi smo z kan ce la rii ad wo -
kac kiej, od peł no moc ni ka wła ści ciel -
ki fir my. W pi śmie tym ad wo kat wy -
ka zy wał, że pan Jo achim nie zło żył
oświad cze nia o od stą pie niu od umo -
wy sprze da ży w usta wo wym, dzie się -
cio dnio wym ter mi nie od da ty jej za -
war cia. Praw nik zwró cił tak że uwa gę
na to, że zgod nie z art. 2 ust. 3 usta -
wy z dnia 2 ma ca 2000 r. „to, co stro -
ny świad czy ły, ule ga zwro to wi w sta -
nie nie zmie nio nym, chy ba, że zmia na
by ła ko niecz na w gra ni cach zwy kłe -
go za rzą du”. Wła ści ciel ka fir my zle -
ci ła więc rze czo znaw cy wy ko na nie
eks per ty zy. Wy ka za ła ona, że za ku -
pio ny to war był uży wa ny, m.in.

na ma te ra cach i koł drach ru no by ło
znie kształ co ne, z ko lei na po dusz -
kach zo sta ło ono ugnie cio ne.

Pan Jo achim z po mo cą po wia to -
we go rzecz nika kon su men tów od po -
wie dział na to pi smo. Wy ka zał, że po -
sia da kse ro ko pie za rów no po twier -
dze nia nada nia prze sył ki, jak i jej od -
bio ru. Ich da ty do wo dzą, że do trzy -
mał usta wo we go ter mi nu. Po nad to
kon su ment za zna czył, że usta wo daw -
ca do pu ścił je den wy ją tek od za sa dy
(zwrot rze czy w sta nie nie zmie nio -
nym). Przy jął, że zwró co na rzecz mo -
że być w sta nie zmie nio nym, o ile ta
zmia na by ła ko niecz na w gra ni cach
zwy kłe go za rzą du. Z ko lei gra ni ce
zwy kłe go za rzą du okre śla się przez
od wo ła nie się do wy pra co wa nych
przez dok try nę i orzecz nic two re guł
od no szą cych się zwłasz cza do za rzą -
du rze czą wspól ną (art. 199 i na stęp -
ne KC). Na tej pod sta wie moż na

wska zać, że
za czyn no -
ści zwy kłe -
go za rzą du
uznać na le -
ży  wszys t  -
kie czyn no -
śc i  ma ją  ce
na ce lu utrzy-
ma nie rze -
czy w do -
tych cza so wym sta nie oraz za rzą dza -
nie nią w ce lu umoż li wie nia ko rzy -
sta nia z niej i po bie ra nia po żyt ków.
A za tem do łą czo na do pi sma opi nia
rze czo znaw cy do spraw ja ko ści wy -
ro bów włó kien ni czych sta no wi do -
wód na to, iż za kres zwy kłe go za rzą -
du nie zo stał przez kon su men ta prze -
kro czo ny. 

Po tych wy ja śnie niach fir ma uzna -
ła umo wę sprze da ży za nie za war tą. 

(Opr. SoG)

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

„Po ka zo wy” za kup

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 oso bi ście w dniach: po nie dzia łek – śro da od godz. 7.30 do 14.30,
czwar tek od godz. 7.30 do 16.30, pią tek 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

Nie zna jo mość pra wa szko dzi

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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Dzię ku je my za wszyst kie na de -
sła ne od po wie dzi. Po praw ne roz wią -
za nia Roz ryw ko we go Ką ci ka z po -
przed nie go nu me ru WPG wy glą da ją
na stę pu ją co: ha sło krzy żów ki
ŚWIĘ CON KA, z ko lei zdję cie
przed sta wia ło pa łac w Przy szo wi -
cach. Na gro dy książ ko we ufun do -
wa ne przez Mał go rza tę Handz lik,
po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go
oraz ma te ria ły pro mo cyj ne Po wia tu
Gli wic kie go otrzy mu ją: Agniesz ka
Pro fus, Woj ciech Wę gliń ski, Hen -
ryk Żok oraz ucznio wie kla sy III b
Ze spo łu Szkol no -Przed szko len go
Szko ły Pod sta wo wej w Przy szo wi -
cach. 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. 

Obok za miesz cza my ko lej ną
krzy żów kę oraz zdję cie do roz po -
zna nia, któ re 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 20
ma ja 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

Ja ko mo dziec ko ma mie win szo wać?
Piyr szom we zo cy durś trza jom sto wiać
Ja ke wy pe dzieć sło wa po dziyn ki?
Za to co zow dy z mat czy ny ryn ki

Ry mo pi so wi wy ny niy styk nie
-Ma mo, przi Cie bie zow dy jest piyk nie
I na wet jak Cie już nom bra ku je
Two ja opie ka du szom sie czu je.

Bro ni sław Wą tro ba

Trzej bra cia Pi sko wy wo dzi li się ze zna ko mi -
te go ro du. Ro dzi ce wcze śnie ich ob umar li, to też
bra cia sa mi pro wa dzi li go spo dar stwo i za rzą dza li
ma jąt kiem. By li tak że zna ny mi wo ja mi i wszy scy
w ca łej oko li cy sza no wa li ich i ce ni li. Na ja kich
zie miach le ża ła ich oj co wi zna – nie wia do mo.
Jed ni twier dzi li, że w Wiel ko pol sce, in ni, że
na Ślą sku. W każ dym bądź ra zie, po tem los ich
zwią zał ze Ślą skiem na za wsze. A do szło do te go
w ten spo sób: Spo koj ne ich ży cie zmą ci ła woj na,
któ ra za czę ła się mię dzy ksią żę ta mi pol ski mi
i nie miec ki mi. Każ dy z bra ci ze brał wo jów, sta nął
na ich cze le i ru szył na tych miast ze swym od dzia -
łem na we zwa nie księ cia Bo le sła wa. 

Woj na prze dłu ża ła się z ro ku na rok. Bra cia,
prze miesz cza jąc się wraz ze swy mi od dzia ła mi
z miej sca na miej sce, stra ci li ze so bą kon takt. Ro -
do we gniaz do zbu rzo ne zo sta ło do szczęt nie, tak
że nie zo sta ło po nim śla du. A lu dzie prze ka zy wa -
li so bie wieść, że bra cia tak że zgi nę li. Po kil ku na -
stu la tach woj na wresz cie się skoń czy ła. Bra cia,
któ rzy wbrew zło wiesz czym prze ka zom wy szli
ca ło z tej za wie ru chy, za czę li szu kać sie bie na -
wza jem. 

Na po tka ni lu dzie nie wie le mo gli po móc. Raz
po raz jed nak ra dzo no, by szu ka ją cy skie ro wa li
się na zle wi ska Kłod ni cy, Od ry i Dra my, gdyż
tam bo je skoń czy ły się naj wcze śniej. Tym spo so -

bem, nie wie dząc nic o so -
bie, bra cia po dą ża li w to sa -
mo miej sce. Spo tka nie ca -
łej trój ki po wie lu la tach
nie wi dze nia się by ło wy da -
rze niem nie zwy kłym. Ra -
dość wszyst kich by ła
ogrom na, a wier ni to wa rzy -
sze bro ni, cie sząc się szczę -
ściem swych wo dzów, wy -
krzy ki wa li raz po raz: 
– Niech ży ją Py sko wi ce. 

Na po lan ce, na któ rej
do szło do spo tka nia bra ci,
zbu do wa ny zo stał wkrót ce
gród. Z bie giem cza su wo -
kół nie go po wsta ła osa da.

(MFR)
PS: Le gen da ze zbio rów Wła dy sła wa Ma co wi -
cza, po cho dzi z al bu mu wy da ne go przez Urząd

Mia sta Py sko wi ce pt. „Le gen dy Py sko wic kie”,
wy daw ca Ve ga Stu dio Adv., Py sko wi ce 2010.

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

Py ta nia do krzy żów ki:
1. Eg za min doj rza ło ści zda wa ny
w ma ju.
2. Wrę cza na ma mie 26 ma ja.
3. Kwa li fi ka cja…, trwa w na szym po -
wie cie od 18 kwiet nia do 25 ma ja.
4. Rok 2011 zo stał ogło szo ny przez 

Zgro ma dze nie Ogól ne ONZ Mię dzy -
na ro do wym Ro kiem….
5. Drze wo, któ re kwit nie w ma ju.
6. Mia sto bę dą ce sie dzi bą na sze go
part ner skie go po wia tu nad mo rzem.
7. Świę to ob cho dzo ne 1 ma ja.

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

Ro do wód Py sko wic

Spichlerzowe smaki

�

Co 
przed sta wia 
to zdję cie?
�

Skład ni ki:
� fi let z in dy ka
� 15 pie cza rek
� ce bu la
� 20 dag twa roż ku
� sól, pieprz
� 4 łyż ki ole ju
� 1 ły żecz ka przy pra wy do dro biu
� 4 ząb ki czosn ku
� słod ka pa pry ka
� in ne zio ła

Wy ko na nie:
Fi let roz ciąć tak, aby po wstał

pro sto kąt ny płat. Lek ko roz bić go
tłucz kiem. Opró szyć so lą, pie przem
i przy pra wą do dro biu. Przy go to wać
farsz: pie czar ki usma żyć ra zem
z ce bul ką na ole ju. Po tem do dać
przy pra wy: zio ła, sól, pieprz, słod ką
pa pry kę. Wy stu dzić i do dać twa ro -
żek, wy mie szać. Ma sę roz sma ro wać
na mię sie, zwi nąć w ro la dę. Ro la dę

opró szyć pie -
przem, pa pry -
ką, spiąć drew -
nia ny mi szpil -
ka mi. Ob ło żyć
ro la dę czosn -
kiem i zio ła mi,
piec na bla sze
w pie kar ni -  
ku w temp.
ok. 175°C oko -
ło 1 go dzi ny.

Ko ło 
Go spo dyń
Wiej skich, 
Wie lo wieś

Przi Dniu Mat ki

Fo
 to

: A
R

C

Cza sy bra ci Pi sko przy po mnia no pod czas jednej z poprzednich edycji
im pre zy Le gen dy Py sko wic kie. 

Pre zen tu je my ko lej ny prze pis, bę dą cy plo nem kon kur su Da nie Ro ku Spi chle -
rza Gór ne go Ślą ska 2010, któ ry od był się w ub. ro ku w Pro bosz czo wi cach. Ro -
la dę z in dy ka przy go to wa ły pa nie z Ko ła Go spo dyń Wiej skich w Wie low si,
otrzy mu jąc za nią II miej sce w ka te go rii ku cha rze gru po wo.

(Opr. RG)

RO LA DA Z IN DY KA
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