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Per ła w Pław nio wi cach
Ze spó ł  Pa  ła  co  wo  -Par  ko  wy

w Pław nio wi cach za jął bar dzo wy -
so ką lo ka tę w kon kur sie „Per ły
w ko ro nie”, zor ga ni zo wa nym przez
re dak cję „Dzien ni ka Za chod nie -
go”. 

Pław nio wic ki kom pleks za byt ko wy
zna lazł się na trze ciej po zy cji w ka te -
go rii „Zam ki i Pa ła ce – Per ły Ar chi tek -
tu ry”. Na to uro kli we miej sce gło so -
wa ło kil ka ty się cy in ter nau tów, do re -
dak cji wpły nę ła też re kor do wa licz ba
sms -ów i ku po nów wy cię tych z ga ze ty,
po pie ra ją cych kan dy da tu rę tej ar chi -
tek to nicz nej pe reł ki – jak się oka za ło
już nie tyl ko po wia tu gli wic kie go
(czym za wsze się szczy ci li śmy!), ale
tak że wo je wódz twa ślą skie go. 

Gra tu lu je my tej wy so kiej oce ny
i zdo by cia pre sti żo we go ty tu łu go spo -
da rzo wi te go miej sca, ks. Kry stia no wi
Worb so wi. To on przed la ty tchnął ży -
cie w ten zruj no wa ny za by tek, pro wa -
dził je go od bu do wę i re no wa cję, a te -
raz z tro ską się nim opie ku je. Uczy nił
z nie go miej sce chęt nie od wie dza ne,
or ga ni zu je co ro ku przy cią ga ją ce tłu -
my „Pa ła co we La to Mu zycz ne”,
do któ re go swój skrom ny wkład wno si

rów nież Po wiat Gli wic ki. Dzie dzi niec
Ma ryj ny, na któ rym wy stę po wa li już
m.in. Wie sław Ochman, Ire na Ja roc ka

i Ewa Ury ga zy skał dzię ki tym kon cer -
tom mia no naj pięk niej szej sa li kon cer -
to wej na na szym te re nie. 

Za chę ca my wszyst kich do od wie -
dze nia pław nio wic kie go pa ła cu. Na -
praw dę war to! (RG) 

Za rów no pa łac, jak i ota cza ją cy go park są wspa nia łym miej scem na wy ciecz kę o każ dej po rze ro ku.
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Na te re nie na sze go po -
wia tu wy ko ny wa ne są re -
mon ty, któ rych ce lem jest
po pra wa sta nu tech nicz ne -
go in fra struk tu ry dro go -
wej. W wie lu miej scach
trwa ją ro bo ty, a dro go wcy
śpie szą się, by za koń czyć je
przed na dej ściem zi my. 

Do koń ca li sto pa da po -
trwa ją pra ce na dro dze po -
wia to wej So śni co wi ce -Ła -
ny Wiel kie. W trak cie re ali -
za cji jest II etap prze bu do -
wy tej dro gi. Sta no wi kon -
ty nu ację prac wy ko na nych
w ub. ro ku w ra mach Na ro -
do we go Pro gra mu Prze bu -
do wy Dróg Lo kal nych. To naj więk sza dro go -
wa in we sty cja po wia tu w tym ro ku, któ rej
koszt wy no si po nad 4,6 mln zł. Re ali zo wa na
jest przez Za rząd Dróg Po wia to wych w Gli wi -
cach, a fi nan so wa na przez Po wiat Gli wic ki
wspól nie z Gmi ną So śni co wi ce i bu dże tem
pań stwa. 

Nie ba wem za koń czy się dłu go wy cze ki wa ny
przez kie row ców re mont dro gi wo je wódz kiej
nr 907 Wie lo wieś -Nie wie sze na od cin ku po mię -
dzy Tosz kiem a Bo gu szy ca mi. Pro wa dzi go Za -

rząd Dróg Wo je wódz kich w Ka to wi cach. Re -
mont po le ga na cał ko wi tej od bu do wie dro gi
na dwóch od cin kach o łącz nej dłu go ści pra -
wie 900 m. Wy mie nio ne zo sta ną wszyst kie war -
stwy kon struk cyj ne dro gi, od bu do wa ne bę dą po -
bo cza i ozna ko wa nie. Koszt tej in we sty cji wy no -
si oko ło 1,6 mln zło tych. Dro ga ta od daw na by -
ła w fa tal nym sta nie. O jej re mont za bie ga li Za -
rząd Po wia tu Gli wic kie go, rad ni po wia to wi oraz
go spo da rze gmin Wie lo wieś, To szek i Py sko wi -
ce. Dokończenie na str. 3

We wnątrz te go nu me ru „Wia do mo ści Po -
wia tu Gli wic kie go” znaj dzie cie ulot kę, wy da ną
przez Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach. Za -
war te są w niej naj waż niej sze za sa dy i prze pi -
sy, mó wią ce o tym, gdzie i w ja ki spo sób moż -
na prawidłowo stosować osa dy ście ko we.

Ich te mat po wra ca jak bu me rang. Po wsta ją
w oczysz czal niach ście ków i czę sto wy wo żo ne są
na po la po ło żo ne na te re nie na sze go po wia tu. Nie -
raz skar ży li się na nie miesz kań cy, po tra fią być bo -
wiem bar dzo uciąż li we ze wzglę du na wy dzie la ny
smród. Lu dzie oba wia ją się, że szko dzą śro do wi sku
na tu ral ne mu i zdro wiu. Wciąż
otrzymujemy nie po ko ją ce sy gna -
ły na ten te mat z na szych gmin. 

W świe tle obec nie obo wią zu -
ją cych prze pi sów osa dy ście ko -
we są do pusz czo ne do sto so wa -
nia w rol nic twie, ale pod wie lo -
ma ści śle okre ślo ny mi wa run ka -
mi. War to je znać. Do ty czy to
za rów no rol ni ków, jak i miesz -
kań ców. W ulot ce po da ne są też
nu me ry te le fo nów do służb 
i in we sty cji, w któ rych moż na
in ter we nio wać w przy pad ku za -
uwa żo nych nie pra wi dło wo ści
czy też obaw. Za chę ca my
do uważ ne go za po zna nia się

z tre ścią tej ulot ki. Za cho waj cie ją – mo że się
przy dać! 

Ma my też dla Was istotną in for ma cję. Zgod nie
z wy mo ga mi unij ny mi od 1 stycz nia 2013 r. nie
bę dzie moż li we umieszczanie osa dów ście ko -
wych na składowiskach, a na tych, któ rzy nie do -
sto su ją się do no wych prze pi sów, cze kać ma ją su -
ro we ka ry fi nan so we. Do tego czasu konieczne
jest przeorganizowanie gospodarki komunalnymi
osadami ściekowymi. Pó ki co zaś za chę ca my
do uważ nej lek tu ry na szej ulot ki.

(RG)

Osa dy na cen zu ro wa nym
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Nie pra wi dło wo skła do wa ne na po lach osa dy z oczysz czal ni ście -
ków cuch ną i bu dzą lęk miesz kań ców.
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Po stę po wi prac na dro dze pro wa dzą cej z So śni co wic do Gli wic
przez Ła ny Wiel kie przy glą da li się pod ko niec paź dzier ni ka rad ni
po wia to wi z Ko mi sji Go spo dar ki.

Trwa ją re mon ty dróg



Na prze ło mie paź dzier ni ka i li sto pa da Ra -
da Po wia tu Gli wic kie go zbie ra ła się dwa ra -
zy. 27 paź dzier ni ka od by ła się XIV se sja, a 3 li -
sto pa da XV nad zwy czaj na se sja Ra dy Po wia -
tu Gli wic kie go. Na pierw szej z nich bar dzo
du żo uwa gi po świę co no spra wom służ by zdro -
wia, a dru ga po świę co na by ła im w ca ło ści.

W po rząd ku XIV se sji znaj do wa ło się 17 punk -
tów. Agniesz ka Gli klich, na czel nik Wy dzia łu
Zdro wia i Po mo cy Spo łecz nej w sta ro stwie,
przed sta wi ła rad nym in for ma cję o sta nie zdro wia
lud no ści po wia tu za rok 2009 oraz spra woz da nie
z re ali za cji Po wia to we go Pro gra mu Pro mo cji
Zdro wia na la ta 2010-2015, któ ry obej mu je dwa
pro gra my edu ka cyj no -pro fi lak tycz ne – pierw szy
z za kre su po mo cy przed me dycz nej i dru gi, ma ją -
cy na ce lu za po bie ga nie uza leż nie niom wśród
mło dzie ży z uwzględ nie niem HIV i AIDS. 

Z ko lei Anet ta Krze miń ska, na czel nik Wy -
dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry, Spor tu i Spraw Spo łecz -
nych, prze ka za ła rad nym in for ma cje o sta nie re ali -
za cji za dań oświa to wych Po wia tu Gli wic kie go
za 2010 r. Ra da za po zna ła się tak że z in for ma cja mi
na te mat ana li zy oświad czeń ma jąt ko wych, prze -
pro wa dzo nych prze ze mnie oraz sta ro stę gli wic -
kie go. Pod ob ra dy tra fi ło kil ka pro jek tów uchwał,
do ty czą cych m.in. zmian w te go rocz nym bu dże cie
oraz w wie lo let niej pro gno zie fi nan so wej po wia tu,
a tak że w spra wie pro wa dze nia przez Po wiat Gli -
wic ki dzia łal no ści w za kre sie te le ko mu ni ka cji. Ta
ostat nia uchwa ła zwią za na jest z uru cho mie niem –
w ra mach unij ne go pro jek tu – bez płat nych punk -
tów do stę pu do In ter ne tu na te re nie po wia tu.
Wszyst kie uchwa ły przy ję te zo sta ły jed no gło śnie.

Du żą część se sji za ję ły pro ble my or ga ni za cji
służ by zdro wia na te re nie po wia tu, szcze gól nie
zaś Szpi ta la w Knu ro wie. Wy ni ka ją one z wy ro -
ku Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj ne go
w Gli wi cach, któ ry orzekł nie waż ność uchwa ły
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go w spra wie prze -
kształ ce nia SP ZOZ Ze spo łu Opie ki Zdro wot nej
w Knu ro wie z 26 mar ca 2009 r. Za rząd Po wia -
tu Gli wic kie go po sta no wił od stą pić od wno sze -
nia skar gi ka sa cyj nej na ten wy rok. Po wiat po -
dej mie dzia ła nia zmie rza ją ce do je go wy ko na -
nia, czy li przy wró ce nia sta nu sprzed prze kształ -

ce nia knu row skie -
go SP ZOZ -u.
Ozna cza to
w prak ty ce, iż
spół ka z o. o. Szpi -
tal w Knu ro wie nie
bę dzie dzier ża wi ła
ma jąt ku ru cho me -
go i nie ru cho mo ści
– jak do tej po ry –
od Po wia tu Gli wic kie go, ale od SP ZOZ Ze spo -
łu Opie ki Zdro wot nej w Knu ro wie. 

Pod czas tej se sji Klub Rad nych Zgo da i Przy -
szłość zgło sił wnio sek o zwo ła nie se sji nad zwy -
czaj nej, po świę co nej spra wom służ by zdro wia
na te re nie po wia tu. Zgod nie z wy ma ga ną pro ce -
du rę zwo ła łem ją na 3 li sto pa da. 

Przed sta wio ne na niej zo sta ły in for ma cje na te -
mat sy tu acji fi nan so wej SP ZOZ -u Szpi tal Po wia -
to wy w Py sko wi cach, SP ZOZ -u w Knu ro wie oraz
spół ki z o. o. Szpi tal w Knu ro wie. Rad ni po in for -
mo wa ni zo sta li tak że o ewen tu al nych skut kach fi -
nan so wych unie waż nie nia Uchwa ły Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go nr XXXIII/230/2009 z 26 mar ca 2009
r. Przed sta wio na zo sta ła rów nież in for ma cja z Za -
rzą du Po wia tu – har mo no gram prze kształ ceń
w służ bie zdro wia w Po wie cie Gli wic kim. 

Po czę ści in for ma cyj nej se sji na stą pi ła dys ku -
sja, wie le py tań rad ni za da wa li jed nak już wcze -
śniej, pod czas oma wia nia tych za gad nień przez
Lesz ka Ku bia ka – dy rek to ra Szpi ta la Po wia to -
we go w Py sko wi cach, To ma sza Pit scha – dy -
rek to ra SP ZOZ -u w Knu ro wie, Mi cha ła Ek ker -
ta – pre ze sa Za rzą du spół ki Szpi tal w Knu ro wie
oraz sta ro stę gli wic kie go Mi cha ła Nie szpor ka.
Na se sję za pro sze ni by li licz ni go ście, m.in. księ -
go wi i rad co wie praw ni tych pla có wek zdro wia
oraz przed sta wi cie le dzia ła ją cych w nich związ -
ków za wo do wych. Trwa ją ca po nad czte ry go dzi -
ny se sja peł na by ła tro ski o obec ną sy tu ację
i przy szłe funk cjo no wa nie szpi ta li w Py sko wi -
cach i w Knu ro wie oraz knu row skie go SP ZOZ -
-u pro wa dzą ce go przy chod nie zdro wia. 

Na stęp na se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
od bę dzie się 24 li sto pa da o godz. 15.00. 
Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
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Ostat ni okres pra cy Za rzą du Po wia tu Gli -
wic kie go mi nął w du żej mie rze pod zna kiem
roz wią zy wa nia pro ble mów służ by zdro wia. Na -
war stwi ło się bo wiem w tym cza sie wie le trud -
nych spraw, do ty czą cych po wia to wych pla có -
wek lecz ni czych. 

Na po cząt ku chcę jed nak uspo ko ić miesz kań -
ców po wia tu – nic nie za gra ża nor mal ne mu funk -
cjo no wa niu na szych szpi ta li i przy chod ni. Choć
mu szą dzia łać w trud nych wa run kach, nie ma to
wpły wu na świad czo ne przez nie usłu gi me dycz ne.
Są one re ali zo wa ne zgod nie z wcze śniej za war tym
kon trak tem z NFZ. 

O tym, ja kie pro ble my po ja wi ły się w na szej
służ bie zdro wia, prze czy tać moż na na tej stro nie
obok – za rów no w tek ście prze wod ni czą ce go Ra -
dy Po wia tu Gli wic kie go, jak i w re la cji z po sie -
dze nia paź dzier ni ko wej Ko mi sji Zdro wia. Wia do -
mo więc, że po wy ro ku Wo je wódz kie go Są du Ad -
mi ni stra cyj ne go w Gli wi cach, uchy la ją cym
Uchwa łę Ra dy Po wia tu Gli wic kie go nr
XXXIII/230/2009 z 26 mar ca 2009 r., Za rząd Po -
wia tu Gli wic kie go po sta no wił nie wno sić ka sa cji.
Wia do mo tak że, że wy rok bę dzie my re ali zo wać,
co ozna cza prze ka za nie knu row skie mu SP ZOZ -
-owi nie ru cho mo ści dzier ża wio nych od Po wia tu
Gli wic kie go przez spół kę Szpi tal w Knu ro wie,
a tak że zwró ce nie mu ma jąt ku ru cho me go, z ja -
kie go ko rzy sta szpi tal. 

Dzia ła nia te przy wró cą stan ma jąt ku sprzed
prze kształ ce nia. Skut ku je to tym, iż umo wy za war -
te po mię dzy Po wia tem Gli wic kim a Szpi ta lem
w Knu ro wie w spra wie dzier ża wy ma jąt ku ru cho -
me go i nie ru cho mo ści, z mo cy pra wa bę dą kon ty -
nu owa ne. W umo wach tych (za war tych na 25 lat)
dzier żaw cą w za mian po wia tu sta je się SP ZOZ
w Knu ro wie. Ko lej nym kro kiem bę dzie prze -
kształ ce nie SP ZOZ -u w Knu ro wie w spół kę ka pi -
ta ło wą zgod nie z art. 69 usta wy o dzia łal no ści lecz -
ni czej. Usta wa ta, z lip ca br. sta wia przed po wia -
tem no we za da nia i moż li wo ści, z któ rych za mie -
rza my sko rzy stać. 

Te dzia ła nia za -
cznie my re ali zo -
wać, jak tyl ko uka -
żą się wła ści we
roz po rzą dze nia mi -
ni stra skar bu sta no -
wią ce ak ty wy ko naw cze do wspo mnia nej usta wy.
Na stą pi wów czas etap przy go to waw czy do prze -
kształ ceń za rów no knu row skie go SP ZOZ -u obej -
mu ją ce go swą dzia łal no ścią przy chod nie, jak i SP
ZOZ Szpi tal Po wia to wy w Py sko wi cach. Pla nu je -
my je prze kształ cić w spół ki ze 100-pro cen to wym
udzia łem po wia tu, z wnie sio nym apor tem ma jąt -
ko wym.

Sku pia my się tak że na dzia ła niach bie żą -
cych. We dle spra woz dań, przed sta wio nych
przez dy rek to ra szpi ta la w Py sko wi cach oraz
pre ze sa spół ki Szpi tal w Knu ro wie, pla ców ki te
ma ją za dłu że nie. Wy ni ka ono z niż szych niż
w ub. ro ku kon trak tów z Na ro do wym Fun du -
szem Zdro wia oraz z nie opła ce nia przez NFZ
tzw. nad wy ko nań. Dy rek tor i pre zes pod ję li kro -
ki oszczęd no ścio we, wpro wa dza ją też pro gra my
re struk tu ry za cyj ne. Pol skie szpi ta le dzia ła ją
w bar dzo trud nych wa run kach – wska zał na to
na ostat niej se sji rad ny Ja cek Aw ra mien ko. Za -
pre zen to wał ta be lę, ob ra zu ją cą, iż pod wzglę -
dem na kła dów na służ bę zdro wia nasz kraj jest
na czwar tym miej scu od koń ca – za Pol ską są
już tyl ko Chi le, Tur cja i Ma le zja. Szcze gól nie
ni skie na kła dy prze zna cza się w Pol sce na szpi -
ta le po wia to we. 

O pro ble mach tych by ła mo wa tak że
na ostat nim Kon wen cie Sta ro stów, ja ki od był
się 17 paź dzier ni ka. Wo je wódz two ślą skie bar -
dzo nie spra wie dli wie zo sta ło bo wiem po trak to -
wa ne przy po dzia le środ ków z Fun du szu Za pa -
so we go NFZ na br. O ile wo je wódz two ma zo -
wiec kie otrzy ma ło z niej 537 mln zł, to ślą skie
tyl ko 15.

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 
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Pro gram po sie dze nia Ko mi sji
Zdro wia, za pla no wa ne go na 20
paź dzier ni ka, uległ zmia nom
w sto sun ku do wcze śniej szych za -
ło żeń. Nic dziw ne go, ostat nio wo -
kół służ by zdro wia (nie tyl ko po -
wia to wej) ty le się dzie je, że nie na -
dą ża ją za tym wcze śniej po czy nio -
ne pla ny.

We dle usta lo ne go pla nu po sie dze -
nie mia ło obej mo wać 4 punk ty.
Pierw szym by ły wy bra ne in for ma cje
o sta nie zdro wia lud no ści Po wia tu
Gli wic kie go w ro ku 2009, dru gim –
spra woz da nie z re ali za cji Po wia to we -
go Pro gra mu Pro mo cji Zdro wia na la -
ta 2010-2015, trze cim – przed sta wie -
nie przez sta ro stę pla no wa nych dzia -
łań do ty czą cych sa mo dziel nych pu -
blicz nych za kła dów opie ki zdro wot -
nej, a po sie dze nie mia ły za mknąć
spra wy bie żą ce. Za szły jed nak zmia -
ny, o czym na po cząt ku po sie dze nia
po in for mo wał prze wod ni czą cy Ko mi -
sji Le szek Ko ło dziej.

Sta ro sta Mi chał Nie szpo rek
przed sta wił Ko mi sji pro ble my, ja kie
sta nę ły przed sa mo rzą dem po wy ro ku
Wo je wódz kie go Są du Ad mi ni stra cyj -
ne go w Gli wi cach, stwier dza ją cym
nie waż ność uchwa ły Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go z 26 mar ca 2009 r.
w spra wie prze kształ ce nia SP ZOZ
Ze spo łu Opie ki Zdro wot nej w Knu ro -
wie. – Ma my dwie moż li wo ści – mó -
wił sta ro sta. – Mo że my al bo wnieść
skar gę ka sa cyj ną na ten wy rok, al bo
go wy ko nać. We dle praw ni ków po -
wo dze nie skar gi ka sa cyj nej jest zni -
ko me. Są dy ba zu ją bo wiem na sta nie
praw nym z 2009 r., a nie uwzględ nia -
ją póź niej szych zmian le gi sla cyj nych
w tym wzglę dzie. Cho dzi o no wą
usta wę z lip ca 2011 r. o dzia łal no ści
lecz ni czej, mó wią cą o prze kształ ce -
niu SP ZOZ -ów w spół ki pra wa han -
dlo we go. Za rząd Po wia tu za mie rza
w tej sy tu acji nie ru cho mo ści oraz ma -
ją tek ru cho my, dzier ża wio ne przez
Szpi tal w Knu ro wie, prze ka zać SP

ZOZ-owi, a ten wy -
dzier ża wi go szpi tal -
nej spół ce. Na stęp nie
prze kształ cać bę dzie -
my na sze SP ZOZ -y
zgod nie z za ło że nia mi
no wej usta wy. 

Le szek Ko ło dziej
za pew nił, że Ko mi sja
przyj mu je do wia do -
mo ści in for ma cję
o za mie rze niach Za -
rzą du Po wia tu, by nie
od wo ły wać się od wy -
ro ku WSA. 

Z ko lei Le szek
Ku biak, dy rek tor
Szpi ta la Po wia to we go w Py sko wi -
cach przed sta wił pla ny re struk tu ry za -
cji tej pla ców ki. Mó wił tak że o jej
pro ble mach fi nan so wych. Sta ro sta
po in for mo wał, że w przy szłym ro ku
bu dżet po wia tu na sta wio ny zo sta nie
na po trze by służ by zdro wia. Umoż li -
wi to prze pro wa dze nie w niej prze -

kształ ceń, wpro wa dza nych na mo cy
usta wy z lip ca br., a szpi tal w Py sko -
wi cach, ja ko spół ka pra wa han dlo we -
go, bę dzie miał no we moż li wo ści po -
zy ski wa nia środ ków.

Bez zmian zre ali zo wa no już ko lej -
ne punk ty po sie dze nia Ko mi sji.
Agniesz ka Gli klich, na czel nik Wy -

dzia łu Zdro wia i Po mo cy Spo łecz nej,
przed sta wi ła in for ma cje o sta nie zdro -
wia lud no ści po wia tu oraz spra woz -
da nie z re ali za cji Po wia to we go Pro -
gra mu Pro mo cji Zdro wia na la -
ta 2010-2015, po czym Ko mi sja za ję -
ła się spra wa mi bie żą cy mi. 

(RG) 

Trud ny pro blem – zdro wie

Pod czas po sie dze nia ko mi sji.
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W dro dze prze tar gu wy ło nio ny
zo stał na byw ca nie ru cho mo ści
przy ul. Ko pal nia nej 2 w Knu ro -
wie. Nie gdyś mie ścił się tu ko mi -
sa riat po li cji, a obec nie obiekt
prze jdzie we wła da nie Unii Brac -
kiej.

Nie ru cho mość sta no wi ła wła sność
Skar bu Pań stwa w za rzą dzie sta ro sty
gli wic kie go. Do 2007 ro ku mie ścił się
w niej Ko mi sa riat Po li cji, ale po prze -
nie sie niu go do no wej sie dzi by Ko -
men da Miej ska Po li cji w Gli wi cach
zwró ci ła się o wy ga sze nie usta no wio -
ne go na jej rzecz pra wa trwa łe go za -
rzą du. Po tem nie ru cho mość zo sta ła
uży czo na przez po wiat na rzecz Gmi -

ny Knu rów, nie zo sta ła jed nak za go -
spo da ro wa na. W kwiet niu 2010 ro ku
prze jął ją po now nie po wiat, któ ry za -
dbał o za bez pie cze nie bu dyn ku
przed znisz cze niem. Rów no cze śnie
wdro żo no pro ce du rę zwią za ną ze
zby ciem nie ru cho mo ści. W czerw -
cu 2010 ro ku od był się pierw szy prze -
targ, a w paź dzier ni ku 2010 ro ku dru -
gi, w obu jed nak nie zgło sił się ża den
ofe rent. Ce ny wy wo ław cze w tych
prze tar gach wy no si ły od po wied -
nio 1 550 000 i 1 100 000 zł. Po dob -
nie by ło w ko lej nym prze tar gu (z ce -
ną wy wo ław czą 900 000 zł), ogło szo -
nym w lip cu br., na któ ry nie wpły nę -
ła żad na ofer ta. 

Sku tecz ny oka zał się do pie ro prze -
targ roz strzy gnię ty 27 paź dzier ni ka.
Zgło sił się do nie go je den ofe rent –
Fun da cja „Unia Brac ka” z sie dzi bą
w Ru dzie Ślą skiej. Ce na wy wo ław cza
nie ru cho mo ści i tym ra zem wy no si -
ła 900 tys. zł, a w dro dze li cy ta cji
okre ślo na zo sta ła na 909 tys. zł.
Zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa -
mi 227 250 zł z tej kwo ty za si li bu -
dżet Po wia tu Gli wic kie go, resz ta tra fi
do Skar bu Pań stwa. 

Na nie ru cho mość skła da ją się dwie
dział ki o łącz nej po wierzch ni 0,4 ha,
bu dy nek biu ro wy o po wierzch ni użyt -
ko wej 705,71 m kw., ga raż oraz dwie
wia ty. Na byw ca po wy ko na niu ada pta -
cji bu dyn ku pla nu je prze nie sie nie
do nie go przy chod ni le kar skiej.

(RG)

Ro bo ty bu dow la ne zwią za ne z bu do wą
ka na li za cji sa ni tar nej w ca łej gmi nie Gie -
rał to wi ce i bu do wą oczysz czal ni ście ków
w Przy szo wi cach idą peł ną pa rą. Przy po -
mi na my, iż pro jekt ten współ fi nan so wa ny
jest przez Unię Eu ro pej ską ze środ ków
Fun du szu Spój no ści w ra mach Pro gra mu
In fra struk tu ra i Śro do wi sko. 

Trze ba przy znać, że bu dow lań com sprzy -
ja au ra – nie zbyt mroź na zi ma 2010/2011, na -
stęp nie pięk na wio sna, su che la to i sło necz na
je sień po zwo li ły na znacz ne za awan so wa nie
prac. Naj wię cej zro bio no w so łec twie Gie rał -
to wi ce. Umo wa na ten kon trakt zo sta ła pod -
pi sa na ja ko pierw sza 29 lip ca 2010 r. Do koń -
ca wrze śnia wy ko naw cy uda ło się zre ali zo -
wać ka na ły głów ne w uli cach: Gie rał to wic -
kiej, Sta chu ry, Piont ka, Joj ki, Po łu dnio wej,
Li go nia, Obroń ców Gra ni cy, Chu dow skiej,
Wod nej, Ofiar Obo zów Hi tle row skich, Tar -
go wej. Trwa ją pra ce na uli cach: Ka ro la Miar -
ki, Kor fan te go, Ko nop nic kiej, Mic kie wi cza,
Pa de rew skie go, Ogro do wej, Ko le jo wej,
Zgrzeb nio ka oraz Wy zwo le nia. 

W Pa niów kach cał ko wi cie zre ali zo wa no
ka na ły głów ne w uli cach: Dział ko wej, 27
Stycz nia, Dwor skiej, a w czę ści na uli cach:

Swo bo dy, Dę bo wej,
Wod nej, Po wstań ców
Ślą skich, Gli wic kiej.
W czerw cu bie żą ce go
ro ku za war to umo wę
na re ali za cję so łec twa
Przy szo wi ce, a w lip cu
– dla so łec twa Chu -
dów. Nie dłu go po tem
roz po czę to pra ce
w uli cach Dwor skiej
i Kwia to wej w Chu do -
wie oraz w uli cach
Brzeg i Gli wic kiej
w Przy szo wi cach. 

Nie ba wem mi nie
też rok od pod pi sa nia
umo wy z wy ko naw cą
bu do wy oczysz czal ni
ście ków w Przy szo wi cach. Był to rok in ten -
syw nej pra cy dla bu dow lań ców. Efek ty tej
pra cy są już wi docz ne – moż na na ich pod -
sta wie wy obra zić so bie jak fi nal nie bę dzie
wy glą dał ten obiekt. Ter min roz ru chu
oczysz czal ni ście ków wstęp nie za pla no wa -
no na czer wiec 2012 r. – na ten czas ko -
niecz ne bę dzie pod łą cze nie ok. 600 bu dyn -

ków. Trze ba so bie zda wać spra wę ze ska li
ta kie go przed się wzię cia jak bu do wa ka na li -
za cji sa ni tar nej na te re nie ca łej gmi ny rów -
no cze śnie. Wy ko naw cy kon trak tów ma ją
obo wią zek opra co wa nia pla nów or ga ni za cji
ru chu, a na stęp nie ozna ko wa nia ob jaz dów,
tak by moż li we by ło jak naj mniej uciąż li we
po ru sza nie się po dro gach w gmi nie Gie rał -
to wi ce.

(RG)

Za Pań stwo wą Ko mi sją Wy bor czą po da je my wy ni -
ki nie daw nych wy bo rów par la men tar nych z okrę gu
wy bor cze go nr 29 (OKW Gli wi ce). Okręg ten obej mu -
je po wia ty gli wic ki i tar no gór ski oraz mia sta na pra -
wach po wia tu – By tom, Gli wi ce, Za brze.

Oto li sta po słów wy bra nych w na szym okrę gu (po da -
je my wg ko lej no ści nu me rów list wy bor czych). Z Ko mi -
te tu Wy bor cze go Pra wo i Spra wie dli wość wy bra ni zo sta -
li: Piotr Py zik (ogó łem 12 039 gło sów – w po wie -
cie 2 242) oraz Je rzy Po la czek (od po wied nio 22 310
i 2 898 gło sów). Z Ko mi te tu Wy bor cze go Ruch Pa li ko ta
do Sej mu RP wy bra ny zo stał Ma rek Sto lar ski (ogó -
łem 12 739 – w po wie cie 1 498 gło sów). Naj więk sze po -
par cie uzy skał Ko mi tet Wy bor czy Plat for ma Oby wa tel ska
RP. Z je go list do sej mu do sta li się: Kry sty na Szu mi las
(ogó łem 42 200 gło sów – w po wie cie 9 645), An drzej

Ga ła żew ski (od po wied nio 11 746 i 1 277 gło sów), Ja cek
Brze zin ka (10 775 i 193), To masz Gło gow ski (15 649
i 232), Jan Kaź mier czak (8 155 i 1 129) oraz Bo rys
Bud ka (10 260 i 428).

Z ko lei se na to rem w okrę gu nr 70, obej mu ją cym po -
wia ty gli wic ki i tar no gór ski oraz Gli wi ce, zo sta ła Ma ria
Pań czyk -Po zdziej (Ko mi tet Wy bor czy Plat for ma Oby -
wa tel ska RP), któ ra ogó łem uzy ska ła 81 206 gło sów,
z cze go w po wie cie 18 409.

W po wie cie gli wic kim w wy bo rach wzię ło
udział 43,96 proc. upraw nio nych do gło so wa nia. Naj -
więk szą fre kwen cję od no to wa no w gmi nie Gie rał to wi ce,
gdzie licz ba od da nych waż nych gło sów wy nio sła 53,35
proc. Z ko lei naj niż sza fre kwen cja by ła w gmi nie Wie lo -
wieś i wy nio sła 34,05 proc.

(SoG)

WY BRA LI ŚMY 
NA SZYCH PAR LA MEN TA RZY STÓW

By ły ko mi sa riat w Knu ro wie zna lazł na byw cę

Unia Brac ka za mie rza za go spo da ro wać nie użyt ko wa ny obec nie obiekt tak, by
słu żył pa cjen tom.
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Gmi na Gie rał to wi ce w wie lu miej scach za mie ni ła się w wiel kie po -
le bu do wy. 
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Dokończenie ze str.1

Trwa ją re mon ty dróg
Część z ostat nio re ali zo wa nych in we sty cji na dro gach po -

wia to wych by ła wy ko na na w ra mach pro ce du ry Ini cja ty wa
Sa mo rzą do wa. Po le ga ona na wspól nym fi nan so wa niu przez
po wiat i gmi ny re ali za cji za dań na dro gach po wia to wych. Ta -
ką in we sty cję prze pro wa dzo no m.in. na dro dze po wia to wej
So śni co wi ce -Ła ny Wiel kie, gdzie na jej czę ści wy ko na no
war stwę ście ral ną jezd ni w ra mach za da nia „Prze bu do wa
dro gi po wia to wej nr 2991S wraz z bu do wą chod ni ka i ka na -
li za cji desz czo wej”. War tość te go za da nia wy nio sła 276 tys.
zł, z cze go po ło wę kosz tów po krył Po wiat Gli wic ki, a po ło -
wę – Gmi na So śni co wi ce. O wie lu re mon tach wy ko na nych
w ra mach Ini cja ty wy Sa mo rzą do wej pi sa li śmy w paź dzier ni -
ko wym wy da niu WPG. Po nad to war to wspo mnieć, że w Py -
sko wi cach przy stą pio no do re ali za cji za da nia „Prze bu do wa
skrzy żo wa nia dróg po wia to wych Gli wic ka -Wy zwo le nia
z dro gą gmin ną ul. Wy szyń skie go” i re ali zo wa ne są ele men -
ty przy go to waw cze do ro bót za sad ni czych.

Z my ślą o przy szłym ro ku pla no wa ne są już ko lej ne re -
mon ty. W ra mach Ini cja ty wy Sa mo rzą do wej gmi ny zgło si ły
chęć współ fi nan so wa nia kosz tów mo der ni zo wa nia dróg po -
wia to wych na swym te re nie. 

– W ra mach Na ro do we go Pro gra mu Prze bu do wy Dróg
Lo kal nych za ak cep to wa ny zo stał nasz pro jekt prze bu do wy
dro gi po wia to wej Ta ci szów -Rze czy ce – mó wi wi ce sta ro sta
gli wic ki Wal de mar Do mbek. – Wspól ny wkład po wia tu
i gmi ny Ru dzi niec wy nie sie 3 mln zł, a bu dżet pań stwa za -
pew nia do ta cję w wy so ko ści 1 mln zł. In we sty cja ta pla no wa -
na jest na 2012 rok i po za prze bu do wą dro gi obej mu je bu do -
wę chod ni ków przy ul. Wiej skiej w Rze czy cach.

(SoG, RG)

Do bra au ra dla ka na li za cji

W bu dyn ku Sta ro stwa Po wia to -
we go w Gli wi cach od da na zo sta ła
do użyt ku plat for ma przy scho do wa
dla nie peł no spraw nych.

Plat for ma za in -
sta lo wa na zo sta ła
na par te rze bu dyn -
ku, po pra wej stro -
nie od głów ne go
wej ścia, w ko ry ta -
rzu pro wa dzą cym
do Wy dzia łu Geo -
de zji i Go spo dar ki
Nie ru cho mo ścia -
mi. Bu do wa plat -
for my kosz to wa ła
bli sko 35 tys. zł.
Jest ona ko lej nym
udo god nie niem dla

osób nie peł no spraw nych w sta ro stwie.
Dwa la ta te mu od da na tu zo sta ła
do użyt ku win da, któ ra słu ży oso bom
nie peł no spraw nym. (RG)

Funkcjonowanie platformy prezentuje Syl wia Gór nik ze
starostwa.

Urząd dla nie peł no spraw nych
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6 paź dzier ni ka w Jed no st ce Ra -
tow ni czo -Ga śni czej Gli wi ce -Ła bę dy
zor ga ni zo wa na zo sta ła Kon fe ren cja
Wie dzy Po żar ni czej „Mło dzież za -
po bie ga po ża rom”.

W kon fe ren cji wzię li udział lau re -
aci Po wia to we go Tur nie ju Wie dzy Po -
żar ni czej, któ ry w kwiet niu br. prze -
pro wa dzo ny zo stał w Wie low si
w trzech gru pach: pod sta wo wej, gim -
na zjal nej oraz po nad gim na zjal nej. Or -
ga ni za tor – Za rząd Po wia to wy Związ -
ku OSP RP w Gli wi cach – za pro sił
na kon fe ren cję lau re atów
od I do V miej sca szcze bla po wia to we -
go Ogól no pol skie go Tur nie ju Wie dzy
Po żar ni czej. Był wśród nich m.in. Da -
wid Go lor z Ra do ni, któ ry za kwa li fi -
ko wał się do eli mi na cji szcze bla wo je -
wódz kie go i zdo był na nich V miej sce.
Uczest ni cy kon fe ren cji obej rze li pre -
zen ta cję, przed sta wio ną przez ko men -

dan ta JRG w Ła bę dach, st. kpt. Jó ze fa
Gla glę, a na stęp nie zwie dzi li sie dzi bę
jed nost ki, za po zna li się z pra cą stra ża -
ków i wy pró bo wa li sprzęt, ja kim po -
słu gu ją się oni w ak cjach ra tow ni -
czych.

Mło dzie ży to wa rzy szy li pod czas
kon fe ren cji pre zes Za rzą du Po wia to -
we go Związ ku OSP RP w Gli wi cach
An drzej Frej no, wi ce pre zes Al fred
Ku bic ki oraz czło nek Za rzą du Ma -
riusz Po lo czek. (RG)

15 wrze śnia Urząd Sta nu Cy wil -
ne go w Ru dziń cu zor ga ni zo wał co -
rocz ne spo tka nie z ju bi la ta mi ob -
cho dzą cy mi 50- i 60-le cie po ży cia
mał żeń skie go. 

Ju bi la ci uho no ro wa ni zo sta li me da -
la mi „Za Dłu go let nie Po ży cie Mał żeń -
skie” nada ny mi przez Pre zy den ta RP,
któ re wrę czył im wójt Krzysz tof Ob -
rzut. Zło te Go dy świę to wa ło 29 par
z te re nu gmi ny: Mi cha ela i Jó zef
Strzel czy ko wie, Hil de gar da i Jan Wró -

blo wie, Bro ni sła wa i Eu ge niusz Ba jo -
ro wie, Ur szu la i Le on Pie lo wie, Ró ża
i Jan Ho lub ko wie, Elż bie ta i Jan Hat -
ko wie, Łu cja i Je rzy Klo sko wie, Emi -
lia i Jo achim Sze go wie, Emi lia i Wik -
tor Jac ko wie, He le na i Hel mut Kan so -
wie, Ma ria i Ger hard Bul lo wie, Ste fa -
nia i Jan Iwan ko wie, Edel trau da i Hen -
ryk Brzo zo wie, Agniesz ka i Mi chał
Now ro to wie, Te re sa i Jó zef Smycz ko -
wie, Re na ta i Pa weł Böhmo wie, Re na -
ta i Pa weł Wa rze cho wie, Ade laj da

i Sta ni sław Pło skon ko wie, Hen riet ta
i Hen ryk Ba ro no wie, Agniesz ka i Pa -
weł Piel ko wie, Hu bert i Mał go rza ta
Kraw czy ko wie, Elż bie ta i Fry de ryk
Re ku so wie, He le na i Re in hard Bleh so -
wie, Ma ria i Ka rol Bro mo wie, We ro ni -
ka i Hel mut Giem zo wie, Ire na i An -
drzej Stoż ko wie, Ger da i Fran ci szek
Tho mal lo wie, Hil de gar da i Al fred
Piel ko wie oraz Ma ria i Kon rad Tho -
micz ni. Dia men to we Go dy ob cho dzi ły
na to miast trzy pa ry mał żeń skie: Pau li -

na i Piotr Ka szo wie,
Ja dwi ga i Pa weł
Rudkowie  o raz
Kry sty na i Jó zef
Mroz ko wie.

Uro czy stość od -
by ła się w GOK -
-u w Po ni szo wi -
cach. W spo tka niu
uczest ni czy li m.in.
p rze  wod  n i  czą  cy
Ra dy Gmi ny Ber -
nard Ku kow ka
oraz kie row nik
USC Ur szu la Frej -
no. Im pre zę uświet -
nił wy stęp wy ko -
naw ców mu zy ki
bie siad nej. 

(RG)

Po wo ła no Po wia to wą Spo łecz ną
Ra dę do Spraw Osób Nie peł no -
spraw nych na ka den cję w la -
tach 2011-2015. 

Ra da zo sta ła po wo ła na Za rzą dze -
niem Sta ro sty Gli wic kie go z 5 paź -
dzier ni ka. W jej skład wcho dzą: prze -
wod ni czą cy – Ma rian Sa dec ki (rad ny
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go), wi ce -
prze wod ni czą ca – Ma ria No wak -Ko -
wal ska (Sto wa rzy sze nie na Rzecz
Roz wo ju Gmin Po wia tu Gli wic kie go
„Mo ja Gmi na Nasz Po wiat” w Gli wi -
cach), se kre tarz – Wan da Kraw czyk

(Sto wa rzy sze nie Śro do wisk Osób
Nie peł no spraw nych, Ich Ro dzin
i Przy ja ciół JA -TY -MY w Py sko wi -
cach) oraz Ka rol Kops (Pol ski Zwią -
zek Nie wi do mych, Ko ło w Gli wi cach)
i Ma rio la Krzysz kow ska (Sto wa rzy -
sze nie Ro dzin i Przy ja ciół Osób z Nie -
peł no spraw no ścią In te lek tu al ną
w Knu ro wie).

Po wia to wa Ra da jest or ga nem opi -
nio daw czo -do rad czym w spra wach
do ty czą cych nie peł no spraw nych
miesz kań ców po wia tu. 

(SoG)

Po wia to wa Bi -
blio te ka Pu blicz na
za in au gu ro wa ła Rok
B i  b l i o  t e  k a r  -
ski 2011/2012. Uro -
czy stość z tej oka zji
zor ga ni zo wa na zo -
sta ła 13 paź dzier ni -
ka w Sta ro stwie Po -
wia to wym w Gli wi -
cach. 

Atrak cją im pre zy
by ło spo tka nie au tor -
skie z Jo an ną Fur ga -
liń ską, gra ficz ką, ilu -
stra tor ką i au tor ką ksią żek. Twór czy ni
opo wie dzia ła o swej pra cy, przy bli ża -
jąc swe książ ki, wśród któ rych naj bar -
dziej zna na jest „Ślón ska god ka. Ilu -
stro wa ny słow nik dla Ha ny sów i Go -
ro li”. 

In au gu ra cja by ła oka zją do pod su -
mo wa nia wa ka cyj nych kon kur sów, zor -
ga ni zo wa nych przez PBP w Gli wi cach.
Pierw szy z nich, „Bi blio la to 2011”,
skie ro wa ny był do bi blio tek miej skich
i gmin nych. I miej sca za ję ły w nim Od -
dział dla Dzie ci Miej skiej Bi blio te ki
Pu blicz nej w Py sko wi cach oraz Dział
Bi blio tek Cen trum Kul tu ry „Za mek
w Tosz ku”, II – Gmin na Bi blio te ka Pu -
blicz na w Ru dziń cu, a III – Fi lia nr 2
w Knu ro wie oraz Fi lia nr 1 Miej skiej
Bi blio te ki Pu blicz nej w Py sko wi cach. 

Dru gi z kon kur sów, „Wa ka cyj na
skrzy nia peł na skar bów”, miał cha rak -
ter pla stycz ny i bra ły w nim udział
dzie ci i mło dzież. W ka te go rii „skrzy -
nie du że” I miej sce za ję ła Ka ta rzy na
Cie pła z Miej sko -Gmin nej Bi blio te ki
Pu blicz nej w So śni co wi cach (opie -
kun: Sa bi na Mor ci nek), II – Ka ta -
rzy na So ja i Alek san dra Przy byt ni
z Gim na zjum w Tosz ku (opie kun: Jo -
an na Fal bor ska), a III – Mar ta Fas
oraz Ka ta rzy na Si wiec i Ka ro li na
Ga sper ska z MBP w Py sko wi cach

(opie kun Li dia Ko zok). W ka te go rii
„skrzy nie śred nie” dy plom i na gro dę
za I miej sce ode bra ła He le na John ze
Szko ły Pod sta wo wej Ze spo łu Szkol -
no -Przed szkol ne go w Wie low si (opie -
kun Ali cja Wal lo schek), II miej sca
zdo by ły Maj ka Kwie ciń ska i Mag -
da le na Ła da z Miej skiej Szko ły Pod -
sta wo wej nr 6 w Knu ro wie (opie kun
Ka ta rzy na Soł ty sik -An dry siak),
a III – Agniesz ka Su lik z MBP w Py -
sko wi cach (opie kun Ur szu la Su lik).
Z ko lei w ka te go rii „skrzy nie ma -
łe” I miej sce za ję ła Bar ba ra Mag -
dziak z ZSz -P w Wie low si (opie kun
An na Gli wa), II – We ro ni ka Le -
śniak, a III – Pa try cja Smo liń ska,
obie z MSzP nr 6 w Knu ro wie (opie -
kun Ka ta rzy na Soł ty sik -An dry siak). 

27 paź dzier ni ka na lau re atów kon -
kur sów cze ka ła do dat ko wa na gro da –
po je cha li na wy ciecz kę pn. „Co Łą czy
Ka ro la Woj ty łę, Emi la Ze ga dło wi cza
i Słup skich her bu Szre nia wa?”. Jej tra -
sa wio dła przez Oświę cim, gdzie po -
zna li no wy obiekt Miej skiej Bi blio te ki
Pu blicz nej, na stęp nie zwie dzi li Mu -
zeum Emi la Ze ga dło wi cza i Fun da cję
„Czar tak” w Go rze niu Gór nym, Dwór
Słup skich w Stry szo wie oraz Lanc ko -
ro nę.

(RG)

Prze pra sza my za No wi ny
W ka len da rzu Zie mi Gli wic kiej na 2011 rok, wy da nym przez „No wi ny Gli -

wic kie”, błęd nie po da ny jest układ dni w li sto pa dzie. Re dak cja przy sła ła na rę ce
sta ro sty gli wic kie go prze pro si ny z te go po wo du. W imie niu wy daw cy ka len da -
rza prze pra sza my oso by, któ re zo sta ły nim ob da ro wa ne. In for mu je my, że błąd
nie po wstał z wi ny Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach. (red.) 

☺☺ Od 11 do 13 li sto pa da w Ha li MO SiR -u w Knu ro -
wie -Szczy gło wi cach (ul. Gór ni cza 2) trwać bę -

dzie IX Mię dzy na ro do wy Tur niej Bok ser ski im. Je rze -
go Kra sno żo na. Szcze gó ły na stro nie in ter ne to wej:
www.bkscon cor dia.za.pl.

☺☺ 18 li sto pa da o godz. 16.00 w sie dzi bie GOK -u Ru -
dzi niec w Po ni szo wi cach roz pocz nie się Ga la Fi na -

ło wa kon kur su gwa ry ślą skiej  „Go do my po na szy mu”.

☺☺ 19 li sto pa da w GOK -u w Wie low si od bę dzie się
Kon cert Ga lo wy lau re atów IV Wo je wódz kie go Fe -

sti wa lu Pie śni i Pio sen ki Pa trio tycz nej. Pocz.
o godz. 10.00. 

☺☺ 20 li sto pa da w godz. 14.00-19.00 na zam ku
w Tosz ku od bę dą się I Tar gi Ślub ne. Do dat ko we

in for ma cje na stro nie in ter ne to wej: http://za mek to szek.pl. 

☺☺ 27 li sto pa da w Py sko wi cach od bę dzie się Kier -
masz świą tecz ny w dziel ni cy po łu dnio wej, z ko lei

w dniach 3-4 grud nia na py sko wic kim Ryn ku zo sta nie
zor ga ni zo wa ny Fe styn Świą tecz ny św. Mi ko ła ja. Wię cej
na stro nie: www.mo kis.py sko wi ce.org. 

☺☺ 7 grud nia w sa li LKS -u w Gie rał to wi cach
od godz. 15.00 trwać bę dzie kier masz świą tecz ny,

zaś od 16.30 za ba wa mi ko łaj ko wa.
(Opr. SoG)

Wspie ra ją nie peł no spraw nych

Bi blio te kar ski no wy rok

Laureaci odebrali nagrody i dyplomy, wręczone przez
Krystynę Wołoch i  Sławomira Adamczyka z Zarządu
Powiatu Gliwickiego.
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IM PRE ZY WAR TE PO LE CE NIA

Zło te Go dy w Ru dziń cu

Przy od święt nym cie ście by ła oka zja do wspo mnień i ży czeń.

Po zna li praw dzi wą straż
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St. kpt Jó zef Gla gla po ka zu je, co ma w swym wnę trzu wóz stra żac ki.
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Szpi tal Cho rób Płuc im. Św. Jó -
ze fa w Pil cho wi cach otrzy mał wy -
róż nie nie nada ne przez Cen trum
Mo ni to ro wa nia Ja ko ści w Ochro nie
Zdro wia.

Wy róż nie nie to wią że się z wy so ką
po zy cją, ja ką szpi tal za jął w Ogól no -
pol skim Ran kin gu Szpi ta li – BEZ -
PIECZ NY SZPI TAL 2011, or ga ni zo -
wa nym przez Re dak cję Dzien ni ka
„Rzecz po spo li ta”. W ran kin gu tym

szpi tal zo stał fi na li stą w ka te go rii
szpi ta li nie za bie go wych, zaj mu -
jąc VI miej sce. 

War to przy po mnieć, że szpi tal
w Pil cho wi cach jest człon kiem Kra -
jo wej Sie ci Szpi ta li Pro mu ją cych
Zdro wie, a tak że po sia da cer ty fi ka ty
Ja ko ści ISO za świad cza ją ce o wy so -
kim stan dar dzie świad czo nych
usług.

(RG)

W Par ku Cho pi na
w Gli wi cach po wsta ła
Sło necz na Po la na Na -
dziei. Ak cja, pro pa gu -
ją ca pro fi lak ty kę
prze ciw no wo two ro -
wą, zor ga ni zo wa na
zo sta ła przez gli wic ki
od dział „Dzien ni ka
Za chod nie go”. 

Żon ki le sa dzi li
przed sta wi cie le gli wic -
kich me diów, sa mo rzą -
du mia sta i po wia tu,
du cho wień stwa, śro do -
wi ska me dycz ne go
oraz mło dzież. Uczest -
ni cy ak cji po sa dzi li
pra wie 400 ce bu lek
tych kwia tów. By li
wśród nich m.in. sta ro -
sta gli wic ki Mi chał
Nie szpo rek, wi ce pre -
zy dent Gli wic Piotr Wie czo rek, se kre tarz Po wia tu Gli -
wic kie go Mag da le na Bud ny, kie row nik Pla ców ki Te -
re no wej KRUS w Gli wi cach Kry sty na Krę giel, re dak -
to rzy Ad ria na Urgacz, Pa weł Ju rek i An drzej Azy an
oraz mło dzież z III Li ceum Ogól no kształ cą ce go w Gli -
wi cach. Do sa dze nia za chę ca ła wszyst kich Mar le na
Po lok -Kin, za stęp ca dy rek to ra Od dzia łu Śląsk „Dzien -
ni ka Za chod nie go”.

Na Sło necz nej Po la nie Na dziei wio sną wy ro śnie kil -
ka set żon ki li, bę dą cych sym bo lem zna nej w ca łej Eu ro -
pie ak cji. – Ma my na dzie ję, że co ro ku je sie nią bę dzie -
my wra cać w to miej sce i uzu peł niać sło necz ną po la nę
– mó wi Mar le na Po lok -Kin. – Chce my tak że po wró cić

w to miej sce wio sną, gdy żon ki le za kwit ną, z ak cją pro -
fi lak tycz ną dla wszyst kich miesz kań ców Gli wic i po -
wia tu gli wic kie go. (RG)

Wo lon ta riu sze z Knu ro wa nie
usta ją w przy go to wa niach do Szla -
chet nej Pacz ki – ogól no pol skiej ak -
cji, dzię ki któ rej przed Bo żym Na ro -
dze niem wie le ubo gich ro dzin ob da -
ro wa nych zo sta nie tym, cze go naj -
bar dziej po trze bu ją. Ich ak cję
wspie ra zna ny pił karz Je rzy Du dek. 

Te go rocz na Szla chet na Pacz ka
w Re jo nie Knu rów ofi cjal nie roz po -
czę ła się 1 sierp nia. Wo lon ta riu sze
zgła sza li się m.in. po przez stro nę in -
ter ne to wą. Po tem wzię li udział
w szko le niu, by móc w ko lej nych mie -

sią cach po ma gać ubo gim z Knu ro wa
wy grać z bie dą. 

– W mię dzy cza sie dla two rzą cej się
gru py wo lon ta riu szy zor ga ni zo wa ne
zo sta ły cie ka we wy da rze nia – in for -
mu je du sza te go przed się wzię cia, pre -
zes Sto wa rzy sze nia Czte ry Po ry Ro ku
w Knu ro wie, Ane ta No wak. – Naj -
pierw, 30 wrze śnia na Sta dio nie Miej -
skim w Knu ro wie moż na by ło po znać
Szla chet ną Pacz kę „od kuch ni”, zo stał
tak że na krę co ny ma te riał na pacz ko -
wo -knu row ski te le dysk. Póź niej, 15
paź dzier ni ka Je rzy Du dek spo tkał się

z wo lon ta riu sza mi, aby móc na wza jem
wy mie nić się do świad cze nia mi. Je rzy
Du dek jest od ubie głe go ro ku twa rzą
ak cji Szla chet na Pacz ka. Na wią za na
zo sta ła rów nież współ pra ca z Klu bem
Spor to wym Con cor dia Knu rów i z me -
dia mi lo kal ny mi oraz wy da no pu bli ka -
cję pt. Szla chet na Pacz ka w la -
tach 2008-2010 w Re jo nie Knu rów,
któ ra jest do stęp na w wer sji elek tro -
nicz nej.

27 paź dzier ni ka dwu dzie stu wo lon -
ta riu szy z Knu ro wa po je cha ło do Kra -
ko wa na Sta dion Cra co vii, aby spo tkać
się z Je rzym Dud kiem i na krę cić ogól -
no pol ski spot pro mu ją cy tę ak cję. Wy -
da rze nie to zo sta ło zor ga ni zo wa ne
przez Sto wa rzy sze nie WIO SNA
z Kra ko wa, któ re za pro si ło pacz ko -
wych wo lon ta riu szy z ca łej Pol ski.
Zdję cia z tej im pre zy moż na zo ba czyć
na stro nie in ter ne to wej http://szla chet -
na pacz kak nu row.pl w Ga le rii. Te le wi -
zja Pa sy. tv przy go to wa ła z nie go re la -
cję au dio wi zu al ną. Na gry wa ny spot
bę dzie go to wy w dru giej po ło wie li -
sto pa da.

Nad ak cją Szla chet na Pacz ka
w Knu ro wie pa tro nat ho no ro wy ob ję li:
pre zy dent mia sta Knu rów – Adam
Rams, sta ro sta gli wic ki – Mi chał Nie -
szpo rek oraz po seł na Sejm RP – Jan
Kaź mier czak.

(SoG, RG)

W Knu ro wie dzia ła Fun da cja
„Pro my czek”. Jej ce lem jest nie sie -
nie po mo cy oso bom nie peł no spraw -
nym i ich ro dzi nom ze szcze gól nym
uwzględ nie niem dzie ci i mło dzie ży
nie peł no spraw nych in te lek tu al nie.

Fun da cja dzia ła od lu te go, jej pre -
ze sem i współ za ło ży ciel ką jest
Agniesz ka Wal czyk. – Za le ży nam,
że by tra fia ły do nas dzie ci jak naj -
młod sze, po nie waż jak naj wcze śniej
po sta wio na dia gno za i wcze sna te ra -
pia przy no szą naj lep szy efekt te ra peu -
tycz ny. Obec nie je ste śmy na eta pie
po zy ski wa nia fun du szy. Jed nym z po -
my słów Fun da cji jest zor ga ni zo wa nie
za jęć edu ka cyj nych dla dzie ci z Knu -
ro wa i oko lic, bę dą to m.in. za ję cia ru -
cho we, pla stycz ne oraz ję zy ko we –
in for mu je.

Już te raz dzie ci z Knu ro wa i oko lic
mo gą uczęsz czać na warsz ta ty pla -
stycz ne „Aka de mia Mło de go Ar ty -
sty”, któ re od by wa ją się w każ dą śro -
dę o go dzi nie 16.30 w Klu bie „Lo ka -
to rek” LWSM Knu rów. Dla dzie ci

z orze cze niem o nie peł no spraw no ści
za ję cia są bez płat ne. Fun da cja kła dzie
na cisk na in te gra cję swo ich pod -
opiecz nych ze śro do wi skiem, po ma ga
oso bom nie peł no spraw nym, ich ro dzi -
nom oraz in sty tu cjom w po zy ski wa niu
fun du szy oraz w do sto so wy wa niu po -
miesz czeń i bu dyn ków do ich po trzeb.
Or ga ni zu je rów nież po moc w za kre sie
re ha bi li ta cji ru cho wej, pe da go gicz nej,
psy cho lo gicz nej, lo go pe dycz nej,
a tak że ofe ru je po rad nic two psy cho lo -
gicz no -pe da go gicz ne, praw ne i me -
dycz ne oraz warsz ta ty dla ro dzi ców
i szko le nia dla ka dry na uczy ciel skiej.

– Na szym ce lem jest tak że wspie -
ra nie mło dych lu dzi, któ rzy po sia da ją
ja kieś ta len ty, a ma ją otwar te ser ce
na po moc dzie ciom nie peł no spraw -
nym. Za pra sza my do współ pra cy wo -
lon ta riu szy – do da je Agniesz ka Wal -
czyk.

„Fun da cja Dzie ci i Mło dzie ży
Nie peł no spraw nej Pro my czek” mie -
ści się w Knu ro wie przy ul. Ka pe la -
nów Woj sko wych 2, moż na się z nią

kon tak to wać
tak że za po -
mo cą ad re su
e -ma il: fun da -
c j a  p r o  m y  -
czek@op.pl.
Fun da cja po -
sia da rów nież
stro nę in ter -
n e  t o  w ą :
www.fun da -
c j a  - p r o  m y  -
czek.pl. 

(SoG)

Po raz ko lej ny Cen trum On ko lo -
gii z Gli wic za chę ca miesz kan ki po -
wia tu gli wic kie go do sko rzy sta nia
z bez płat nych ba dań mam mo gra -
ficz nych w mam mo bu sie. Tym ra -
zem pro po zy cja skie ro wa na jest
do pań z te re nu Knu ro wa oraz gmi -
ny Gie rał to wi ce.

Mam mo bus w Knu ro wie bę dzie
cze kał na pa nie w dniach 25 i 28-30 li -
sto pa da. Sta nie przy In ter mar che,
gdzie ba da nia wy ko ny wa ne bę dą
w go dzi nach od 10.00 do 17.00 (25 li -
sto pa da) oraz od 9.00 do 16.00 (28-30
li sto pa da). Po Knu ro wie ko lej nym
przy stan kiem mam mo bu su bę dą Gie -
rał to wi ce. Tam ba da nia wy ko ny wa ne

bę dą przy Re stau ra cji „Szma rag do wa”
(ul. ks. Ro bo ty 69) w dniach 1-2 i 5
grud nia, w go dzi nach od 9.00
do 16.00. 

Na mam mo gra fię nie trze ba się
wcze śniej za pi sy wać. Bez płat ne ba da -
nia mam mo gra ficz ne przy słu gu ją co
dwa peł ne la ta ko bie tom w wie ku
od 50 do 69 lat (rocz nik 1942-1961).
U ko biet z wy so kim ry zy kiem wy stę -
po wa nia ra ka pier si (rak sut ka u mat ki,
sio stry lub cór ki; obec ność mu ta cji ge -
nu BRCA1 lub BRCA2) bez płat ne ba -
da nie mo że być po wta rza ne każ de go
ro ku. Bliż sze in for ma cje pod nu me -
rem te le fo nu (32) 278-98-96. 

(RG)

Mam mo bus znów przy je dzie 

Bez piecz ny szpi tal

Pro my czek dla naj młod szych 

Pod czas fe sty nu na te go rocz nych Dniach Knu ro wa. 
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Szla chet na Pacz ka z Je rzym Dud kiem

Je rzy Du dek w oto cze niu knu row skich wo lon ta riu szy.
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Sło necz na Po la na Na dziei 
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Wśród uczest ni ków ak cji nie za -
bra kło przed sta wi cie li Po wia tu
Gli wic kie go.

Do sa dze nia żon ki li za chę ca ła red. Mar le na Po lok -Kin.
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Kry sty na Wo łoch – dy rek tor Po -
wia to wej Bi blio te ki Pu blicz nej
w Gli wi cach, zo sta ła uho no ro wa na
od zna ką „Za słu żo ny dla kul tu ry
pol skiej”. 

Wy róż nie nie to zo sta ło przy zna ne
Kry sty nie Wo łoch przez mi ni stra kul -
tu ry i dzie dzic twa na ro do we go
na wnio sek ka to wic kie go Za rzą du
Okrę gu Sto wa rzy sze nia Bi blio te ka rzy
Pol skich. Pa ni Kry sty na ca łe ży cie za -
wo do we zwią za na jest z sze ro ko ro zu -
mia nym upo wszech nia niem kul tu ry,
tak na płasz czyź nie za wo do wej, jak
i spo łecz nej. Pra co wa ła na róż nych

szcze blach w bi blio te kar stwie pu -
blicz nym, przez dłu gie la ta peł ni ła
funk cję Prze wod ni czą cej Za rzą du
Okrę gu Sto wa rzy sze nia Bi blio te ka rzy
Pol skich w Ka to wi cach. Od 2005 ro ku
jest dy rek to rem Po wia to wej Bi blio te ki
Pu blicz nej w Gli wi cach.

– W obec nej chwi li sku pia my się
m.in. na in te gra cji śro do wi ska bi blio -
te kar skie go – po przez or ga ni za cję róż -
ne go ro dza ju im prez i przed się wzięć,
a tak że na współ pra cy z po wia to wy mi
bi blio te ka mi szkol ny mi – mó wi Kry -
sty na Wo łoch. 

(SoG)

Anet ta Krze miń ska, na czel nik
Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry,
Spor tu i Spraw Spo łecz nych
w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli -
wi cach na gro dzo na zo sta ła Me da -
lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej.

Uro czy stość, pod czas któ rej uho -
no ro wa no wy róż nia ją cych się na -
uczy cie li i pra cow ni ków pla có wek
oświa to wych w wo je wódz twie ślą -
skim, od by ła się 17 paź dzier ni ka
w Bi blio te ce Ślą skiej w Ka to wi -
cach. Wy so kie od zna cze nia wrę cza -

li na gro dzo nym wi ce mi ni ster edu -
ka cji na ro do wej Kry sty na Szu mi -
las i wo je wo da ślą ski Zyg munt Łu -
kasz czyk oraz ślą ski ku ra tor oświa -
ty Sta ni sław Fa ber. 

Me dal Ko mi sji Edu ka cji Na ro do -
wej przy zna wa ny jest przez mi ni stra
edu ka cji. Anet ta Krze miń ska od li -
sto pa da 2001 r. kie ru je Wy dzia łem
Edu ka cji, Kul tu ry, Spor tu i Spraw
Spo łecz nych w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach. 

(RG)

Gra ży na Dą brow ska, dy rek tor Ze spo łu Szkół Za wo -
do wych nr 2 w Knu ro wie, na gro dzo na zo sta ła Me da -
lem 60-le cia Wy dzia łu Gór nic twa i Geo de zji Po li tech ni -
ki Ślą skiej w Gli wi cach.

Me dal przy zna ny zo stał de cy zją dzie ka na Wy dzia łu Gór -
nic twa i Geo de zji, prof. Ma ria na Do lip skie go. Gra ży na
Dą brow ska ode bra ła go na uro czy sto ści, pod czas któ rej na -
gro dze ni zo sta li m.in. dy rek to rzy szkół i na uczy cie le kształ -
cą cy przy szłych gór ni ków z ca łe go kra ju. Ze spół Szkół Za -
wo do wych nr 2 w Knu ro wie przy go to wu je mło dzież do za -
wo dów gór ni czych już od wie lu lat. Obec nie uczą się w tym
Ze spo le przy szli tech ni cy gór nic twa pod ziem ne go oraz gór -

ni cy eks plo ata cji pod ziem nej, a wszy scy oni ma ją gwa ran -
cję pra cy. (RG)

Z oka zji świa to we go Dnia Tu ry -
sty ki Dy plom Mar szał ka Wo je wódz -
twa Ślą skie go Ada ma Ma tu sie wi cza
za za słu gi w roz wo ju tu ry sty ki w wo -
je wódz twie ślą skim w 2011 ro ku
otrzy mał Bo gu sław Szy gu ła, ku stosz
Izby Tra dy cji Gór ni czej w Knu ro -
wie.

Uro czy stość od by ła się 26 paź -
dzier ni ka w Sa li Sej mu Ślą skie go,
a dy plo my wrę cza li wi ce mar sza łek
wo je wódz twa ślą skie go Alek san dra
Ba na szak i dy rek tor wy dzia łu pro mo -
cji, Adam Haj du ga. 

– Od 14 lat je stem ku sto szem Izby
Tra dy cji Gór ni czej wpi sa nej w atrak -
cje tu ry stycz ne po wia tu gli wic kie go.
Izbę od wie dza ją go ście z kra ju oraz
licz ne wy ciecz ki z za gra ni cy. Po zna li
ją już go ście ze wszyst kich kon ty nen -

tów z wy jąt kiem An tark ty dy, ale mnie
naj bar dziej cie szy, jak od wie dza ją
mło dzież szkol na, za po zna jąc się z hi -
sto rią i dzie dzic twem na szej zie mi –
mó wi pan Bo gu sław.

Ku stosz od wie lu lat pro pa gu je lo -
kal ną hi sto rię i tu ry sty kę. Za dbał
o utwo rze nie Izby Tra dy cji Gór ni czej
KWK Knu rów SITG, któ rą wy my ślił
od pod staw, ze brał do niej eks po na ty
i wciąż ją udo sko na la. Otwar ta zo sta -
ła 28 czerw ca 1997 r., mie ści się
w daw nym klu bie NOT, a dzi siej -
szym bu dyn ku Dy rek cji KWK „Knu -
rów – Szczy gło wi ce”. Izba Tra dy cji
Gór ni czej sta no wi jed ną z więk szych
atrak cji tu ry stycz nych Po wia tu Gli -
wic kie go. Tra fia ją do niej go ście
z kra ju i z za gra ni cy. Słu cha jąc gór -
ni czej ga wę dy i le gen dy o Skarb ni ku

oraz ślą skich opo wie ści ku sto sza,
wy cho dzą za chwy ce ni. Eks po zy cja
przy go to wa na w Izbie uka zu je ciąg
tech no lo gicz ny ko pal ni. Go ście wi ta -
ni są w ga bi ne cie dy rek to ra, prze cho -
dzą przez mar kow nię i łaź nię do szy -
bu. Do dat ko wą atrak cją jest au ten -
tycz ny chod nik gór ni czy w obu do wie
drew nia nej i sta lo wej. W izbie moż -
na za po znać się ze sta ry mi do ku men -
ta mi i sprzę tem gór ni czym. Jed na
z sal no si na zwę „Knu rów mia sto
na wę glu wy ro słe” i uka zu je zwie -
dza ją cym roz wój mia sta. Izbę moż na
zwie dzać w śro dy w godz. 10.00-
14.00 lub in dy wi du al nie po uprzed -
nim kon tak cie z opie ku nem pla ców -
ki. Pan Bo gu sław ma roz le głą wie dzę
o re gio nie, jest oso bą peł ną ener gii,
nie zwy kle otwar tą i lu bią cą kon takt

z ludź mi. Swo ją opo wieść za wsze
do sto so wu je do zwie dza ją cych, do -
szu ku jąc się hi sto rycz nych i tu ry -
stycz nych związ ków z re gio na mi,

z któ rych po cho dzą go ście. Jest ży wą
wi zy tów ką tu ry stycz ną Knu ro wa,
po wia tu gli wic kie go i wo je wódz twa
ślą skie go. (MFR)

Uro czy sty prze bieg mia ło spo tka -
nie z oka zji Dnia Bu dow la nych, zor -
ga ni zo wa ne 14 paź dzier ni ka przez
Zwią zek Pra co daw ców Bu dow nic -
twa w Gli wi cach. Wrę czo ne zo sta ły
na nim od zna cze nia pań stwo we, re -
sor to we i bran żo we.

Spo tka nie od by ło się pod ho no ro -
wym pa tro na tem mar szał ka ślą skie -
go Ada ma Ma tu sie wi cza. Zgro ma -
dzi ło licz ne gro no bu dow la nych,
przed sta wi cie li sa mo rzą dów, służb
mun du ro wych oraz in sty tu cji zwią -
za nych z bu dow nic twem. Ogó łem
wrę czo nych zo sta ło na nim 85 od -
zna czeń, któ re ode bra ły oso by szcze -
gól nie za słu żo ne dla bu dow nic twa
na na szym te re nie. 

Wśród od zna czo nych zna leź li się
przed sta wi cie le Po wia tu Gli wic kie go.
Zło te Od zna ki im. Kró la Ka zi mie rza
Wiel kie go, przy zna ne przez Kon fe de -
ra cję Bu dow nic twa i Nie ru cho mo ści,
ode bra li sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie -
szpo rek, prze wod ni czą cy Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go Ta de usz Ma mok,
po wia to wy in spek tor nad zo ru bu dow -
la ne go Han na Drosd oraz na czel nik
Wy dzia łu Ar chi tek tu ry i Bu dow nic twa
w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi -
cach Li lian na Rak. 

Do ce nio na zo sta ła tak że fir ma Al -
bud z Knu ro wa, któ rej pra cow ni cy
otrzy ma li sze reg od zna czeń. Srebr ny
Me dal za Dłu go let nią Służ bę, przy zna -
ny przez pre zy den ta RP ode bra ła z rąk
wi ce wo je wo dy Pio tra Spy ry oraz rad -
nej Ślą skie go Sej mi ku Sa mo rzą do we go

Lud gar dy Bu zek głów na księ go wa tej
fir my, Jo an na Woj tek. Od zna kę Ho no -
ro wą „Za Za słu gi dla Bu dow nic twa”,
nada ną przez mi ni stra in fra struk tu ry,
Piotr Spy ra i Lud gar da Bu zek wrę czy li
pię ciu pra cow ni kom Al bu du. Otrzy ma -
li je Je rzy Adam kie wicz, Ma rek Bu -
try kow ski, Jan Dzier gaw ko, Kry stian
Gra bo wy i Łu kasz Se we ryn. Na to -
miast Srebr ne Od zna ki im. Kró la Ka zi -
mie rza Wiel kie go ode bra li Sta ni sław
Kra ska, Da riusz He nel, Zbi gniew
Ko ło dziej i Ka zi mierz Rze pie la. 

Pod czas uro czy sto ści An to ni Fa li -
kow ski, pre zes Związ ku Pra co daw ców
Bu dow nic twa w Gli wi cach, otrzy mał
z rąk Ta de usza Ma mo ka, nad le śni cze -
go Nad le śnic twa Ru dzi niec, Srebr ny
Me dal Za słu żo ny dla Ło wiec twa Ślą -
skie go. (RG)

Dzień Bu dow la nych z od zna cze nia mi

Od le wej: Ta de usz Ma mok, Han na Drosd, Li lian na Rak i Mi chał Nie szpo rek.
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Za słu żo ny dla tu ry sty ki

Lau re at wy róż nie nia w to wa rzy stwie wi ce mar sza łek Alek san dry Ba na szak.
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Za wkład w kul tu rę pol ską

Kry sty na Wo łoch na de wszyst ko uko cha ła świat ksią żek.
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Na gro dzo na Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej 

Anet ta Krze miń ska cie szy się z otrzy -
ma ne go Me da lu KEN.
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Górnicze uznanie

Pierwsza od prawej Grażyna Dąbrowska.
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32 jeźdź ców wzię ło udział w bie -
gu po li sią ki tę pod czas IX Świę ta
Ko nia w Smol ni cy. Naj lep sza oka za -
ła się Ju sty na Wa cła wek z Wo dzi sła -
wia Ślą skie go, któ rej w pięk nym sty -
lu uda ło się zdo być to tro feum dzier -
żo ne moc no przez umy ka ją cą jeźdź -
com Ba się Ja rosz.

Im pre za sku pi ła po nad 200 mi ło -
śni ków ko ni z po łu dnia Pol ski, do któ -
rych do łą czy li tak że zwo len ni cy jaz dy
sa mo cho da mi te re no wy mi oraz brycz -
ka mi i wo za mi kon ny mi. Ra no spo tka -
li się w le śni czów ce w Smol ni cy, skąd
wy ru szy li na wio dą cą przez las tra sę.
Li czy ła 12 km i nie za bra kło trud nych
prze szkód do po ko na nia, a do dat ko wą
„atrak cją” był deszcz, któ ry zmo czył

uczest ni ków wy pra wy.
Na szczę ście nie pa da ło pod -
czas sa me go bie gu za li sią ki -
tą oraz sko ków przez prze -
szko dy, któ re od by ły się
na ko niec raj du po Le śnic twie
Le bo szo wi ce. Po tem zaś by ła
wiel ka uczta, na któ rej uczest -
ni cy im pre zy po si la li się go rą -
cym po sił kiem przy go to wa -
nym w woj sko wym ko tle
przy le śni czów ce. 

IX Świę to Ko -
nia zor ga ni zo wał
le śni czy Piotr Kul -
czy na przy wspar -
ciu Land kli ni ki
sku pia ją cej ślą -

skich mi ło śni ków te re no wej jaz dy
land ro ve rem oraz spon so rów. Me -
dycz nie im pre zę za bez pie czał Ryb nic -
ki Sztab Ra tow nic twa. 

Tekst i fo to: 
RO MA NA GOZ DEK

Ory gi nal ne, awan gar do we
a za ra zem tra dy cyj ne. Tak moż na
okre ślić da nia, w któ rych Sa bi na
Sznu ra z Po ni szo wic łą czy sma ki
kuch ni ślą skiej i eu ro pej skiej. 

Sa bi na jest uczen ni cą ostat niej
kla sy tech ni kum ho te lar skie go
w Ze spo le Szkół Eko no micz no -
-Usłu go wych w Gli wi cach. Jak
przy zna je, lu bi wy my ślać no we po -
tra wy i łą czyć sma ki. Dla te go też
wzię ła udział w kon kur sie „Pre zy -
den cja od kuch ni”, któ re go ce lem
by ło umie jęt ne po łą cze nie tra dy cyj -
nej ślą skiej kuch ni z eu ro pej ską
awan gar dą. 

Na kon kurs mło da miesz kan ka
po wia tu gli wic kie go przy go to wa ła

ca ły ze staw po traw od A do Z:
przy staw kę, da nie głów ne i de ser.
Na przy staw kę za pro po no wa ła za -
pie kan kę z ma ka ro nem i far szem
ro dem z pie ro gów ru skich. Da nie
głów ne skła da ło się z zu py i dru -
gie go da nia. Tu pa ni Sa bi na przy -
go to wa ła tra dy cyj ną wo dzion kę,
ale po łą czo ną z do dat kiem scha bu
i se ra ple śnio we go. Na stęp nie ro -
lad kę z kur cza ka w cie ście z far -
szem z ana na sa i brzo skwiń, klu ski
ślą skie w zło tej pa nier ce i sa łat kę
z se le ra, ko ko su, mig da łów i owo -
ców. Na de ser za pro po no wa ła tra -
dy cyj ną szpaj zę. Ta ki ze staw oka -
zał się ku li nar nym strza łem w dzie -
siąt kę.

– Wy gra na by ła dla mnie ogrom -
nym za sko cze niem. Nie li czy łam,
że zdo łam zgar nąć głów ną na gro dę,
tym bar dziej, że już raz uda ło mi
się ta ką wy grać. To by ło trzy la ta
te mu w kon kur sie pt.
„Po wiat Gli wic ki wi -
dzia ny ocza mi mło de -
go Eu ro pej czy ka”. Je -
stem bar dzo szczę śli -
wa, że mo ja pra ca zo -
sta ła do ce nio na i tak
wy so ko oce nio na –
mó wi Sa bi na. 

W na gro  dę  zwy -
c ięż  czy ni  tych nie  -
t y  po  wych  ku  l i  n a r-
nych zma gań weź -
mie udział w wy jeź -
dzie stu dyj  nym do
Bruk se li, ufun do wa -
nym przez po seł do

Par la men tu Eu ro pej skie go Mał go -
rza tę Handz lik, któ ra wspól nie
z po słem na Sejm RP To ma szem
Gło gow skim zor ga ni zo wa ła kon -
kurs „Pre zy den cja od kuch ni”.

W na szej ru bry ce ku li nar nej
na str. 16 te go wy da nia „Wia do mo -
ści Po wia tu Gli wic kie go” za miesz -
cza my prze pis na kon kur so wą sa -
łat kę Sa biny. (SoG)

Uro czy ście ob cho dzi li dzień świę -
te go Hu ber ta le śni cy z Nad le śnic twa
Ru dzi niec oraz my śli wi z Ko ła Ło -
wiec kie go „Da niel” w Gli wi cach. 

Świę ty Hu bert jest pa tro nem le śni -
ków i my śli wych. Żył na prze ło -
mie VII i VIII w., był po tom kiem kró -
lew skie go ro du Me ro win gów. Je go pa -
sją by ło po lo wa nie i – jak mó wi le gen -
da – pro wa dził hu lasz cze ży cie. Na -
wró cił się, gdy po lu jąc w Wiel ki Pią tek
na po tkał bia łe go je le nia z krzy żem

pro mie nie ją cym w wień cu. Usły szał
wów czas głos Stwór cy, na ka zu ją cy mu
od dać się służ bie bo żej. Hu bert od tej
po ry stu dio wał wie dzę ka no nicz ną
i pro wa dził dzia łal ność mi sjo nar ską,
a na stęp nie zo stał bi sku pem. Ja ko bi -
skup nie ustan nie prze mie rzał po gań -
skie wio ski i mia sta, sły nąc ze zjed ny -
wa nia lu dzi dla wia ry w Chry stu sa.

Le śni cy i my śli wi z na sze go te re nu
wła śnie 3 li sto pa da, w dniu św. Hu ber -
ta spo tka li się na mszy św. w ko ście le
pa ra fial nym pw. Mi cha ła Anio ła
w Ru dziń cu, któ ra od pra wio na zo sta ła
pod prze wod nic twem ks. bp. Ge rar da
Ku sza. Ks. bi skup w ka za niu przy po -
mniał po stać św. Hu ber ta, od niósł się
też do współ cze snych wy zwań, ja kie
sta wia przed na mi ko niecz ność dba ło -
ści o śro do wi sko na tu ral ne. Na stęp nie

od by ło się spo tka nie w re stau ra cji
„U Ru ty” w Nie zdro wi cach. Licz nie
przy by łych go ści, wśród któ rych by li
przed sta wi cie le władz sa mo rzą do -
wych z te re nu po wia tów gli wic kie go
i strze lec kie go, po li cji, woj ska, stra ży
po żar nej, or ga ni za cji go spo dar czych
i firm współ pra cu ją cych z le śni ka mi,
przy wi tał nad le śni czy Nad le śnic twa
Ru dzi niec Ta de usz Ma mok. Pod czas
spo tka nia czte ry oso by ode bra ły Me -
da le „Za słu żo ny dla Ło wiec twa Ślą -

skie go”: Zło te otrzy ma li le śni cy
Adam Gło wac ki i Wik tor Su tor, na -
to miast Srebr ne Ja nusz Przy byl ski –
ko men dant miej ski Pań stwo wej Stra -
ży Po żar nej w Gli wi cach oraz Wik tor
Paw lik – pre zes Re gio nal nej Izby
Han dlo wo -Prze my sło wej w Gli wi -
cach. Me da le przy zna ne zo sta ły przez
Okrę go wą Ra dę Ło wiec ką. (RG)

Go to wa nie na eu ro pej skim po zio mie

Tra dy cja i awan gar da 

Sabina Sznura (pierwsza z prawej) na uroczystym podsumowaniu konkursu „Prezydencja od
kuchni”. 
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W dniu świę te go Hu ber ta

Ta de usz Ma mok po dzię ko wał bi sku -
po wi Ge rar do wi Ku szo wi za to, iż ko -
lej ny raz to wa rzysz le śni kom i my śli -
wym pod czas ich świę ta.

Me da le wrę czył Wal de mar Wi śniew -
ski, czło nek Na czel nej Ra dy Ło wiec -
kiej w War sza wie i za ra zem pre zes
Okrę go wej Ra dy Ło wiec kiej w Opo lu.

Ko nie, li sia ki ta, pięk ne ple ne ry…

Ju sty na Wa cła wek za raz po zdo by ciu li siej ki ty. Jeź dzi na ko -
niu od 11 lat, a w Smo li cy wy stą pi ła w mun du rze woj sko wym
z okre su mię dzy wo jen ne go. 

Chwi la od po czyn ku po sza lo -
nym pę dzie. Na prze bie ra nym
hu ber tu sie sta wi li się też pa -
no wie w kow boj skich ka pe lu -
szach. 

Im pre za była oka zją do chrztu mło dej mi ło śnicz ki jeź dziec twa. Naj pierw zja dła słod kie
ciast ko, po tem mu sia ła wy pić sok z cy try ny i pod dać się in nym pró bom. Z pra wej Piotr
Kul czy na, or ga ni za tor kon ne go hu ber tu sa w Smol ni cy.
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Nie daw no na ryn ku księ gar skim
uka za ły się dwie bar dzo cie ka we
i pięk nie wy da ne ksią żecz ki dla dzie -
ci pt. „Re ni fer świę te go Mi ko ła ja”
i „Przy go dy niedź wiad ka i nie tyl ko”
au tor stwa Ma rio li Pe isert z Py sko -
wic. Oka za ło się, że miesz kan ka na -
sze go po wia tu zy sku je co raz więk szą
po pu lar ność wśród naj młod szych
czy tel ni ków.

I jest to nie la da suk ces, bo prze bić
się na ryn ku księ gar skim wca le nie jest
ła two. Pa ni Ma rio la z wy kształ ce nia
jest fry zjer ką, przez la ta pra co wa ła
w gli wic kim ban ku, a pi sać lu bi ła
od za wsze…

– Już w szko le pod sta wo wej za -
uwa ży łam, że pi sa nie wy pra co wa nia
spra wia mi przy jem ność. (W tym miej -
scu chcia ła bym zło żyć ukło ny dla mo -
jej na uczy ciel ki ję zy ka pol skie go ze
Szko ły Pod sta wo wej nr 28 w Gli wi -
cach, gdzie wów czas uczęsz cza łam).
W szko le śred niej wy ko nu jąc pra ce pi -
sem ne zwy kle zba cza łam nie co z te -
ma tu, aby móc pi sać jak naj wię cej.
W do ro słym ży ciu mo ja pra ca w jed -
nym z gli wic kich ban ków wy ma ga ła
ra czej li cze nia niż pi sa nia, więc li te ry

za mie ni łam na licz by. Do pie ro po ja -
kimś cza sie chęć pi sa nia po wró ci ła
i oka za ła się tak wiel ka, że mo ja twór -
czość ama tor ska roz kwi tła, co rusz ra -
czy łam mo je ko le żan ki ja ki miś tek sta -
mi. Kie dy po kil ku la tach spo tka ły śmy
się po now nie, ko le żan ki wca le nie by -
ły za sko czo ne, że coś wy da łam – opo -
wia da Ma rio la Pe isert.

Dla dzie ci za czę ła pi sać wte dy, kie -
dy mia ła już wła sne. Wy my śla nie ba jek
na po cze ka niu nie jest jej naj lep szą stro -

ną (to do me na ma my pi sar ki!), więc po -
wta rza ła dzie ciom jed ną ba jecz kę
w kół ko, aż w koń cu ją za pi sy wa ła. Au -
tor ka z Py sko wic do pi sa nia po trze bu je
dłu go pi su, czy stej kart ki oraz fi li żan ki
czar nej ka wy. Po kil ku wer sjach, gdy
tekst jest go to wy, prze pi su je go w kom -
pu te rze. Ma sto po my słów na na stęp ne
baj ki, a czas po ka że co bę dzie da lej…

– Obec nie miesz kam w Py sko wi -
cach, gdzie mo je dzie ci uczęsz cza ją
do przed szko la i do szko ły. Kie dy jesz -
cze cho dzi ły ra zem do Przed szko la nr 5,
za nio słam tam wy dru ki mo ich ba jek.
Pa niom się spodo ba ły, a to do da ło mi
skrzy deł. Dziś, w do bie In ter ne tu, do -
star cza nie tek stów do wy daw nictw jest
ba jecz nie pro ste, trze ba tyl ko cier pli wo -
ści. Mo ja pierw sza roz mo wa z pa nią re -
dak tor z jed ne go z wy daw nictw do ty -
czy ła zu peł nie in ne go tek stu, wresz cie
za py ta ła, czy mam coś o zi mie. Aku rat
mia łam… – do da je au tor ka ba je czek.

I tak baśń pt. „Re ni fer świę te go
Mi ko ła ja” po wsta ła na za mó wie nie.
Kie dy książ ka uka za ła się dru kiem,
prze szła naj śmiel sze ocze ki wa nia,
a wszyst ko za spra wą ilu stra cji wy ko -
na nych przez pa nią Jo lan tę Ada mus -

- L u  d w i  -
k o w  s k ą .
By ły prze -
p i ę k  n e .
Do sko na le
zi lu stro wa -
ła to, co
z a  w a r  t e
by ło w sło -
wach. Nie -
d a w  n o
d r u  k i e m
w y  s z ł a
dru ga ksią -
żecz ka pt.
„Przy go dy
niedź wiad ka i nie tyl ko”, mó wią ca
o przy jaź ni, głów nie mię dzy zwie -
rząt ka mi. Jest to zbiór je de na stu ba -
jek. Tym ra zem ilu stra cje wy ko na ły
dzie ci pa ni Ma rio li – sze ścio let nia
Ka sia i dzie wię cio let ni To mek. Dzie -
ci są też pierw szy mi, nie rzad ko ostry -
mi kry ty ka mi pro zy swo jej ma my.
Po mysł ba jecz ki o ży ra fie ze zbio ru
o przy go dach niedź wiad ka rów nież
pod su nął ma mie syn! 

Ma rio la Pe isert dwa ra zy bra ła udział
w kon kur sie li te rac kim na sztu kę te atral -

ną, w któ rym otrzy ma ła wy róż nie nie. Pi -
sy wa ła też do roz ma itych ga zet, od po -
wia da jąc na ogło szo ne kon kur sy li te rac -
kie.

Trzy ma my kciu ki za pro za tor skie
suk ce sy pa ni Ma rio li i in for mu je my, że
baj ki jej au tor stwa moż na ku pić w do -
brych księ gar niach na sze go re gio nu,
m.in. w py sko wic kiej Księ gar ni DRA -
MA oraz w gli wic kiej księ gar ni MER -
CU RIUS, a tak że w księ gar niach in ter -
ne to wych.

MAG DA LE NA FI SZER-RĘ BISZ

3 li sto pa da w py sko wic kiej ga le -
rii POD cień w Miej skim Ra tu szu
od by ło się otwar cie 10 edy cji Wy sta -
wy Sztu ki Re gio nu Pół noc ne go
Szwar cwal du Ort sze it 2011, któ ra
przy je cha ła do po wia tu gli wic kie go
z nie miec kie go re gio nu Szwar cwald,
wcze śniej od wie dza jąc Czę sto cho -
wę, My sło wi ce i To ma szów Lu bel ski. 

Wy sta wa to w su mie ok. 30 eks po -
na tów, głów nie ma lar stwo, fo to gra fie,
gra fi ki i rzeź ba oraz in sta la cje pla -
stycz ne, czy li ar ty stycz ne wi zje mło -
dych nie miec kich twór ców. Jest or ga -
ni zo wa na co dwa la ta. Po wiat gli wic ki
jest po wia tem part ner skim nie miec kie -
go po wia tu Calw, z któ re go rów nież
po cho dzą ar ty ści wy sta wia ją cy swo je
pra ce w ra mach tej mię dzy na ro do wej
eks po zy cji. Wy sta wa jest jed nym
z ele men tów na szej współ pra cy
w dzie dzi nie kul tu ry i sztu ki.

Uro czy ste go otwar cia eks -
po zy cji do ko nał Mi chał Nie -
szpo rek, sta ro sta gli wic ki w to -
wa rzy stwie Hen ry ka Si bie la -
ka, dy rek to ra Miej skie go
Ośrod ka Kul tu ry i Spor tu
w Py sko wi cach oraz przed sta -
wi cie li władz te go mia sta i rad -
nych po wia to wych.

Jak po in for mo wał We nzel
Phil lip, współ or ga ni za tor wy -
sta wy z nie miec kie go Pforz he -
im, ak ces do udzia łu w wy sta -
wie zgło si ło 91 ar ty stów z re -
gio nu Szwar cwal du, a ju ro rzy
wy bra li pra ce 13 pla sty ków.
Wśród nich zna la zło się wie lu

mło dych ar ty stów, dla któ rych wy sta -
wa jest szan są do tar cia do szer szej
pu blicz no ści. Ce lem eks po zy cji
współ or ga ni zo wa nej przez sa mo rzą -
dy Pforz he im, Calw i Freu den stadt
jest po ka za nie róż no rod no ści,
a w szcze gól no ści wy so kie go po zio -
mu świa ta ar ty stycz ne go Szwar cwal -
du.

– Dzię ku ję wła dzom mia sta Py -
sko wi ce, dy rek to ro wi Miej skie go
Ośrod ka Kul tu ry i Spor tu w Py sko -
wi cach oraz Bo że nie Ja rzą bek z Ga -
le rii POD cień za wzo ro wą współ pra -
cę przy or ga ni za cji wy sta wy. To już
dru ga na sza wspól na eks po zy cja,
po tzw. ma mu to wej, za ty tu ło wa nej
„Nie zna ne od kry cia – pre hi sto rycz ne
be stie z Do li ny Kłod ni cy“  – pod kre -
śla sta ro sta Mi chał Nie szpo rek.

Go ście, któ rzy przy szli na otwar cie
wy sta wy wni kli wie oglą da li dzie ła
mło dych nie miec kich twór ców. – Ob -
ra zy są bar dzo cie ka we. Mnie za in te re -
so wa ły kom po zy cje z ubrań – mę ska
ko szu la głę bo ko wszy ta w dam ski
swe ter. My ślę, że jest to sym bol wiel -
kiej mi ło ści męż czy zny do ko bie ty wi -
dzia ny ocza mi mło de go ar ty sty – za -
sta na wiał się Alek san der Ci chorz
z Py sko wic.

Wy sta wia ne pra ce moż na ku po -
wać, a ce ny w eu ro nie na le żą do ni -
skich. Wy sta wę nie od płat nie oglą dać
moż na w Py sko wi cach do 22 li sto pa -
da. Po tym ter mi nie za pra sza my
do knu row skiej „Sztu ka te rii”, gdzie
eks po zy cja będzie do stęp na do 11
grud nia.

(MFR)

AR TY STYCZ NY ORT SZE IT 2011 

Frag ment pre zen to wa nej eks po zy cji.
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Mam sto po my słów na na stęp ne baj ki, a czas po ka że, co bę dzie da lej…

Pi sar ka dzie cię cej wy obraź ni

Ma rio la Pe isert pi sze dla naj młod szych, a jej baj ki uzu peł nia ją
pięk ne ilu stra cje.

Okład ka naj now szej książ ki, wy da nej
przez uta len to wa ną py sko wi czan kę. 
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Bra wa mi i owa cja mi na gro dze ni
zo sta li uczest ni cy Po wia to we go Fe -
sti wa lu Chó rów, zor ga ni zo wa ne go 6
li sto pa da na Zam ku w Tosz ku. By ła
to już dzie sią ta edy cja tej im pre zy.
W tym ro ku wzię ło w niej udział 7
chó rów z te re nu po wia tu gli wic kie -
go. 

Im pre zę uświet ni ły wy stę pa mi na -
stę pu ją ce ze spo ły: Chór Ka me ral ny
„Can to” z Wie low si (dy ry gent Iwo na
Ewer tow ska -Me ner), Chór Pa ra fial -
ny z Pa ra fii Św. Mi cha ła Ar cha nio ła
z Żer ni cy (dy ry gent Ga brie la Mal -
cher czyk), Mło dzie żo wy Chór Żeń ski
z Rze czyc (dy ry gent Mi chał Głąb),
Chór Ka me ral ny „Sla vi ca Mu sa”
z Knu ro wa (dy ry gent An na Pło ci ca),
Chór „Sło wik” z Przy szo wic (dy ry -
gent Hen ryk Man drysz), Mę ski Ze -
spół Wo kal ny „Ca lvi Can to res”
z Knu ro wa (dy ry gent To masz Pa weł

Sa dow nik) oraz Chór „Tryl” z Tosz ka
(dy ry gent Ma ria Gar bal).

Mi ło śni cy mu zy ki, miesz kań cy
gmi ny i po wia tu, wśród nich tak że
rad ni po wia to wi, wy słu cha li pięk ne go
i róż no rod ne go re per tu aru.

Każ dy z chó rów otrzy mał pa miąt -
ko wą sta tu et kę w kształ cie nut ki oraz
kwia ty. Wrę czy li je Sła wo mir Adam -
czyk, czło nek Za rzą du Po wia tu Gli -
wic kie go i Grze gorz Kup czyk, bur -
mistrz Tosz ka. Po dzię ko wa nia zło żo -
no tak że na rę ce ini cja to ra fe sti wa lu,
Mar ci na Kwa śnio ka i dy rek to ra Cen -
trum Kul tu ry „Za mek w Tosz ku”, Ar -
tu ra Czo ka.

Im pre zę przy go to wa ło Sta ro stwo
Po wia to we w Gli wi cach we współ pra -
cy z Urzę dem Mia sta i Gmi ny To szek
oraz Cen trum Kul tu ry „Za mek
w Tosz ku”.

(SoG)

Chó ry w Tosz ku

Na za koń cze nie chó ry wspól nie wy śpie wa ły Gau de Ma ter Po lo nia.
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Na sza Czy tel nicz ka, hi sto ryk
Ma ria Grze lew ska, tym ra zem pi sze
o wiej skiej osa dzie, ja ką był Knu rów
w XVII w. Za nim na zie miach tych
wy buchł prze mysł, pa no wa ły tu feu -
dal ne, wiej skie po rząd ki. Za pra sza -
my do od kry wa nia osa dy wiej skiej
Knu rów sprzed czte rech wie ków.

Wiek XVII był na zie miach pol -
skich stu le ciem wo jen: woj ny

inf lanc kiej, in ter wen cji mo skiew skiej,
woj ny z Tur cją, „po to pu” szwedz kie -
go, woj ny pru skiej, od sie czy wie deń -
skiej. Nie wszyst kie te woj ny mia ły
bez po śred ni wpływ na po gar sza ją cą
się sy tu ację na zie mi ślą skiej, ale po -
śred nio wpły wa ły na po ło że nie chło pa.
Roz wój go spo dar ki fol warcz no -pańsz -
czyź nia nej, da tu ją cy się na du żą ska lę
od XV w., osią gnął już w pierw szej
po ło wie XVII w. po ziom pod wie lo ma
wzglę da mi szczy to wy. 

Osa da knu row ska, jak i ca ła zie mia
ślą ska, od no to wy wa ły w tym cza sie
znacz ny wzrost cha łup ni ków i ko mor -
ni ków. Wy ni ka ło to z po stę pu ją cej
pau pe ry za cji, czy li ubo że nia lud no ści
oraz wzro stu od set ka ma łych, nie wy -

star cza ją cych, za le d wie kil ku mor go -
wych go spo darstw. Nie bez zna cze nia
był tak że fakt zmie nia ją cych się wła -
ści cie li ziem skich Knu ro wa. Wio -
sną 1655 r. je go wła ści cie lem był Jo -
achim Bu ja kow ski, a już w 1679 r. An -
na Ma ria Re iswi co wa (w ar chi wach:
Re iswitz). Dru ga część Knu ro wa na le -
ża ła w 1687 r. do Je rze go ba ro na We -
lez ka z Gie rał to wic. 

Chłop knu row ski nie był praw nym
wła ści cie lem zie mi; był on je dy nie jej
użyt kow ni kiem. Po je go śmier ci pan
wła ści wie mógł od dać grunt wraz
z bu dyn kiem i in wen ta rzem ko mu
chciał. Od no to wa no, iż w okre sie żniw
i pil nych prac po lo wych chło pi w cza -

sie pra cy otrzy my wa li cie płe po sił ki
na obiad i wie cze rzę. Dwór przy cho -
dził rów nież z po mo cą w cza sie nie -
uro dza ju i gło du. 

Zbo że i przy chó wek in wen ta rza to
głów ne źró dło go tów ki u chło pów,
zwłasz cza kmie ci knu row skich. Słu ży -
ła ona do opła ty czyn szu i in nych da -
nin, tak że i kar pie nięż nych, na rzu ca -
nych przez wła ści cie li Knu ro wa. Dość
czę sta by ła dzia łal ność eg ze ku cyj na
pro wa dzo na w ce lu wy eg ze kwo wa nia
za le głych po dat ków prze ciw ko sa me -
mu do mi nium (do mi nium w pra wie
feu dal nym to wła sność po dzie lo na,
obej mu ją ca wła sność zwierzch nią pa -
na, tzw. do mi nium di rec tum i pod le głą
chło pa, tzw. do mi nium uti le) i po dob -
nie eg ze ku cja z ty tu łu wła sne go za dłu -
że nia u do mi nium.

Wpo ło wie XVII w. uka zu je się
bar dzo wy ra zi ście po tę go wa nie

się cech go spo dar ki na tu ral nej kosz -
tem to wa ro wo -pie nięż nej. Je śli póź -
niej sze roz war stwie nie ka pi ta li stycz ne
wsi knu row skiej ozna cza ło pro ces roz -
kła du feu da li zmu, to wprost prze ciw -
nie, swo iste roz war stwie nie feu dal ne

po głę bi ło wszyst kie za leż no ści feu dal -
no -pańsz czyź nia ne chło pów i wła dzę
do mi nium. 

Wal ka chło pów knu row skich
prze ciw ko uci sko wi i wy zy sko -

wi feu dal ne mu znaj do wa ła kon kret ny
wy raz w gor szej ro bo ciź nie na pań -
skim i wy sy ła niu do dwo ru gor sze go
in wen ta rza. In wen tarz chłop knu row -
ski ku po wał na słyn nych jar mar kach
i tar gach w Gli wi cach, cza sem w Żo -
rach. Zresz tą pół sio dłow cy i za grod ni -
cy nie po sia da li nad wyż ki to wa ro wej,
gdyż kon su mo wa li nie mal w ca ło ści
to, co wy pro du ko wa li. 

Ślu by lwow skie Ja na Ka zi mie rza
z 1656 r. nie po pra wi ły do li chło pów

(król przy się gał, że po za koń cze niu
„po to pu” szwedz kie go po pra wi do lę
chło pa), gdyż oka za ły się tyl ko obiet -
ni cą mo nar chy. Echa ob lę że nia Ja snej
Gó ry w cza sie woj ny pol sko -szwedz -
kiej z pew no ścią do cie ra ły do Knu ro -
wa. Prze marsz wojsk kró lew skich Ja -
na III So bie skie go, idą ce go na od -
siecz Wie dnio wi (1683 r.) od by wał
się w bli skim są siedz twie Knu ro wa
(Gli wi ce, Ru dy Ra ci bor skie, oko li ce
Wil czy) i zmu szał chło pów do wy ży -
wie nia żoł nie rzy. Wte dy to szu ka li
oni ra tun ku w kró lu, któ ry dla nich
był sym bo lem spra wie dli wo ści i ich
obroń cą. 

Wstruk tu rze ko ściel nej Knu rów
przed 1679 r. stra cił sa mo dziel -

ność pa ra fial ną i przy łą czo ny zo stał
do pa ra fii Gie rał to wi ce. Dzię ki bar dzo
do kład ne mu pro to ko ło wi ko ściel ne mu
mo że my od two rzyć fak ty sprzed 398
la ty! 

Pierw szym zna nym z imie nia i na -
zwi ska świec kim knu row skim na uczy -
cie lem był Wa cław Skow ro nek (1679
r.), bę dą cy rów no cze śnie or ga ni stą
w gon to wym ko ście le pw. św. Waw -

rzyń ca z 1599 r. (a mo że
i w gie rał to wic kim ko ście le
pw. św. Ka ta rzy ny?). Po nim
te funk cje prze jął Bal ta zar
Płon ka. Rów nie czę sto
w pro to ko łach ko ściel nych
po ja wia się na zwi sko wspo -
mnia nej wcze śniej szlach -
cian ki An ny Ma rii Re iswi -
co wej, żo ny Je rze go Fry de -
ry ka ba ro na Re iswi ca. Chło -
pi knu row scy bar dzo czę sto

pro si li ją, aby by ła mat ką chrzest ną dla
ich dzie ci. 

Jak mo gły wy glą dać cha ty chło pów
knu row skich w XVII wie ku? Z pew -
no ścią tak sa mo, jak w po zo sta łych
ślą skich osa dach wiej skich. Trze ba
rów nież wspo mnieć, że co naj mniej
przez trzy wie ki (XVIII -XX) prze -
trwa ła tra dy cja co rocz ne go bie le nia
wap nem ze wnętrz nych ścian chat
wiej skich. Ro bio no to na wio snę,
przed zbli ża ją cy mi się świę ta mi wiel -
ka noc ny mi. Wie trzo no wte dy rów nież
izby w cha tach i otwie ra no skrzy nie
(póź niej zaś ko mo dy), w któ rych prze -
cho wy wa no odzież.

MA RIA GRZE LEW SKA

Od trzech lat na bo isku Klu bu
Spor to we go „Zam ko wiec” w Tosz ku
or ga ni zo wa na jest In te gra cyj na
Spar ta kia da im. dr. Gut t man na,
w któ rej udział bio rą ucznio wie gim -
na zjum i szkół pod sta wo wych z gmi -
ny To szek, Ze spo łu Szkół Spe cjal -
nych w Py sko wi cach oraz uczest ni cy
py sko wic kich Warsz ta tów Te ra pii
Za ję cio wej „Tę cza”. Ini cja tor ką IN -
TE GRY i orę dow nicz ką roz sła wia -
nia imie nia „dok to ra od nie peł no -
spraw nych” jest m.in. Ma ria Bu kow -
ska z Tosz ka. Przy oka zji spor to -
wych zma gań ucznio wie po zna ją
tak że syl wet kę dr. Lu dwi ka Gut t -
mann na, któ re go Ra da Miej ska
w Tosz ku uho no ro wa ła na zwą wła -
snej uli cy. Po ni żej przy po mi na my
po stać dok to ra. 

Dr Lu dwig Gut t mann (ur. 03.07.1899
r. w Tosz ku, zm. 18.03.1980 r. w Wiel -
kiej Bry ta nii) był le ka rzem, neu ro chi -
rur giem. Stu dio wał we Wro cła wiu,
Würz bur gu i Fre iber gu. Pra co wał ja ko
le karz w Ży dow skim Szpi ta lu we
Wro cła wiu. W 1939 ro ku wy emi gro -
wał do Wiel kiej Bry ta nii, gdzie
w miej sco wo ści Sto ke Man de vil le był
naj pierw spe cja li stą od ura zów krę go -
słu pa, a po tem dy rek to rem szpi ta la. 

Ten po cho dzą cy z Tosz ka le karz ja -
ko pierw szy wpro wa dził do me dy cy ny

m i ę  d z y
i n  n y  m i
no wa tor -
skie me -
to dy le -
c z e  n i a
i re ha bi li -
ta cji pa -
c j e n  t ó w
p o  p r z e z
z a  j ę  c i a
spor to we.
Za owo co wa ło to w 1948 ro ku po my -
słem udzia łu 16 cho rych w za wo dach
spor to wych, roz po czę tych w tym sa -
mym dniu co Igrzy ska Olim pij skie
w Lon dy nie. Dzię ki je go oso bi ste mu,
wiel kie mu za an ga żo wa niu w 1960 ro -
ku w Rzy mie po raz pierw szy od by ła
się Pa ra olim pia da wpi su jąc się na sta -
łe do tra dy cji igrzysk spor to wych. 

Za słu gi dok to ra Gut t man na, szcze -
gól nie pod kre śla ne obec nie w Wiel -
kiej Bry ta nii w związ ku z przy go to wa -
nia mi do Olim pia dy w 2012 ro ku
w Lon dy nie, zo sta ły do ce nio ne wie lo -
ma od zna cze nia mi i bry tyj skim ty tu -
łem szla chec kim. Sir Lu dwig, oj ciec
Igrzysk Pa ra olim pij skich, na zwa ny
zo stał przez pa pie ża Ja na XIII „Ba ro -
nem de Co uber tin dla nie peł no spraw -
nych”.

(MFR)

Skarb ni ko wy dar 
Dokończenie ze str. 16

Sta ry gór nik był prze ra żo ny. Tak jak
wszy scy bał się groź ne go du cha pod -
zie mi. Ni gdy nie by ło wia do mo, kie dy
się po ja wi i co zro bi. Cza sem po ma gał
gór ni kom, ostrze gał przed ka ta stro fą
w ko pal ni, ale też po tra fił ka rać ich
za naj mniej sze prze wi nie nie. Ma kosz
pa mię tał, jak kie dyś je den mło dy kar lus
zwi jał się po zie mi z bó lu. Ja kaś rę ka
nie wi dzial na bi ła go, a on nie wie dział
na wet przed kim się bro nić. A był to
Skarb nik, któ ry spra wił chło pa ko wi la -
nie za to, że... ten gwiz dał przy ro bo cie.

Te go zaś duch ko pal ni nie lu bił.
„Co on chce ze mną zro bić?” – my -

ślał Ma kosz bled nąc ze stra chu.
Tym cza sem szli da lej, aż zna leź li

się w wą skim i ni skim przej ściu.
Po chwi li chod nik roz sze rzył się i kie -
dy gór nik uniósł gło wę, zo ba czył, że
wcho dzą do ja kiejś sztol ni. Pod niósł
wy żej lam pę... Ścia ny by ły zło te! 

Za nim zdą żył ochło nąć z wra że nia,
usły szał głos Skarb ni ka:

– No i cóż, sta ry kam ra cie? Wi -
dzisz te raz, jak wy glą da Skarb ni ko wa
kra ina. Praw dę mó wią lu dzie, że bo -
gactw tu pod zie mią co nie mia ra. A ja
sto ję na ich stra ży. Je steś do brym gór -
ni kiem Ma ko szu. I do brym czło wie -
kiem. Pa mię tasz tę ma łą mysz, z któ rą
czę sto dzie li łeś się okru cha mi swo je -
go śnia da nia? Sam nie raz by łeś głod -
ny, a mi mo to nie za po mnia łeś o tym
stwo rze niu. To by łem ja. Te raz przy -
szedł czas na na gro dę dla cie bie.
Za każ dy okruch chle ba brył ka zło ta.

Mó wiąc to za czął sy pać Ma ko szo -

wi zło te grud ki – naj pierw do rę ki, po -
tem do kie sze ni, a gdy i tam nie by ło
już miej sca, do je go tor by. Sta ry gór -
nik stał tak oszo ło mio ny, że nie za -
uwa żył na wet, jak Skarb nik znik nął.
Tyl ko w od da li usły szał ci che stu ka -
nie. Po szedł za tym dźwię kiem
i po nie dłu giej wę drów ce zna lazł się
przy głów nym szy bie ko pal ni. Gdy
wró cił do do mu, zaj rzał do kie sze ni
i do tor by. By ły peł ne zło ta. „A więc to
nie sen!” – po my ślał. „Ale po co mi
ty le skar bów?” – za fra so wał się
po chwi li. Przez ca łe ży cie był bied ny
i te raz nie bar dzo wie dział, co po cząć
z nie spo dzie wa nym da rem. 

My ślał je den dzień, po tem dru gi
i jesz cze trze ci. Czwar te go zaś wy cią -
gnął zło to, po dzie lił je na spo re miar -
ki i za czął po ko lei roz da wać. Tym,
któ rzy kie dyś po mo gli mu w nie do li,
i tym, któ rzy sa mi po mo cy po trze bo -
wa li, bo by li bied ni jak te my szy ko -
ściel ne. A kie dy już z ca łe go zło ta zo -
sta ła mu tyl ko jed na, naj mniej sza
grud ka, ku pił so bie za nią pięk nie
rzeź bio ną faj kę. Od tąd pra wie co
dzień moż na go by ło spo tkać na ław -
ce przed do mem. Sie dział tam, py ka -
jąc so bie z no wej faj ki, i opo wia dał
dzie cia kom z oko li cy róż ne hi sto rie –
o tym, jak wy glą da w środ ku ko pal ni,
o cięż kiej pra cy przy rą ba niu wę glo -
wych ścian, a tak że o groź nym, ale
spra wie dli wym du chu pod zie mia,
któ re go gór ni cy na zy wa ją Skarb ni -
kiem. 

(Źró dło: „Ba śnie ślą skie. Schle si -
sche Märchen”, opra co wa nie Mał go -
rza ta Za lew ska -Ze mła. Wy daw nic two
„Wo kół nas”, Gli wi ce 1997 r.)

Twór ca paraolimpiady ZA NIM WY BUCHŁ PRZE MYSŁ

�Za cho wa ne dwa zdję cia
knu row skich chat wiej -
skich, któ re na Ślą sku na zy -
wa ne by ły „oj co wi zną”: ta
cha łu pa znaj do wa ła się
przy obec nej uli cy Nie pod le -
gło ści. Ro ze bra na zo sta ła
w 1947 r...

�…a ta sta ła przy uli cy
Wil so na. W XX w. jej wła -
ści cie lem był go spo darz
o na zwi sku Ku cze ra. Ro ze -
bra no ją 1946 r. 

Dr Lu dwig Gut t mann. 



Po mi mo, iż licz ba wy pad ków
w rol nic twie spa da z ro ku na rok, to
na dal utrzy mu je się na wy so kim po -
zio mie. Każ dy rol nik i in na oso ba
pra cu ją ca w go spo dar stwie rol nym
po win na znać pod sta wo we za sa dy
udzie la nia pierw szej po mo cy. Umie -
jęt nie i w po rę udzie lo na, mo że ura -
to wać ży cie i za po biec cięż kim po wi -
kła niom w prze bie gu le cze nia. 

Po znaj my pod sta wo we za sa dy
udzie la nia pierw szej po mo cy:
� na po cząt ku na le ży upew nić się,
czy moż na bez piecz nie udzie lić po mo -
cy. Na le ży ostroż nie oce nić stan po -
szko do wa ne go, spraw dzić czy jest

przy tom ny, skon tro lo wać pod sta wo we
funk cje ży cio we tj. tęt no i od dech.
W tym ce lu na le ży de li kat nie od chy lić
gło wę po szko do wa ne go do ty łu – ten
ruch bar dzo czę sto przy wra ca nor mal -
ny od dech;
� w przy pad ku, gdy oso ba ran na nie
od dy cha, na le ży za sto so wać sztucz ne
od dy cha nie;
� je że li wy stą pił krwo tok, na le ży sta -
rać się go za ta mo wać;
� je że li na stą pi ło za trzy ma nie ak cji
ser ca i po szko do wa ny nie od dy cha, na -
le ży nie zwłocz nie pod jąć czyn no ści
re ani ma cyj ne i we zwać po go to wie;
� je że li po szko do wa ny ma po waż ne

ob ra że nia szyi i ple ców, nie wol no go
ru szać – chy ba, że ra tu je my ran ne go
przed po ża rem lub wy bu chem.

Pierw sza po moc w przy pad ku:
� zła ma nia – na le ży unie ru cho mić
dwa sta wy są sia du ją ce ze zła ma ną ko -
ścią lub dwie są sied nie ko ści, gdy
uszko dzo ny jest staw. Je że li kość prze -
bi ła skó rę i ra na ob fi cie krwa wi, trze ba
za ta mo wać krwa wie nie, ale nie na le ży
pró bo wać na sta wiać ko ści ani oczysz -
czać ra ny. Za ło żyć ja ło wy opa tru nek
i na tych miast we zwać po go to wie. Nie
prze su wać po szko do wa ne go, gdy ma
uszko dzo ny krę go słup, szy ję lub mied -
ni cę;

� po ra że nia prą dem – pa mię taj, aby
ra tu jąc po ra żo ne go sa me mu nie zo stać
po ra żo nym. W tym ce lu na le ży od ciąć
do pływ prą du naj szyb ciej jak to moż li -
we. Na stęp nie za dzwoń po po go to wie.
Po upew nie niu się, że do pływ prą du
zo stał od cię ty sprawdź, czy ran ny od -
dy cha i czy ma tęt no. Je śli jest to ko -
niecz ne, za sto suj sztucz ne od dy cha nie
lub ma saż ser ca. Przed wy ko na niem
tej czyn no ści upew nij się, czy nie ma

zła mań lub ob ra żeń we wnętrz nych;
� za trzy ma nia ak cji ser ca – na le ży
po szko do wa ne go uło żyć na ple cach
na twar dym pod ło żu, od giąć gło wę
do ty łu i dwu krot nie wdmuch nąć po -
wie trze do płuc. Na wy bra nym miej scu
uci sku trze ba po ło żyć dłoń, przy czym
pal ce po win ny być od gię te ku gó rze,
tak by nie do ty kać klat ki pier sio wej.
Dru gą dłoń na le ży po ło żyć na grzbiet
dol nej rę ki. Two je ra mio na mu szą
znaj do wać się w po zy cji pro sto pa dłej

do klat ki pier sio wej po szko do wa ne go.
Przy wy pro sto wa nych łok ciach, na za -
sa dzie dźwi gni na le ży na ci skać na mo -
stek, wci ska jąc go na od po wied nią głę -
bo kość w kie run ku krę go słu pa z czę -
sto tli wo ścią oko ło 100 ra zy na mi nu tę;
� ura zu gło wy – przy ude rze niu
w gło wę ist nie je nie bez pie czeń stwo
ura zu mó zgo we go i póź niej szych po -
waż nych kom pli ka cji. Gdy gło wa
krwa wi, na le ży za ło żyć opa tru nek, za -

ban da żo wać i ka zać po szko do wa ne mu
le żeć do mo men tu przy jaz du le ka rza.

Pa mię taj my, ż e każ dy świa dek zda -
rze nia, w któ rym stan zdro wia lub ży -
cia in nej oso by są za gro żo ne, ma obo -
wią zek udzie lić jej pierw szej po mo cy.
Ko or dy na cją dzia łań służb ra tow ni -
czych na te re nie Gli wic i po wia tu gli -
wic kie go zaj mu je się Cen trum Ra tow -
nic twa Gli wi ce. Te le fon alar mo wy
to 112.

(RG)
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WY GRAJ Z NA MI
Obok za miesz cza my dwa py ta nia. Wśród osób, któ re

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 26 li sto pa da. 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. W przy pad ku po ra że nia prą dem na le ży:
a. na tych miast od cią gnąć po szko do wa ne go i spraw dzić
czy od dy cha; 
b. tyl ko od ciąć do pływ prą du i cze kać na po go to wie;
c. po od cię ciu do pły wu prą du od cią gnąć ran ne go i spraw -
dzić czy od dy cha i czy ma tęt no. 

2. W przy pad ku, gdy po szko do wa ny ma uszko dzo ny
krę go słup: 
a. na le ży prze nieść po szko do wa ne go w bez piecz ne miej sce; 
b. nie wol no go ru szać w żad nym wy pad ku; 
c. nie wol no go ru szać – chy ba, że ra tu je my ran ne go

przed po ża rem lub
wy bu chem.
Nasz po przed ni
kon kurs wy gra ła
Mo ni ka Do hr mann
z Wie low si. Na zdję -
ciu (z pra wej) od -
bie ra na gro dę
od Kry sty ny Krę -
giel, kie row ni ka
Pla ców ki Te re no wej
KRUS w Gli wi cach.Fo
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Kon ty nu uje my nasz cykl: KRUS pro mu je bez piecz ną pra cę

Jak ra to wać i nie za szko dzić

W sierp niu od był się w Sta ni cy II Fe -
sti wal Żu ru, a jed ną z kon kur so wych
dru żyn by ło Ko ło Chło pa ze Sta ni cy, któ -
re – po za kon kur so wą po tra wą – za pre -
zen to wa ło ory gi nal ne żar na do mie le nia
mą ki na żur. Za in te re so wa nie pu blicz no -
ści wzbu dzi ło za rów no owe za byt ko we
„urzą dze nie”, jak i pre zen tu ją ca je „mę -
ska or ga ni za cja”. 

– Sko ro ko bie ty mo gą mieć swo je Ko ło
Go spo dyń Wiej skich, to dla cze go wła ści wie
męż czyź ni nie mo gą mieć też swo jej wła -
snej, mę skiej or ga ni za cji? No cóż, trud no
by ło by jed nak po wo łać na przy kład Ko ło
Go spo da rzy Wiej skich, bo po pierw sze ta -
ko wa or ga ni za cja nie ist nie je, a po dru gie,
tych go spo da rzy, w do my śle rol ni ków,
w Sta ni cy jest „jak by na le kar stwo”. Czyż -
by śmy więc mie li do czy nie nia z pro ble mem
dys kry mi na cji ze wzglę du na płeć? – mó wi
żar tem An drzej Kna pik ze sta nic kie go Ko -
ła Chło pa.

Al ter na ty wą, tą ofi cjal ną, zrze sze nia się
mę skiej czę ści Sta ni cy, jest oczy wi ście
Zwią zek Eme ry tów i Ren ci stów z ca łą swo -
ją ad mi ni stra cyj ną nad bu do wą i war szaw ską
cen tra lą włącz nie, ale tu znów po wsta ło py -
ta nie, czy że by być „go spo da rzem”, i znów
mó wiąc żar tem męż czy zną, trze ba ko niecz -
nie być ren ci stą lub eme ry tem?

Kie dy więc gru pa sta ni czan z ini cja ty wy
Hen ry ka Szy mu ry po sta no wi ła we wrze -
śniu 2007 ro ku stwo rzyć or ga ni za cję wiej -

ską dla pa nów, po wstał nie li chy kło pot
z nada niem jej ja kiejś sto sow nej na zwy.
W osta tecz no ści przy ję ła się tro chę żar to bli -
wa, czy li Ko ło Chło pa.

Za sa dy re kru ta cji do sta nic kie go Ko ła są
pro ste. Je go człon kiem zo stać mo że każ dy
peł no let ni miesz ka niec Sta ni cy, chęt ny
do spo łecz nej pra cy na rzecz swej miej sco -
wo ści oraz prze strze ga ją cy norm przy ję tych
przez Sta tut Ko ła, czy li to le ran cji, wza jem -
ne go sza cun ku, lo jal no ści i umia ru. Oczy wi -
ście po za pra cą na rzecz śro do wi ska –
a przy znać trze ba, że ko ło za wsze jest chęt -
ne do po mo cy przy or ga ni za cji lo kal nych
im prez – od cza su do cza su od by wa ją się też

w czy sto mę skim gro nie spo tka nia przy mu -
zy ce, go lon ku i pi wie. Naj czę ściej są to bie -
sia dy bar bór ko we (ja ko że Sta ni ca za wsze
zwią za na by ła z oko licz ny mi ko pal nia mi),
ale od by ły się rów nież chłop skie pik ni ki
z tur nie jem ska ta i za wo da mi pra wie że
spor to wy mi.

Ak tu al ny Za rząd Ko ła sta no wią miesz -
kań cy Sta ni cy: A. Ogon, W. Ko wol, S.
Kisz ka, B. Ćwie ląg i A. Kna pik, a Za rzą -
dem kie ru je Hen ryk Szy mu ra.

Zdję cia ze spo tkań „Ko ła Chło pa” obej -
rzeć moż na na in ter ne to wej stro nie Sta ni cy
www.sta ni ca.pil cho wi ce.pl w za kład ce Or -
ga ni za cje. (MFR)

Kie row nik Biu ra Po wia -
to we go Agen cji Re struk tu -
ry za cji i Mo der ni za cji Rol -
nic twa w Py sko wi cach An -
drzej Frej no in for mu je, iż są
już go to we pro jek ty sto sow -
nych roz po rzą dzeń w spra -
wie sta wek po szcze gól nych
do płat ob sza ro wych. 

Staw ki te kształ tu ją się na -
stę pu ją co:
� jed no li ta płat ność ob sza ro -
wa (JPO) – 710,57 zł/ha; 
� uzu peł nia ją ca płat ność
pod sta wo wa – do po wierzch ni
in nych ro ślin i do po wierzch ni
grun tów or nych, na któ rych
nie jest pro wa dzo na upra wa
ro ślin – 274,21 zł/ha; 
� płat ność uzu peł nia ją ca
do po wierzch ni upra wy
chmie lu, do któ rej przy zna no
płat ność uzu peł nia ją cą do po -
wierzch ni upra wy chmie lu
za 2006 r. (płat ność nie zwią -
za na z pro duk cją) – 1 476, 08
zł/ha; 
� płat ność do po wierzch ni
ro ślin prze zna czo nych na pa -
szę, upra wia nych na trwa łych
użyt kach zie lo nych (płat no ści
zwie rzę ce) – 396,14 zł/ha; 
� od dziel na płat ność z ty tu łu
owo ców i wa rzyw (płat ność
do po mi do rów) – 173,33 zł/to -
nę; 

� przej ścio we płat no ści z ty -
tu łu owo ców mięk kich –
1 762,00 zł/ha; 
� płat ność cu kro wa – 55,60
zł/to nę; 
� płat ność do krów –
410, 03 zł/sztu kę;  
� płat ność do owiec –
102,69 zł/sztu kę;  
� spe cjal na płat ność ob sza ro -
wa do po wierzch ni upra wy ro -
ślin strącz ko wych i mo tyl ko -
wa tych drob no na sien nych –
219,19 zł/ha.

Osta tecz ne wy so ko ści sta -
wek, we dług któ rych Agen cja
bę dzie na li cza ła rol ni kom
płat no ści bez po śred nie
za 2011 r., bę dą zna ne po opu -
bli ko wa niu przez mi ni stra rol -
nic twa i roz wo ju wsi sto sow -
nych roz po rzą dzeń, co po win -
no na stą pić w cią gu naj bliż -
szych dni. ARiMR, zgod nie
z prze pi sa mi, roz pocz nie wy -
pła tę płat no ści bez po śred -
nich 1 grud nia br. 

Trwa już na to miast wy pła -
ta rol ni kom płat no ści z ty tu łu
go spo da ro wa nia na ob sza rach
o nie ko rzyst nych wa run kach
go spo da ro wa nia (ONW), co
w po wie cie gli wic kim do ty -
czy gmi ny Wie lo wieś i czę ści
gmi ny So śni co wi ce.

(RG)
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No we staw ki płat no ści Je dy ne ta kie mę skie sto wa rzy sze nie w na szym re gio nie

Ko ło Chło pa w Sta ni cy

Tak pre zen to wa li się pa no wie z Ko ła Chło pa w Sta ni cy na te go rocz nych Do żyn kach Po -
wia tu i Gmi ny Pil cho wi ce w Wil czy. Wi dać, że nie bra ku je im po czu cia hu mo ru!

Fo
 to

: A
n d

rz
ej

 K
na

 pi
k



Za koń czy ła się wiel ka kam pa nia me -
dial na „Ży cie po śmie ciach”. Mia ła
na ce lu przy go to wa nie nas wszyst kich
do wej ścia w ży cie no wej usta wy
o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku
w gmi nach. Co waż ne, po jej za koń cze -
niu uczest ni cy dzia łań me dial nych nie
zło ży li bro ni, bo prze cież praw dzi wa re -
wo lu cja śmie cio wa roz pocz nie się do pie -
ro w stycz niu przy szłe go ro ku, gdy za -
czną obo wią zy wać no we prze pi sy. 

Kam pa nia pod su mo wa na zo sta ła
na kon fe ren cji w Wyż szej Szko le Tech -
nicz nej w Ka to wi cach. By ła to naj więk sza
te go ty pu ak cja edu ka cyj no -spo łecz na
w kra ju. Mia ła na ce lu zwró ce nie uwa gi
miesz kań com re gio nu na ko niecz ność
wal ki z dzi ki mi wy sy pi ska mi śmie ci
i upo rząd ko wa nie na szej go spo dar ki od pa -
da mi na wzór roz wią zań no wo cze snych,
sto so wa nych w in nych eu ro pej skich kra -
jach. W cza sie trwa nia kam pa nii, w re gio -
nal nych me diach opu bli ko wa no dzie siąt ki
ar ty ku łów i pro gra mów do ty czą cych bu -
do wa nia świa do mo ści i od po wie dzial no -
ści spo łecz nej za po sprzą ta nie na szych
gmin. W trak cie dzie wię ciu mie się cy prze -
pro wa dzo no wie le im prez zwią za nych
z ak cją „Ży cie po śmie ciach”. Od by ły się
hap pe nin gi ulicz ne na rzecz no wej usta wy
śmie cio wej re gu lu ją cej pra wo gmin nych
sa mo rzą dów do za rzą dza nia śmie cia mi,

zor ga ni zo wa no kon kur sy dla wi dzów
i czy tel ni ków po pu la ry zu ją cych ko niecz -
ność dba nia o czy sty i po sprzą ta ny re gion.
Uda ło się stwo rzyć je dy ną w Pol sce in te -
rak tyw ną in ter ne to wą ma pę dzi kich wy sy -
pisk. Dzię ki niej miesz kań cy mo gli pre cy -
zyj nie wska zy wać miej sca, gdzie
two rzy ły się dzi kie wy sy pi ska śmie -
ci, a dzien ni kar skie pa tro le kon tro -
lo wa ły i opi sy wa ły ich li kwi da cję. 

Kam pa nia, któ rej twa rzą by ła
po pu lar na ślą ska ak tor ka Jo an na
Bar tel, zo sta ła za ini cjo wa na przez
Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Ka to wi cach, a re ali zo wa na by ła

przez TVS, „Dzien nik Za chod ni” oraz
fun da cję Edu ka cja bez gra nic. Przy go to -
wy wa ła nas wszyst kich do no wych roz -
strzy gnięć, ja kie stop nio wo bę dą wpro wa -
dzo ne w ży cie od stycz nia przy szłe go ro -
ku. Cze go mo że my się wów czas spo dzie -
wać?

Usta wa wcho dzi w ży cie od 1 stycz -
nia 2012 ro ku, ale dla po szcze gól nych
dzia łań prze wi dzia no okre sy przej ścio we
– tak, by ca ły sys tem za czął funk cjo no wać
od 1 lip ca 2013 r. Jed nak nie póź niej niż
do ro ku od wej ścia w ży cie no wej usta wy
po win ny obo wią zy wać no we re gu la mi ny
utrzy ma nia czy sto ści i po rząd ku w gmi -
nach.

Co to ozna cza dla miesz kań ców? Krót -
ko mó wiąc, bę dzie my pła cić gmi nie
za wy wóz na szych śmie ci i ni ko mu nie bę -
dzie się opła ca ło wy rzu cać ich np. do la su
czy przy droż nych ro wów. Dzię ki te mu
znik ną dzi kie wy sy pi ska, a na sze mia sta
i wio ski bę dą po dob nych do tych, jak cho -
ciaż by w Au strii i Niem czech – pod kre śla
Piotr Bier nat, rzecz nik pra so wy WFO -
ŚiGW w Ka to wi cach. 

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

na dzi kie wy sy pi ska. Wie le z nich spa la my
w do mo wych pie cach, co do dat ko wo
szko dzi śro do wi sku – wy twa rza ją się
w ten spo sób tru ją ce diok sy ny, po wo du ją -
ce m.in. u lu dzi za cho ro wa nie na aler gie,
ast mę i ra ka. RO MA NA GOZ DEK
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Po sprzą ta li miej sco wo ści,
w któ rych się uczą i miesz ka ją,
a w za mian otrzy ma li m.in. gra -
bie, szpa dle, sa dzon ki ro ślin i eko -
lo gicz ną li te ra tu rę – tak za koń czy -
ła się te go rocz na ak cja „Sprzą ta -
my Po wiat Gli wic ki”.

Ak cja pod su mo wa na zo sta ła 25
paź dzier ni ka w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach. Na spo tka niu
przy po mnia no, że prze pro wa dzo na
by ła 16 wrze śnia. Wzię ły w niej
udział 662 oso by – ucznio wie ze -
spo łów szkół pro wa dzo nych przez
Po wiat Gli wic ki oraz miesz kań cy
po wia to wych do mów po mo cy spo -
łecz nej. Uczest ni cy ak cji zo sta li
w dniu sprzą ta nia wy po sa że ni
w wor ki i rę ka wi ce, za ku pio ne przez
sta ro stwo.

Sprzą ta li te re ny swych miej sco -
wo ści. W Knu ro wie po rząd ki ro bi li
ucznio wie Ze spo łu Szkół im. I. J.
Pa de rew skie go, Ze spo łu Szkół Za -
wo do wych nr 2 oraz Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych. W Py sko wi cach sprzą -
ta ła mło dzież i dzie ci z Ze spo łu
Szkół im. M. Ko nop nic kiej oraz
z Ze spo łu Szkół Spe cjal nych.
Miesz kań cy DPS -u „Osto ja” po -
rząd ko wa li So śni co wi ce, na to miast
DPS -u „Za me czek” – Kuź nię Nie -
bo row ską. W cza sie ak cji ze bra no

łącz nie 5,7 t od pa dów. W spraw nym
prze pro wa dze niu ak cji po mo gli:
PPHU KO MART w Knu ro wie,
MPGK w Py sko wi cach, EKO -
FOL II w By to miu, ZGKiM w So -
śni co wi cach, RSP Prze łom w Pil -
cho wi cach oraz spół ka Le ster z Mi -
ko ło wa. 

Pod czas spo tka nia w sta ro stwie
wi ce sta ro sta Wal de mar Do mbek
oraz czło nek Za rzą du Po wia tu Gli -
wic kie go Sła wo mir Adam czyk
wrę czy li uczest ni kom ak cji dy plo -
my i na gro dy. Ze spół Szkół im. I. J.

Pa de rew skie go w Knu ro wie ob da ro -
wa ny zo stał książ ka mi, Ze spół
Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach
i DPS „Osto ja” otrzy ma ły ma te ria ły
do za jęć warsz ta to wych, Ze spół
Szkół Spe cjal nych oraz Ze spół
Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro -
wie – sa dzon ki kwia tów oraz drzew
i krze wów, a Ze spół Szkół im. M.
Ko nop nic kiej w Py sko wi cach i DPS
„Za me czek” – tak przy dat ne przed -
mio ty jak mio tły, gra bie, szpa dle,
a na wet tacz ki.

(RG)

Klub Ga ja ogło sił dru gą edy cję kon kur su Drze wo
Ro ku. Do 30 li sto pa da in sty tu cje pu blicz ne, sa mo rzą -
dy, or ga ni za cje spo łecz ne, pla ców ki edu ka cyj ne, oso -
by pry wat ne mo gą nad sy łać swe zgło sze nia.

Or ga ni za to rzy kon kur su szu ka ją drzew, któ re prze -
ma wia ją do wy obraź ni. Je go pierw sza edy cja cie szy ła
się ogrom nym za in te re so wa niem. Drze wem Ro -
ku 2011 zo stał dąb Grot z Dę bli na, a 15 in nych z ca łej
Pol ski zna la zło się w fi na le. By ły wśród nich trzy
drze wa z te re nu po wia tu gli wic kie go – li py z Przy szo -
wic i Sta ni cy oraz wiąz z Poniszo wic. Naj wyż szą lo ka -
tę wśród na szych re pre zen tan tów za -
ję ła li pa Wi tu la z Przy szo wic, któ ra
upla so wa ła się na pią tej po zy cji
w kra ju. 

Lau re aci pierw szej edy cji kon kur su
zo sta li uho no ro wa ni pod czas uro czy -
sto ści w Bi blio te ce Na ro do wej w War -
sza wie i in au gu ra cji Świę ta Drze wa
Klu bu Ga ja, któ ra od by ła się 10 paź -
dzier ni ka. Szes na ście drzew z fi na łu
kon kur su udo ku men to wa no w al bu -
mie „Drze wo Ro ku 2011” (wer sja pdf
na: http://www.klub ga ja.pl/_pli -
ki/drze wo_ro ku_2011.pdf). Pro mo cja
tej książ ki od by ła się wła śnie w Bi -
blio te ce Na ro do wej, a po prze dzi ło ją
wspól ne sa dze nie drzew na Po lu Mo -
ko tow skim.

Za chę ca my do zgła sza nia drzew do te go rocz nej edy -
cji kon kur su. Je go re gu la min i for mu larz zgło sze nio wy
znaj du ją się na stro nie: http://klub ga ja.pl/drze wo_ro ku/.
Spo śród na de sła nych zgło szeń wy ty po wa nych zo sta -
nie 11 drzew fi na ło wych.

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. Klub
Ga ja za swe dzia ła nia pro eko lo gicz ne zo stał w ub. ro ku
na gro dzo ny „Zie lo nym Cze kiem” 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. (RG)

EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
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Sprzą ta nie na gro dzo ne

Nie ba wem wej dą w ży cie no we prze pi sy do ty czą ce
utrzy ma nia czy sto ści w gmi nach

Ży cie po śmie ciach

Do sku tecz nej wal ki ze śmie cia mi za chę ca li pod czas kam pa nii „Ży cie po śmie ciach”
m.in. (od le wej) wi ce mi ni ster śro do wi ska Ber nard Błasz czyk, pre zes Pol ska pres se –
spół ki wy da ją cej „Dzien nik Za chod ni” Ze non No wak, mi ni ster roz wo ju re gio nal ne go
Elż bie ta Bień kow ska, 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 Ga brie la Le nar to wicz, pre zes TVS Ar ka diusz Hoł da i pre -
zen ter tej sta cji te le wi zyj nej Mar cin Ja ło wy. I co waż ne, ma ją wspar cie me diów i miesz -
kań ców Ślą ska. 
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Pra cow ni cy i miesz kań cy „Za mecz ku” z na gro da mi. 
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Li pa „Wi tu la” z Przy szo wic za ję ła w 2011 r. pią te miej sce w kra ju.
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Wy bie ra my Drze wo Ro ku 2012

TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW WOJEWÓdZkiEGO FUNdUSZU

OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki WOdNEj W KATOWiCACh
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21 paź dzier ni ka od by ła się uro -
czy stość nada nia Gim na zjum
w Ru dziń cu imie nia Ja na Paw -
ła II. 

Uro czy stość szkol ną po prze dzi ła
msza św., od pra wio na w ru dzi niec -
kim ko ście le pod prze wod nic twem
bi sku pa Ge rar da Ku sza. Ksiądz bi -
skup po gra tu lo wał spo łecz no ści
szko ły wy bo ru Pa tro na. Pod kre ślił
pod czas wy mow ne go ka za nia, że
w cza sach, gdy trud no o au to ry te ty,
to był naj lep szy z moż li wych wy bo -
rów, ale wy bór wy ma ga ją cy, zgod -
nie ze sło wa mi Ja na Paw ła II: „Wy -
ma gaj cie od sie bie, choć by in ni
od was nie wy ma ga li”. 

Na stęp nie w szko le wójt Gmi ny
Ru dzi niec Krzysz tof Ob rzut po wi -
tał uczniów oraz licz nie przy by łych
go ści, wśród któ rych by li m.in. wi -
ce mi ni ster edu ka cji Kry sty na Szu -
mi las, dy rek tor gli wic kiej de le ga tu -
ry Ślą skie go Ku ra to rium Oświa ty
Zdzi sła wa Wa niek, prze wod ni czą -
cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go Ta de -
usz Ma mok, a tak że licz ni przed sta -
wi cie le lo kal ne go sa mo rzą du, szkol -
nic twa oraz du cho wień stwa. Wójt
przy po mniał uchwa łę Ra dy Gmi ny
Ru dzi niec z sierp nia br., mo cą któ -
rej szko ła otrzy ma ła imię Ja na Paw -

ła II. Od sło nię cia pa miąt ko wej ta -
bli cy z wi ze run kiem pa tro na do ko -
na li Kry sty na Szu mi las, Krzysz tof
Ob rzut, Ewa Bor kow ska -Pan kow -
ska – dy rek tor szko ły, Sa bi na
Schwed ka – prze wod ni czą ca Ra dy
Ro dzi ców i Aga ta Pe ty niak – prze -
wod ni czą ca sa mo rzą du uczniow -
skie go. Uro czy stość uświet nił pro -

gram ar ty stycz ny w wy ko na niu
gim na zja li stów, po świę co ny po sta ci
Ja na Paw ła II. 

Szko ła w Ru dziń cu jest dru gą –
po Gim na zjum w Wie low si – pla -
ców ką oświa to wą w po wie cie gli -
wic kim, któ ra no si imię Ja na Paw -
ła II.

(RG)

Jo lan ta Chrza now ska, na uczy -
ciel ka in for ma ty ki ze Szko ły Pod -
sta wo wej nr 4, re pre zen to wa ła Py -
sko wi ce pod czas Fo rum In no wa -
cyj nych Na uczy cie li w War sza wie. 

Był to II etap Kon kur su In no wa -
cyj ny Na uczy ciel. Aby się do nie go
za kwa li fi ko wać, na le ża ło zre ali zo -
wać pro jekt edu ka cyj ny do ty czą cy

wdro że nia tech no lo gii in for ma cyj -
no -ko mu ni ka cyj nych w pra cy dy -
dak tycz nej. Na stęp nie przed sta wić
go w for mie pre zen ta cji mul ti me -
dial nej i za mie ścić w usłu dze Sky -
Dri ve.

Jo lan ta Chrza now ska opra co wa ła
pre zen ta cję ,,Przy go da z In ter ne -

tem”, przed sta wia ją cą jej ca ło rocz ną
pra cę na te re nie szko ły w za kre sie
bez pie czeń stwa w Sie ci. Spo śród
wie lu prac z ca łej Pol ski, ko mi sja
kon kur su za kwa li fi ko wa ła pro jekt
do fi na łu i au tor ka ,,Przy go dy” zo -
sta ła za pro szo na do udzia łu w Fo -
rum. Pod czas Fo rum uczest ni cy
mię dzy in ny mi pre zen to wa li swo je

pro jek ty w trak cie tzw. „se sji pla ka -
to wej” w sie dzi bie fir my Mi cro soft.
Po le ga ła ona na przy go to wa niu sto -
iska pre zen ta cyj ne go, na któ rym in -
ni uczest ni cy kon kur su, ob ser wa to -
rzy oraz sę dzio wie mie li szan sę po -
znać bli żej nie tyl ko pro jekt, ale tak -
że je go au to ra, za dać do dat ko we py -

ta nia i do ko nać swo jej oce ny. Dzia -
ła nia na uczy ciel ki na rzecz bez pie -
czeń stwa dzie ci i mło dzie ży w In ter -
ne cie spo tka ły się z du żym za in te re -
so wa niem i uzna niem sę dziów. Pro -
jekt zo stał wy so ko oce nio ny przez
ko mi sję kon kur so wą. Na tej pod sta -
wie Jo lan ta Chrza now ska otrzy ma ła
ty tuł Fi na li sty Kon kur su In no wa cyj -
ny Na uczy ciel 2011. 

– Pod czas te go rocz ne go Fo rum
uczest ni cy mo gli wziąć udział
w wie lu in te re su ją cych warsz ta tach
i wy kła dach, pro wa dzo nych przez
pra cow ni ków fir my Mi cro soft oraz
na ukow ców – do da je na uczy ciel ka
z Py sko wic. 

Kon kurs In no wa cyj ny Na uczy -
ciel jest skie ro wa ny do na uczy cie li
wszyst kich przed mio tów. Or ga ni zu -
je go pro gram wspie ra nia edu ka cji
in for ma tycz nej Part ners in Le ar ning
fir my Mi cro soft we współ pra cy
z Ośrod kiem Edu ka cji In for ma tycz -
nej i Za sto so wań Kom pu te rów
w War sza wie. Jest or ga ni zo wa ny
z my ślą o po my sło wych, dy na micz -
nych na uczy cie lach, któ rzy ro zu mie -
ją zmia ny do ko nu ją ce się w spo łe -
czeń stwie i oświa cie w wy ni ku po -
stę pu tech no lo gicz ne go, a tak że sta -
ra ją się wpro wa dzać no we me to dy
pra cy zwięk sza ją ce mo ty wa cję i za -
an ga żo wa nie uczniów.

(RG)

Pod czas uro czy ste go spo tka nia,
zor ga ni zo wa ne go w sta ro stwie
z oka zji Dnia Edu ka cji Na ro do -
wej, na uczy cie lom szkół po wia to -
wych wrę czo ne zo sta ły ko lej ne
stop nie awan su za wo do we go oraz
na gro dy sta ro sty. 

Sto pień na uczy cie la kon trak to -
we go uzy ska li: An na Śpiew la -Pa -
na se wicz z Ze spo łu Szkół im. I. J.
Pa de rew skie go w Knu ro wie, An na
Ko cy ba i Agniesz ka Ha łot ta z Ze -
spo łu Szkół Za wo do wych nr 2
w Knu ro wie, Łu kasz Włó czyk
i Ma rek Olej nik z Ze spo łu Szkół
im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi -
cach oraz Ja go da Ja ro szyń ska
z Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Py -
sko wi cach. Sto pień na uczy cie la
mia no wa ne go ode bra ło 13 na uczy -
cie li: Ma rze na Kra soń -Ka pła nek,
Jo an na Ber sza kie wicz, Mar cin
Pę ka ła oraz Ja nusz Haj duk z Ze -
spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie -
go, Jo lan ta Wic kow ska, Ma riusz
Łu kasz czuk, Mo ni ka Wró bel, Se -
ba stian Wic kow ski, Do mi ni ka
Ko zu bek i Mał go rza ta Fo ik z Ze -
spo łu Szkół Za wo do wych nr 2 oraz
Jo an na Ze lek, Mag da le na Żmi -
jew ska, Mag da le na Ba tor z Ze -
spo łu Szkół im. M. Ko nop nic kiej.

Na to miast sto pień na uczy cie la dy -
plo mo wa ne go otrzy ma ły 3 oso by:
An na Sie miń ska i Mar ta Fi las
z Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Py -
sko wi cach oraz Ka ta rzy na Pan fi -
luk z Ze spo łu Szkół Za wo do wych
nr 2.

– J e  s t e m  b a r  d z o  s z c z ę  ś l i  w a
z otrzy ma nia ty tu łu na uczy cie la dy -
plo mo wa ne go. Lu bię pra co wać
z mło dzie żą, cho ciaż cza sa mi wy -
ma ga to du żo kre atyw no ści i cier pli -
wo ści. Ja ko na uczy ciel sta ram się
an ga żo wać mo ich uczniów w róż ne
przed się wzię cia i kon kur sy. W ze -
szłym ro ku mie li śmy wie le wspól -
nych suk ce sów. To cie szy i mo ty wu -
je do dal szej pra cy – mó wi Ka ta rzy -
na Pan fi luk, na uczy ciel ka tech no lo -
gii in for ma cyj nej i pod staw przed -

się bior czo ści w ZSZ nr 2 w Knu ro -
wie.

Pod czas spo tka nia przy zna no
tak że na gro dy sta ro sty. Otrzy ma li
je: Jo lan ta Olej nik – dy rek tor Po -
rad ni Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz -
nej w Knu ro wie, Bry gi da Stolz –
dy rek tor Po rad ni Psy cho lo gicz no -
-Pe da go gicz nej w Py sko wi cach,
Gra ży na Gó ral czyk – dy rek tor Ze -
spo łu Szkół Spe cjal nych w Knu ro -
wie, Ja dwi ga Nan dzik – dy rek tor
Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Py -
sko wi cach, Ja nusz Haj duk – na -
uczy ciel ZS im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie oraz Jo lan ta Po lit –
na uczy ciel ka z ZSZ nr 2 w Knu ro -
wie. Po nad to po dzię ko wa nia za pra -
cę na rzecz edu ka cji otrzy ma li pra -
cow ni cy sta ro stwa. Zo sta ły one
prze ka za ne na rę ce na czel nik Wy -
dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry, Spor tu
i Spraw Spo łecz nych Anet ty Krze -
miń skiej, pra cow nic te go wy dzia łu
An ny Schramm -Du biel i Mo ni ki
Woś, na czel nik Wy dzia łu Roz wo ju
i Pro mo cji Jo an ny Pik tas, na czel ni -
ka Wy dzia łu In we sty cji i Za mó wień
Pu blicz nych Ma cie ja Ko zub skie go
oraz na czel ni ka Wy dzia łu Ochro ny
Śro do wi ska, Rol nic twa i Le śnic twa
Ma riu sza Dy ki.

Wie le cie płych słów do uczest ni -
ków spo tka nia skie ro wa li Zdzi sła -
wa Wa niek – dy rek tor gli wic kiej
de le ga tu ry Ku ra to rium Oświa ty
w Ka to wi cach, sta ro sta gli wic ki Mi -
chał Nie szpo rek, czło nek Za rzą du
Po wia tu Gli wic kie go Sła wo mir
Adam czyk i prze wod ni czą cy Ko mi -
sji Edu ka cji Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go Ma riusz Pod broż ny, dzię ku -
jąc im za trud i za an ga żo wa nie oraz
ży cząc dal szej owoc nej pra cy.

Na uro czy sto ści obec ni by li rów -
nież wi ce sta ro sta gli wic ki Wal de -
mar Do mbek i se kre tarz po wia tu
Mag da le na Bud ny oraz dy rek to rzy
pla có wek oświa to wych, któ rych or -
ga nem pro wa dzą cym jest Po wiat
Gli wic ki. 

(SoG)

Sło wa uzna nia i po dzię ko wa nia z oka zji Dnia Edu ka cji Na ro do wej bar dzo nas
cie szą – mó wi li na gro dze ni i awan so wa ni na uczy cie le.
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Na uczy cie le 
z awan sa mi

Po pierw sze – in no wa cyj ność

Jo lan ta Chrza now ska w sie dzi bie fir my Mi cro soft.

Gim na zjum w Ru dziń cu
otrzy ma ło imię Ja na Paw ła II

Ta bli ca od sło nię ta pod czas uro czy sto ści, wmu ro wa na zo sta nie w hol lu Ze spo -
łu Szkol no -Przed szkol ne go w Ru dziń cu, w skład któ re go wcho dzi tam tej sze
gim na zjum.
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Moż na już 
zgła szać 
in sce ni za cje

Gór no ślą skie Cen trum Edu ka -
cyj ne im. Ma rii Skło dow skiej -Cu -
rie w Gli wi cach już po raz dwu na -
sty or ga ni zu je Mię dzysz kol ny Prze -
gląd In sce ni za cji Bo żo na ro dze nio -
wych. Od lat bio rą w nim udział
przed sta wi cie le przed szko li, szkół,
do mów dziec ka i do mów po mo cy
spo łecz nej z na sze go te re nu.

– Kon kurs ten, na trwa le wpi sa ny
w tra dy cję im prez kul tu ral nych Zie mi
Gli wic kiej udo wad nia, że pod czas
pię ciu dni je go trwa nia na jed nej
szkol nej sce nie po tra fi ze brać się nie -
mal 800 osób, aby w szcze gól ny spo -
sób uczest ni czyć w przy go to wa niach
do Świąt Bo że go Na ro dze nia. To tak -
że wy jąt ko wa moż li wość ujaw nie nia
nie zwy kłych zdol no ści mło dych ar ty -
stów i ich opie ku nów – wy ło wie nia
ta len tów ak tor skich, wo kal nych, mu -
zycz nych, in sce ni za tor skich i re ży ser -
skich. Co ro ku bio rą w nim udział
licz ni przed sta wi cie le szkół i pla có -
wek z te re nu po wia tu gli wic kie go  –
mó wi Alek san dra Ma li szew ska, or -
ga ni za tor ka XII Mię dzysz kol ne go
Prze glą du In sce ni za cji Bo żo na ro dze -
nio wych w GCE w Gli wi cach.

Prze gląd pla no wa ny jest w bie żą -
cym ro ku w dniach 12 – 16 grud nia,
a uro czy sta ga la od bę dzie się w stycz -
niu 2012 ro ku.

Za pi sy i szcze gó ło we in for ma cje:
Gór no ślą skie Cen trum Edu ka cyj ne
w Gli wi cach, Alek san dra Ma li szew -
ska tel. 32 231 53 09. (MFR)

Sty pen dy ści 
pre ze sa Ra dy 
Mi ni strów

Po raz ko lej ny wśród sty pen dy -
stów pre ze sa Ra dy Mi ni strów zna -
leź li się ucznio wie z po wia to wych
szkół po nad gim na zjal nych.

Uro czy stość wrę cze nia sty pen -
diów za osią gnię cia w na uce od by ła
się w Miej skim Ośrod ku Kul tu ry
w Za brzu. Wśród lau re atów po wia to -
wych szkół zna leź li się: Prze my sław
Gu mien ny z Li ceum Ogól no kształ -
cą ce go Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de -
rew skie go w Knu ro wie, Se ba stian
Ste po wa ny z Tech ni kum Ze spo łu
Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu -
ro wie, Na ta lia Sta siuk z Li ceum
Ogól no kształ cą ce go Ze spo łu Szkół
im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach,
Adam Mo raw ski z Tech ni kum Ze -
spo łu Szkół im. M. Ko nop nic kiej
w Py sko wi cach, Ane ta Szulc z Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go Ze spo łu
Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie
oraz Adam Kro tow ski, uczeń Tech -
ni kum Ze spo łu Szkół Za wo do wych
nr 2 w Knu ro wie. Ucznio wie ode bra -
li gra tu la cje m.in. od wi ce mi ni ster
edu ka cji Kry sty ny Szu mi las i wi ce -
ku ra to ra Ślą skie go Ku ra to rium
Oświa ty w Ka to wi cach Da riu sza
Wil cza ka. (SoG)

7 paź dzier ni ka sym pa tycz ną wi -
zy tę w Sta ro stwie Po wia to wym
w Gli wi cach zło ży li ucznio -
wie I i III kla sy gim na zjum z Ze spo -
łu Szkół Spe cjal nych w Py sko wi -
cach, któ rzy przy by li do urzę du, aby
prak tycz nie po znać je go funk cjo no -
wa nie i do wie dzieć się, co moż na
w nim za ła twić.

– W ra mach za jęć „te re no wych”
od wie dzi li śmy już m.in. Urząd Mia sta
w Py sko wi cach, gli wic ki Urząd Skar -
bo wy, a te raz Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach. Ta kie wi zy ty są po trzeb -
ne, aby na szym uczniom ła twiej by ło
się oswo ić z ty mi in sty tu cja mi,
a przede wszyst kim z za kre sem spraw,
ja kie mo gą w do ro słym ży ciu tu taj za -
ła twiać. Są prze cież miesz kań ca mi po -

wia tu gli wic kie go – mó wił Bo gu sław
Ha dzik, na uczy ciel z ZSS w Py sko wi -
cach, opie kun przy by łej mło dzie ży.

Ucznio wie po zna li naj waż niej sze
po miesz cze nia sta ro stwa, zwie dzi li
m.in. sa lę se syj ną, izbę współ pra cy part -
ner skiej i sa lę tra dy cji. Wy słu cha li in for -
ma cji o za da niach po wia tu, je go hi sto rii,
opo wie ści o współ pra cy part ner skiej.
Do wie dzie li się, jak wy glą da, a na wet
ile wa ży sztan dar po wia tu, na zdję ciach
roz po zna li naj pięk niej sze za byt ki po -
wia tu, od wie dzi li po wia to we go rzecz ni -
ka kon su men tów oraz Biu ro Pra so we,
prze te sto wa li in fo kio ski i wy je cha li bar -
dzo za do wo le ni z wi zy ty. Oka za ło się,
że są wier ny mi czy tel ni ka mi „Wia do -
mo ści Po wia tu Gli wic kie go”, któ re są
kol por to wa ne rów nież w ich szko le.

Ucznio wie go ści li w sta ro stwie
w ra mach za jęć z przed się bior czo ści

stanowiących część pro jek tu „Edu ka -
cja dla roz wo ju” współ fi nan so wa ne go
ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go. (MFR)

Ju bi le usz 50-le cia ob cho dzi
w tym ro ku pro wa dzo ny przez Po -
wiat Gli wic ki, a miesz czą cy się w Py -
sko wi cach Ze spół Szkół Spe cjal -
nych. Uro czy stość z tej oka zji po łą -
czo na zo sta ła z mię dzy na ro do wą
kon fe ren cją „Do bre przy kła dy
wzbo ga ca nia ofer ty edu ka cyj nej
szkol nic twa spe cjal ne go”. 

Kon fe ren cję zor ga ni zo wa no w ra -
mach pro jek tu „Lo kal nie na rzecz edu -
ka cji. Pol sko -nie miec ka wy mia na do -
świad czeń w ra mach roz wią zy wa nia
spe cjal nych po trzeb edu ka cyj nych”.
Udział w pro jek cie bio rą dwa lo kal ne
part ner stwa – z Pol ski i z Nie miec.
Part ner stwo lo kal ne po stro nie pol skiej
two rzą Po wiat Gli wic ki (li der), Ze spół
Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach
oraz Miej ski Ośro dek Kul tu ry i Spor tu
w Py sko wi cach, a po stro nie nie miec -
kiej Po wiat Calw, Ze spół Szkół Karl -
-Georg -Hal den wag oraz Klub „Bo -
oster”. W kon fe ren cji uczest ni czy li
tak że przed sta wi cie le part ner skie go
dla Po wia tu Gli wic kie go Hrab stwa
Den bi gh shi re w Wa lii. Wspól nie z ni -
mi re ali zu je my z ko lei dru gi pro jekt,
o na zwie „Toż sa mość kul tu ro wa i re -
gio nal na – waż ny ele ment pod no sze -
nia ja ko ści edu ka cji w Wa lii i na Ślą -
sku”. Uczest ni czy w nim osiem in sty -
tu cji: Po wiat Gli wic ki, Ze spół Szkół
Spe cjal nych w Py sko wi cach, Ze spół

Szkół Spe cjal nych w Knu ro wie, Po -
rad nia Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz na
w Py sko wi cach, Po rad nia Psy cho lo -
gicz no -Pe da go gicz na w Knu ro wie,
Hrab stwo Den bi gh shi re (Wa lia, Wiel -
ka Bry ta nia), Ys gol Tir Mor fa (szko ła
spe cjal na w Rhyl) oraz C -SAW North
Wa les – Com mu ni ty Sup port for Au -
tism in Wa les. Oba pro jek ty pro wa dzo -
ne są w ra mach pro gra mu „Ucze nie się
przez ca łe ży cie” Co me nius Re gio
Part ner skie Pro jek ty. W kon fe ren cji
wzię li tak że udział go ście z Opa wy
w Cze chach (ZSS w Py sko wi cach
współ pra cu je z tam tej szą szko łą spe -
cjal ną) oraz z Czer wo no gra du
na Ukra inie – mia sta part ner skie go Py -
sko wic. 

Pierw sza część kon fe ren cji od by ła
się w sie dzi bie ZSS w Py sko wi cach
przy ul. Po nia tow skie go 2 i po łą czo na
by ła ze zwie dza niem pla ców ki – po ka -
zo wej pod wzglę dem wa run ków stwo -
rzo nych uczniom do na uki oraz zdo by -
wa nia za wo du. Dru ga część kon fe ren -
cji to czy ła się w ośrod ku „Ener ge tyk”
w Dzierż nie. Roz po czę ła ją pre zen ta -
cja szko ły, pod czas któ rej przed sta wio -
na zo sta ła jej hi sto ria i dzień dzi siej -
szy. Obec ny Ze spół Szkół Spe cjal nych
jest kon ty nu ato rem Szko ły Pod sta wo -
wej Spe cjal nej w Py sko wi cach, któ ra
po wo ła na zo sta ła do ży cia w 1961 r.
i mie ści ła się przy ul. Po nia tow skie -

go 16, a w ro ku szkol nym 1974/75
prze nie sio na zo sta ła do swej dzi siej -
szej sie dzi by. Od 18 lat pla ców ką kie -
ru je dy rek tor Jadwiga Nan dzik. Pod -
czas ju bi le uszo wej uro czy sto ści ży cze -
nia i gra tu la cje na jej rę ce zło ży li m.in.
sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek,
bur mistrz Py sko wic Wa cław Kę ska,
przed sta wi cie le Ślą skie go Ku ra to rium
Oświa ty, sa mo rzą dów part ner skich,
dy rek to rzy szkół z te re nu po wia tu oraz
Py sko wic, a tak że jed no stek or ga ni za -
cyj nych Po wia tu Gli wic kie go i Szpi ta -
la w Tosz ku, gdzie ZSS pro wa dzi od -
dzia ły dla mło dzie ży. 

Pod czas kon fe ren cji wy kład wy gło -

si ła prof. Ja ni na Wy cze sa ny z Uni -
wer sy te tu Pe da go gicz ne go w Kra ko -
wie, któ ra przed sta wi ła za gad nie nie
„Kształ ce nie spe cjal ne upo śle dzo nych
umy sło wo w Pol sce i w Eu ro pie – spo -
so by roz wią zy wa nia spe cjal nych po -
trzeb edu ka cyj nych”. Na stęp nie od by -
ła się se sja pa ne lo wa, po świę co na
dwóm mię dzy na ro do wym pro jek tom,
pro wa dzo nym przez Po wiat Gli wic ki.
Swe wy stą pie nia przed sta wi li pod czas
niej m.in. uczest ni cy kon fe ren cji
z Calw, Opa wy, Ukra iny i Wa lii. Prze -
bieg kon fe ren cji wzbo ga cił wy stęp ar -
ty stycz ny uczniów ZSS w Py sko wi -
cach, któ rzy za pre zen to wa li swe ta len -
ty ta necz ne i wo kal ne, śpie wa jąc m.in.
po an giel sku, nie miec ku, cze sku
i ukra iń sku.

RO MA NA GOZ DEK

Ucznio wie z wi zy tą w sta ro stwie

Go ście od wie dzi li m.in. na sze Biu ro Pra so we i za pew ni li nas, że są wier ny mi
czy tel ni ka mi „Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go”.
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Mię dzy na ro do we 50-le cie 

Hel man
Schart ner, 
asy stent dy rek -
to ra Szko ły
Karl -Georg -
-Hal den wang
w Po wie cie
Calw:
W na szym

wspól nym pro jek cie punk tem cen tral -
nym jest kształ ce nie nie peł no spraw -
nych dzie ci. Cho dzi w nim o wy mia nę
do świad czeń z pol ski mi pla ców ka mi,
ale umoż li wił nam rów nież kon takt ze
szko ła mi z in nych państw. Z za in te re -
so wa niem po zna ję u was wszyst ko, co
do ty czy sys te mu kształ ce nia. 

Car wyn
Edwards, 
ko or dy na tor
pro jek tu
w Hrab stwie
Den bi gh shi re: 
Udział w pro -
jek cie jest dla
nas czymś bar -

dzo waż nym, bo mo że my się uczyć
od sie bie na wza jem. Ma my w Wa lii zu -
peł nie in ny sys tem edu ka cji, jest spo ra
róż ni ca mię dzy na szy mi pro gra ma mi
na ucza nia. To, co po zna je my w Pol sce,
jest dla nas moż li wo ścią in ne go spoj -
rze nia na za gad nie nia, któ ry mi zaj mu -
je my się na co dzień w Wa lii.

�Ze spół Szkół
S p e  c j a l  n y c h
w Py sko wi cach,
choć mie ści się
w za byt ko wym
bu dyn ku, za -
pew nia no wo -
cze sne wa run ki
na uki.

�U c z n i o  w i e
ma ją moż li wość
uczest ni cze nia
w pro gra mach
unij nych, dzię ki
któ rym li kwi do -
wa ne są gra ni ce
w Eu ro pie. 



Pra wo do roz po zna nia spra wy bez
nie uza sad nio nej zwło ki mie ści się

w po ję ciu pra wa do rze tel ne go pro ce -
su są do we go, prze wi dzia ne go w art. 6
Kon wen cji o Ochro nie Praw Czło wie -
ka i Pod sta wo wych Wol no ści, spo rzą -
dzo nej w Rzy mie 4 li sto pa da 1950 ro -
ku, a ra ty fi ko wa nej przez Pol skę 19
stycz nia 1993 ro ku – mó wi Mał go rza -
ta Su piń ska. – Nad to, zgod nie z art. 45
ust. 1 Kon sty tu cji RP „Każ dy ma pra -
wo do spra wie dli we go i jaw ne go roz -
pa trze nia spra wy bez nie uza sad nio nej
zwło ki przez wła ści wy, nie za leż ny,
bez stron ny i nie za wi sły sąd”. 

Na grun cie pro ce du ry cy wil nej,
zgod nie z art. 6 Ko dek su Cy wil ne go,
sąd ma obo wią zek prze ciw dzia ła nia
prze wle ka niu po stę po wa nia i zgro ma -
dze nia ca łe go ma te ria łu pro ce so we go,
tak by roz strzy gnię cie na stą pi ło
w moż li wie naj szyb szym ter mi nie,
jed nak że nie kosz tem wy ja śnie nia
spra wy.

Dla ochro ny po wy żej opi sa nych
po stu la tów, czy li dla roz po zna -

nia spra wy w jak naj lep szy spo sób,
w jak naj szyb szym cza sie z uwzględ -
nie niem słusz ne go in te re su stro ny,
moż li wym jest za sto so wa nie
zgod nie z usta wą z dnia 17
czerw ca 2004 ro ku (ze zmia na -
mi) skar gi na na ru sze nie pra wa
stro ny do roz po zna nia spra wy w po -
stę po wa niu przy go to waw czym pro -
wa dzo nym lub nad zo ro wa nym przez
pro ku ra to ra i po stę po wa niu są do wym
bez uza sad nio nej zwło ki.

Zgod nie z art. 1 i 2 tej że usta wy,
stro na mo że wnieść skar gę o stwier -
dze nie, że w po stę po wa niu, któ re go
skar ga do ty czy na stą pi ło na ru sze nie
jej praw, a po stę po wa nie trwa ło dłu żej
niż by ło to ko niecz ne z punk tu wi dze -
nia oko licz no ści fak tycz nych i praw -
nych. Usta wa mo że być za sto so wa na,
gdy wsku tek dzia ła nia lub bez czyn no -
ści są du do szło do na ru sze nia pra wa
stro ny do szyb kie go roz po zna nia spra -
wy.

Mu si my pa mię tać, że czas roz po -
zna nia spra wy nie za le ży wy -

łącz nie od są du, ale mo że być uza leż -
nio ny od ko niecz no ści prze pro wa dze -
nia np. ba dań w Ro dzin nym Ośrod ku
Dia gno stycz no -Kon sul ta cyj nym, sko -

rzy sta nia z eks per ty zy bie głe go czy
też prze słu cha nia świad ka, któ ry z ja -
kie goś po wo du nie mo że sta wić się
w wy zna czo nym pierw szym ter mi nie.
Bar dzo czę sto do zbyt dłu gie go roz po -
zna nia spra wy przy czy nia my się sa mi,
np. po przez nie poda nie no we go ad re -
su za miesz ka nia są do wi, nie odbie ra -
nie ko re spon den cji w ter mi nie czy też
po wo ły wa nie świad ków, któ rzy nic
do spra wy nie wno szą.

Pa mię tać przy tym na le ży, iż za kła -
da jąc spra wę (wno sząc po zew czy
wnio sek) mu si my być bar dzo pre cy -
zyj ni. Im le piej sfor mu łu je my swo je
żą da nia, tym szyb ciej sąd za po zna się
z tre ścią zło żo nych do ku men tów i wy -
zna czy ter min roz po zna nia spra wy. 

Każ da spra wa, któ ra tra fia do są -
du, wy ma ga prze pro wa dze nia

pew nych for mal no ści, któ re zwią za ne
są z upły wem cza su. To, że stro nie się
spie szy, nie mo że być je dy ną prze -
słan ką dla są du

do roz po zna nia spra wy po za ko lej no -
ścią (np. spra wy o za pła tę, o stwier -
dze nie na by cia spad ku itp.). Są jed nak
spra wy, któ re do ty ka ją istot nych sfer
ży cia co dzien ne go, to przede wszyst -
kim spra wy z za kre su pra wa ro dzin ne -
go i opie kuń cze go, w tym głów nie ali -
men ta cyj ne. 

Skła da jąc po zew o ali men ty, gdy
na sza sy tu acja ma te rial na jest trud na,
mo że my zło żyć jed no cze śnie wnio sek
o tym cza so we za bez pie cze nie te go

świad cze nia, do cza su roz po zna nia
spra wy; na roz po zna nie wnio sku sąd
ma 7 dni. 

Są dem wła ści wym do roz po zna nia
skar gi na prze wle kłość jest sąd prze ło -
żo ny nad są dem, przed któ rym to czy
się po stę po wa nie. Skar gę skła da my
jed nak do są du ak tu al nie pro wa dzą ce -
go spra wę (art. 4). 

Skła da na skar ga po win na od po wia -
dać wy mo gom pi sma pro ce so we -

go (za wie rać da tę, ozna cze nie są du,
stron oraz sy gna tu rę akt spra wy, co
do któ rej żą da my stwier dze nia prze -
wle kło ści). Nad to pi smo win no być
opa trzo ne ty tu łem – skar ga na prze -
wle kłość, za wie rać żą da nie stwier dze -
nia prze wle kło ści oraz w uza sad nie niu
win ny być przy to czo ne wszel kie oko -
licz no ści uza sad nia ją ce na sze żą da nie.

Dla stwier dze nia, że do prze wle -
kło ści po stę po wa nia do szło, mo że my
się po sił ko wać art. 2 ust. 2 usta wy.

Sąd prze ło żo ny nad są dem roz po -
zna ją cym spra wę, wy da je orze cze nie,
któ re jest nie za skar żal ne (nie mo że my
się od nie go od wo łać) w ter mi nie 2
mie się cy (li czo ne od da ty zło że nia
skar gi). Je że li skar ga jest nie za sad na
sąd ją od da li, zaś uzna jąc skar gę sąd
na żą da nie skar żą ce go (żą da nie wy -
pła ty od szko do wa nia mu si zo stać

uję te w skar dze) przy zna je od Skar -
bu Pań stwa su mę pie nięż ną

w wy so ko ści od 2 do 20 ty się -
cy. Przy zna na kwo ta bę dzie

wy pła co na przez sąd,
przed któ rym to czy ło się

po stę po wa nie; w krót kim cza -
sie po otrzy ma niu in for ma cji o uzna -

niu skar gi, sąd, któ re go skar ga do ty -
czy ła, zwró ci się do nas o po da nie nu -
me ru kon ta, względ nie prze śle na ad -
res do mo wy.

Po wy żej opi sa ny tryb wno sze nia
skar gi do ty czy nie tyl ko po stę po -

wa nia cy wil ne go czy przed są dem ro -
dzin nym, ale tak że po stę po wa nia
przy go to waw cze go pro wa dzo ne go
lub nad zo ro wa ne go przez pro ku ra to ra
oraz po stę po wa nia eg ze ku cyj ne go. 

– Skar ga na prze wle kłość po stę -
po wa nia win na być wno szo na je dy -
nie w uza sad nio nych przy pad kach.
W ta kich, w któ rych zo sta ła na ru szo -
na za sa da szyb ko ści po stę po wa nia
oraz pra wo do rze tel ne go pro ce su,
a za tem zła ma ne zo sta ły art. 6 Kon -
wen cji Praw Czło wie ka, art. 45 Kon -
sty tu cji RP oraz np.  art. 6 Ko dek su
Cy wil ne go – pod kre śla Mał go rza ta
Su piń ska.

(Opr. SoG)
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Otóż, każ dy to war, któ ry na by -
wa my ja ko kon su men ci, mo że my
re kla mo wać u sprze daw cy. Z te go
szcze gól ne go pra wa mo że my sko -
rzy stać w cią gu dwóch lat od wy da -
nia za ku pio ne go to wa ru. Je śli jed -
nak do to wa ru do łą czo na jest kar ta
gwa ran cyj na, to ma my w związ ku
z tym i dru gą moż li wość – re kla mo -
wa nia to wa ru do gwa ran ta, któ ry
udzie lił tej gwa ran cji. 

Moż li we jest więc, że gdy za ku -
pio ny to war jest wa dli wy, mo -

że my wy brać, do ko go skie ru je my
na szą re kla ma cję. Oba upraw nie nia
są rów no le głe. Ozna cza to, że je śli
re kla mu je my to war u sprze daw cy
z tzw. nie zgod no ści to wa ru z umo -
wą, ma wów czas za sto so wa nie
„usta wa o szcze gól nych wa run kach
sprze da ży kon su menc kiej”, w któ rej
okre ślo ne są obo wiąz ki sprze daw cy
oraz pra wa i obo wiąz ki kon su men ta.
Nie ko rzy sta my w ta kiej sy tu acji
z upraw nień okre ślo nych w umo wie
(kar cie) gwa ran cyj nej. Je śli jed nak
wy bie ra my gwa ran cję, to ma my tyl -
ko ta kie pra wa, któ re są za pi sa ne
w tej że umo wie. Nie ma tu za sto so -
wa nia usta wa. Mo że my udać się
wprost do punk tu ser wi so we go lub
sprze daw cy, ale bę dzie on tyl ko po -
śred ni kiem mię dzy kon su men tem
a od po wie dzial nym z gwa ran cji
(naj czę ściej pro du cen tem).

GDY WY BRA ŁEŚ 
RE KLA MA CJĘ 

U SPRZE DAW CY…

Usta wa o szcze gól nych wa run -
kach sprze da ży kon su menc kiej da je
ku pu ją ce mu pra wo do re kla mo wa -
nia to wa ru z ty tu łu nie zgod no ści to -
wa ru z umo wą. Kon su ment mo że re -
kla mo wać to war u sprze daw cy
w cią gu dwóch lat od da ty wy da nia
to wa ru. Pod sta wo we upraw nie nia
ku pu ją ce go to żą da nie bez płat nej
na pra wy to wa ru lub je go wy mia na
na no wy wol ny od wad. Je śli na pra -
wa lub wy mia na są nie moż li we,
bądź wy ma ga ją nad mier nych kosz -
tów al bo sprze daw ca nie zdo ła na -

pra wić czy wy mie nić to wa ru w od -
po wied nim cza sie lub gdy na pra wa,
wy mia na na ra ża ła by ku pu ją ce go
na znacz ne nie do god no ści, ma on
pra wo do ma gać się sto sow ne go ob -
ni że nia ce ny lub na wet od stą pić
od umo wy, czy li żą dać zwro tu pie -
nię dzy. Nie mo że jed nak żą dać
zwro tu ce ny, gdy wa da jest nie istot -
na. Sprze daw ca ma 14 dni na roz pa -
trze nie re kla ma cji, ter min osta tecz -
ne go za ła twie nia na le ży uzgod nić ze
sprze daw cą. 

GDY WY BRA ŁEŚ 
RE KLA MA CJĘ 

U GWA RAN TA…

Kon su ment po za upraw nie nia mi
wy ni ka ją cy mi z usta wy mo że tak że
ko rzy stać z pra wa do gwa ran cji,
o ile pro du cent bądź im por ter,
a cza sem sam sprze daw ca jej udzie -
lił na da ny to war. Udzie le nie gwa -
ran cji jest do bro wol ne, tak więc nie
mu si jej po sia dać każ dy ku po wa ny
to war. 

Gwa ran cja okre śla za sa dy od -
po wie dzial no ści gwa ran ta

za ja kość pro duk tu oraz upraw nie -
nia ku pu ją ce go. Ja kie pra wa przy -
słu gu ją kon su men to wi z ty tu łu
gwa ran cji? Pra wa te są okre ślo ne
w wa run kach gwa ran cji, nie ma
tu taj za sto so wa nia usta wa. Naj -
czę ściej jest to tyl ko bez płat na na -
pra wa, szcze gó ło we wa run ki okre -
śla do ku ment gwa ran cyj ny. Dla te -
go tak waż ne jest, aby prze czy tać
wa run ki gwa ran cji, za nim wy bie -
rze my ten spo sób re kla mo wa nia.
Błę dem wie lu sprze daw ców jest
od sy ła nie klien tów do za kła du ser -
wi so we go tyl ko dla te go, że
do pro duk tu do łą czo na jest gwa -
ran cja. To kon su ment wy bie ra,
z ja kie go upraw nie nia w tym wy -
pad ku sko rzy sta. Na wet je śli
przy pierw szej uster ce sko rzy stał
z gwa ran cji, przy dru giej ma pra -
wo po cią gnąć sprze daw cą do od -
po wie dzial no ści za nie zgod ność
to wa ru z umo wą. 

Opr. Ry szard Kow ry go

Z po wia to wym rzecz ni kiem kon su men tów moż na skon tak to wać się
pod nr tel. 32 331 69 26, ad re sem e -ma il: rzecz nik.kon su men tow@sta -
ro stwo.gli wi ce.pl lub w dniach: po nie dzia łek – śro da od godz. 7.30
do 14.30, czwar tek w godz. 7.30 – 16.30, pią tek w godz. 7.30– 12.30
w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, po -
kój 218. 

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 nu me ra mi 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.

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

Do ko go 
z re kla ma cją? Ryszard Kowrygo

Ze spraw Biu ra Po rad Oby wa tel skich

Jak dłu go trwa po stę po wa nie
czy li o skar dze 
na prze wle kłość Mał go rza ta Su piń ska

Gdy ku pi li śmy wy ma rzo ny no te bo ok, wszyst ko jest do -
brze do pó ki nie do pad nie go zmo ra w po sta ci ja kiejś wa -
dy. I tu po ja wić się mo że pierw szy pro blem. Za ku pio ny no -
te bo ok ma kar tę gwa ran cyj ną, ale więk szość z nas nie wie,
że wca le nie mu si my z niej ko rzy stać. Co to zna czy? 

Każ dy, kto zwra ca się do są du, chciał by, aby je go spra wa zo sta ła roz pa trzo na jak naj -
szyb ciej. Cza sa mi jed nak na wy rok trze ba cze kać bar dzo dłu go. Co w ta kiej sy tu acji mo -
że my zro bić? Kwe stie te przy bli ża na szym Czy tel ni kom Mał go rza ta Su piń ska, do rad ca
Biu ra Po rad Oby wa tel skich.
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Sa bi na Wi de ra i Pau li na Woj tu -
lek, mło de za wod nicz ki z Bar głów ki
(gm. So śni co wi ce), nie usta ją w osią -
ga niu ko lej nych suk ce sów. Tym ra -
zem dziew czę ta do sko na le spi sa ły się
na Mi strzo stwach Eu ro py Cen tral -
nej w kon ku ren cjach we stern i ro -
deo w Kar pa czu oraz na X Mi strzo -
stwach Pol ski w Jeź dzie We stern we
Wro cła wiu.

Za wod nicz ki tre nu ją pod okiem
Mar ka Czer wiń skie go oraz Zbi gnie -
wa Sa dow skie go w staj ni Ran cho
u Mar ka w Bar głów ce. W Kar pa czu
Sa bi na na ko niu Dra gon in dy wi du al -
nie za ję ła II miej sce w kon ku ren cji Po -
le Ben ding YOUTH (wy ścig mię dzy
tycz ka mi na czas) oraz na ko niu Bat -
man III miej sce w kon ku ren cji Tra il
YOUTH, na to miast Pau li na na ko niu
Ar go nas za ję ła III miej sce w kon ku -
ren cji Po le Ben ding YOUTH. Oprócz
te go dziew czę ta przy wio zły z mi -
strzostw w Kar pa czu zło te me da le
za kla sy fi ka cję dru ży no wą.

Mi strzo stwa Eu ro py Cen tral nej
w kon ku ren cjach we stern i ro deo od -
by wa ją się co rocz nie od 2005 r., a Pol -
ska by ła ich or ga ni za to rem i go spo da -
rzem po raz trze ci. Re pre zen ta cja Pol -
ski osią gnę ła na nich du ży suk ces, sta -
jąc po raz pierw szym na naj wyż szym
po dium za zdo by cie zło tych me da li
w kla sy fi ka cji dru ży no wej. Sa bi na
i Pau li na swo im do brym star tem do ło -
ży ły się do te go osią gnię cia re pre zen -
ta cji Pol ski – pod kre śla Zbi gniew Sa -
dow ski.

Po dob nie by ło we Wro cła wiu,
na zor ga ni zo wa nych przez Pol ską Li -
gę We stern i Ro deo X Mi strzo stwach
Pol ski w Jeź dzie We stern, od by wa ją -
cych się pod ho no ro wym pa tro na tem
pre zy den ta mia sta Ra fa ła Dut kie wi -
cza. Ry wa li zo wa li na nich ze so bą naj -
lep si – ci, któ rzy wcze śniej w tym se -
zo nie, uczest ni cząc w za wo dach kwa -
li fi ka cyj nych, uzy ska li wy ni ki da ją ce
im pra wo do star tu w Mi strzo stwach
Pol ski. Sa bi na i Pau li na star to wa ły
w ka te go rii wie ko wej ju nior. 16-let nia
Pau li na star tu jąc na ko niu El pe nor
zdo by ła Ty tuł Mi strzy ni Pol ski w kon -
ku ren cji We stern Ple asu re i od bie ra ła
zło ty me dal oraz klam rę mi strzow ską

– ma rze nie każ de go jeźdź ca. Do osią -
gnię cia te go do ło ży ła star tu jąc na ko -
niu Ar go nas III miej sce w kon ku ren cji
szyb ko ścio wej Po le Ben ding.

O dwa la ta star sza Sa bi na spi sa ła
się jesz cze le piej. Star tu jąc na Dra go -
nie obro ni ła ty tuł Mi strzy ni Pol ski
w kon ku ren cji Po le Ben ding i ode bra -
ła zło ty me dal oraz klam rę mi strzow -
ską, a do te go do ło ży ła: II miej sce –
srebr ne me da le w kon ku ren cjach We -
stern Ple asu re i Tra il – (na ko niu Bat -
man), a tak że Bar rel Ra cing (na Dra -
go nie) oraz III miej sce – brą zo wy me -
dal w kon ku ren cji Re ining (kró lo wej
ujeż dże nia we ster no we go) na Bat ma -
nie. (ZS)

9 paź dzier ni ka w Ha li Spor to wej
przy ul. Gór ni czej 2 w Knu ro wie
(Szczy gło wi ce) od był się fi nał Po -
wia to we go Tur nie ju Siat ków ki o Pu -
char Sta ro sty Gli wic kie go.

Wzię ły w nim udział dru ży ny
z dwóch tur nie jów eli mi na cyj nych
prze pro wa dzo nych 8 paź dzier ni ka
w Py sko wi cach (dru ży ny z pół no cy
po wia tu) oraz w Knu ro wie (dru ży ny
z po łu dnia po wia tu). W fi na le Tur nie -
ju za gra li: z pół no cy Gu mi sie Py sko -
wi ce oraz re pre zen ta cja Ze spo łu Szkół
im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach,
a z po łu dnia po wia tu – TKKF Szczy -
gło wi ce, dru ży na z So śni co wic oraz
Dach Dec ker Pil cho wi ce. 

Naj lep szym ze spo łem oka zał się
TKKF Szczy gło wi ce. Na dru gim

miej scu upla so wa ła się dru ży na z So -
śni co wic, na to miast trze cie miej sce
za jął Dach Dec ker Pil cho wi ce. Czwar -
te miej sce wy wal czy ła dru ży na „Ko -
nop nic kiej”, a pią te – Gu mi sie Py sko -
wi ce.

Dru ży ny za za ję cie I, II i III miej -
sca z rąk wi ce sta ro sty gli wic kie go
Wal de ma ra Do mb ka oraz wi ce -
prze wod ni czą ce go Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go i dy rek to ra MO SiR -
-u w Knu ro wie Krzysz to fa Sto lar -
ka ode bra ły pu cha ry, dy plo my i pił -
ki. 

Or ga ni za to ra mi tur nie ju by ło Sta -
ro stwo Po wia to we w Gli wi cach,
Urząd Mia sta w Knu ro wie i Urząd
Miej ski w Py sko wi cach.

(SoG)

8 paź dzier ni ka po zna li śmy zwy -
cięz ców Tur nie ju Ska ta Spor to we go
o Pu char Sta ro sty Gli wic kie go. 

Tur niej roz gry wa ny był w dwóch
tu rach. O pierw szej, któ ra od by ła się
we wrze śniu w Przy szo wi cach, pi sa li -
śmy w po przed nim wy da niu
WPG. II tu ra zor ga ni zo wa na zo sta ła 8
paź dzier ni ka w Dzierż nie (ośro dek
„Ła będź”). Trzy pierw sze miej sca
zdo by li: An drzej Ore chwo z Gli wic,
Sta ni sław Uszko z Ru dy Ślą skiej oraz
Ja nusz Pap ka la z Gie rał to wic. Pu -
cha ry Sta ro sty Gli wic kie go wrę czył
im rad ny Po wia tu Gli wic kie go Hen -
ryk Si bie lak. Sę dzią głów nym za wo -
dów był Ta de usz Żo ga ła, kie row ni -
kiem Hen ryk Si bie lak, a se kre ta rzem
Je rzy Mak se lon.

Su ma punk tów
zdo by tych w obu
tu rach zło ży ła się
na wy nik osta tecz -
ny Tur nie ju – in dy -
wi du al ny i dru ży -
no wy. Ty tuł Naj lep -
sze go Szka cio rza
Po wia tu Gli wic kie -
go w ro ku 2011
zdo był Sta ni sław
Uszko z Ru dy Ślą -
skiej, II miej sce za -
jął Grze gorz Pa -
sie ka z Za brza,

a III Al fred To ma nek z Ru dziń ca.
Dru ży no wo naj lep si by li gra cze z Ru -
dziń ca (14022), ko lej ne miej sca za ję li:
Knu rów (13992), Gie rał to wi ce
(13811), So śni co wi ce (10875), To szek
(8355), Pil cho wi ce (7210) oraz Py sko -
wi ce (6245). Zdo byw cy trzech pierw -
szych miejsc za rów no in dy wi du al nie,
jak i dru ży no wo ode bra li Pu cha ry Sta -
ro sty Gli wic kie go z rąk wi ce sta ro sty
gli wic kie go Wal de ma ra Do mb ka
i rad ne go Po wia tu Gli wic kie go Ma -
riu sza Po locz ka. 

Im pre za zor ga ni zo wa na zo sta ła
przez Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -
cach pod pa tro na tem sta ro sty gli wic -
kie go i prze wod ni czą ce go Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go. (SoG)

W ostat nim cza sie emo cjo no wa li śmy się prze bie giem
roz gry wek w ska cie spor to wym o Pu char Sta ro sty Gli -
wic kie go i ty tuł Naj lep sze go Szka cio rza Po wia tu Gli wic -
kie go w ro ku 2011. War to po świę cić tej grze tro chę wię -
cej uwa gi. 

Skat, obok bry dża, na le ży do gier spor to wych, na zy wa -
nych rów nież szla chet ny mi. Szcze gól nie roz po wszech nio ny
w Niem czech oraz na Ślą sku i Ka szu bach, w Pol sce czę sto
na zy wa ny jest „ślą skim bry dżem”. Mia no oj czy zny ska ta
przy pi su je się Tu ryn gii, gdzie no ta riusz i na dwor ny ad wo -
kat Fry de ryk Fer dy nand Hem pel miał tę grę wy na leźć.
Hem pel żył na prze ło mie XVIII i XIX w. w Al ten bur gu, po -
ło żo nym nie opo dal Lip ska. Znaj du je się tam słyn ny po mnik
wa le tów, a sta re mu ry tam tej sze go zam ku są sie dzi bą Mu -
zeum Ska to we go. W tym że Al ten bur gu w 1886 r. od był się
pierw szy kon gres ska to wy, w ca ło ści po świę co ny opra co -
wa niu i ujed no li ce niu re gu la mi nów i prze pi sów tej gry. 

Na Gór ny Śląsk ska ta przy wieź li urzęd ni cy, in ży nie ro -
wie, tech ni cy, na uczy cie le i księ ża, któ rzy pod ko -
niec XIX w. przy jeż dża li tu z Rze szy. Gra zro bi ła u nas
praw dzi wą fu ro rę, da le ko w ty le zo sta wia jąc spor ty po -
krew ne jak brydż, war ca by czy sza chy. 

Pierw sze pró by zrze sze nia szka cio rzy pod jął ślą ski ty go -
dnik „Pa no ra ma” w la tach 1955/56, gdy wy cho dząc na prze -
ciw spo łecz ne mu za po trze bo wa niu, po sta no wił po pu la ry zo -
wać ska ta i ujed no li cić prze pi sy tej gry. Na ślą skich wsiach
prak tycz nie nie by ło świe tli cy, re mi zy stra żac kiej czy gmin -
ne go ośrod ka kul tu ry, w któ rych by nie rżnię to w ska ta.
Praw dzi wą le gen dą ob ro sły bły ska wicz ne, sprin ter skie gry
pod czas po dró ży gór ni ków do pra cy i z po wro tem po pu lar -
ną wów czas „ciuch cią” na tra sie Gli wi ce -Ru dy Ra ci bor skie
czy słyn ny mi „tek sa sa mi” li nii Strzel ce Opol skie -By tom.
To wła śnie gór ni cy ja ko pierw si szcze gól nie upodo ba li so -
bie tę grę, a póź niej po szli za ni mi hut ni cy, bu dow lań cy, rol -

ni cy i in ni. Jed nak pierw szy hi sto rycz ny zjazd szak cio rzy
od był się do pie ro 27 stycz nia 1985 r. w Ka to wi cach, zaś
pierw szym prze wod ni czą cym zo stał Jan Joj ko. II Kra jo wy
Zjazd De le ga tów od był się 20 li sto pa da 1988 r. w Mi ko ło -
wie, a 6 lu te go 1990 r. Sąd Wo je wódz ki w Ka to wi cach za -
re je stro wał Pol ski Zwią zek Ska to wy. 

Zie mia Gli wic ka od po cząt ku spro wa dze nia ska ta
do Pol ski szczy ci ła się bar dzo licz ną gru pą do brych za wod -
ni ków. Jed nym z naj bar dziej zna nych w Pol sce jest Mi chał
Szcze ci na z Nie bo ro wic, od kil ku lat czło nek ka dry na ro do -
wej. Wśród wie lu je go suk ce sów na szcze gól ną uwa gę za -
słu gu ją: in dy wi du al ny ty tuł Wi ce mi strza Pol ski w 2007 r.; 4
miej sce dru ży no wo pod czas Mi strzostw Eu ro py w Niem -
czech w 2007 r.; brą zo wy me dal dru ży no wo w Mi strzo -
stwach Świa ta w Hisz pa nii w 2008 r.; brą zo wy me dal dru -
ży no wo w Mi strzo stwach Eu ro py w Au strii w 2009 r.;
srebr ny me dal dru ży no wo w Mi strzo stwach Świa ta w Re -
pu bli ce Po łu dnio wej Afry ki w 2010 r.; srebr ny me dal dru -
ży no wo w Mi strzo stwach Eu ro py we Fran cji w 2011 r.

Bra ku je na sze mu za wod ni ko wi ty tu łów z naj cen niej sze -
go krusz cu, tak in dy wi du al nie jak i dru ży no wo, ale zna jąc
je go upór i cią głe do sko na le nie warsz ta tu gry, moż na być
pew nym, że i te lau ry sta ną się udzia łem Mi cha ła Szcze ci -
ny, znaj dą się w je go jak że już bo ga tej ko lek cji. 

War to rów nież wie dzieć, że miesz ka niec Knu ro wa, Ra -
fał Troj niak, bę dąc uczniem Ze spo łu Szkół Gór ni czych
w Knu ro wie, w 1997 r. zdo był ty tuł Mło dzie żo we go Mi -
strza Pol ski w Ska cie, a Adam Ko to dziej czyk – lę dzi nia -
nin, zo stał Ska to wym Mi strzem Świa ta w Hisz pa nii
w 2008 r. 

WIN FRYD FI COŃ
(Bi blio gra fia: Ada miec Fran ci szek, Man de ra Wer ner

„Skat dla wszyst kich”, Ofi cy na Wy daw ni cza AB, Opo -
le 1991; „Lek sy kon PWN”, War sza wa 1972)

Po wia to wy Tur niej 
Siat ków ki 

Pod siat ką nie bra ko wa ło świet nych ak cji.
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Grad me da li dla Sa bi ny i Pau li ny

Po cy klu zwy cięstw we Wro cła wiu. Od le wej: Ma rek Czer wiń ski, Pau li na Woj -
tu lek, Sa bi na Wi de ra i Zbi gniew Sa dow ski. 

Naj lep si w ska cie

Naj lep si szka cio rze w to wa rzy stwie Wal de ma ra Do mb ka
i Ma riu sza Po locz ka.
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Bo wszy scy szka cio rze to jed na ro dzi na…



Te go dnia sta ry Ma kosz ostat ni
raz zje chał na dół do ko pal ni KWK
„Knu rów”. Szedł ciem nym chod ni -
kiem, a w je go głowie kłę bi ły się nie -
we so łe my śli. Pra co wał tu co dzien nie
przez ty le lat, że już na wet nie pa -
mię tał, kie dy pierw szy raz do stał ki -
lof do rę ki i za czął kuć wę glo wą ścia -
nę. 

Był wów czas mło dym chło pa kiem,
a te raz co? Si wy, zgar bio ny, tu go coś
strzy ka, tam coś bo li... Naj wyż szy czas
od po cząć po cięż kiej ro bo cie. Zmar -
kot niał Ma kosz na tę myśl. Bar dzo
zżył się z ko pal nią, znał tu każ dy kąt,
lu bił swo ją pra cę i kam ra tów -gór ni -
ków, a i oni da rzy li go sza cun kiem. 

„Co ja bę dę ro bił ty le cza su w do -
mu?” – za sta na wiał się. Prze rwał

na chwi lę roz my śla nia, bo zdzi wi ła go
ci sza pa nu ją ca wo kół. Za wsze gdy
szedł na przo dek do swo jej ro bo ty,
spo ty kał po dro dze in nych gór ni ków.
A tu pu sto i głu cho. I chod nik jak by in -
ny... Zdu miał się jesz cze bar dziej, gdy
znie nac ka wy ło ni ła się przed nim ja kaś
po stać. Był to szty gar z gór ni czą lamp -
ką i ki lo fem. Ale dziw ny ja kiś: mniej -
szy od Ma ko sza przy naj mniej o gło wę,
z twa rzą za sło nię tą przez gę stą si wą
bro dę, tak dłu gą, że się ga ła mu pra wie
do ko lan. Sta ry gór nik wzdry gnął się –
ni gdy wcze śniej nie spo tkał te go czło -
wie ka. A prze cież znał tu wszyst kich.

– Chodź! – ode zwał się nie zna jo my.
Je go głos brzmiał tak sta now czo, że
Ma kosz bez sło wa sprze ci wu ru szył
za nim. 

Dłu go wę dro -
wa li w la bi ryn cie
p o d  z i e m  n y c h
chod ni ków. Gór nik
już chciał za py tać
n i e  z n a  j o  m e  g o
szty ga ra do kąd idą,
gdy ten, jak by od -
ga du jąc je go my -
śli, od wró cił się.

Je  go zie  lo  ne
oczy  świe  c i  ł y
w ciem no ściach
nie sa mo wi tym, fos -
fo ry zu ją cym bla -
skiem. „To prze cież
Skarb nik, duch ko -
pal ni!” – prze mknę -
ł o  M a  k o  s z o  w i
przez my śli. Tyl ko
on mógł mieć ta kie
dziw ne oczy. 

Dokończenie 
na str. 9

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 wy da nia WPG wy glą da ją
na stę pu ją co: ha sło krzy żów ki Ja rzę -
bi na, a zdję cie przed sta wia ło Urząd
Gmi ny w Ru dziń cu. Na gro dy książ -
ko we ufun do wa ne przez Mał go rza tę
Handz lik, po seł do Par la men tu Eu ro -
pej skie go oraz ma te ria ły pro mo cyj ne
Po wia tu Gli wic kie go otrzy mu ją: Mo -
ni ka Sklorz, Ur szu la To ma nek oraz
Zbi gniew Sza far czyk. Gra tu lu je my!
W ce lu usta le nia spo so bu od bio ru na -
gro dy pro si my o kon takt te le fo nicz ny,
nu mer tel. 32 332 66 65. 

Dziś za miesz cza my ko lej ną krzy żów kę oraz
zdję cie do roz po zna nia, któ re przed sta wia bu -
dy nek zwią za ny z na szym po wia tem. Od po wie -
dzi pro si my prze sy łać do 23 li sto pa da na ad res
e -ma il: re dak cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl lub
pocz tą tra dy cyj ną na ad res Sta ro stwo Po wia to -
we w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-
100 Gli wi ce, do pi sek „Wia do mo ści Po wia tu
Gli wic kie go”. (SoG)
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Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

Ślą ska frasz ka

Te roz ki Sejm pe dzioł – Dziyń Niy po dle gło ści 
Dyć dwa ra zy yno w ty Pol sce za go ści 
Bo za roz ki przi szły coł kym in k sze cza sy 
Niym cow i ko mu na tyn dziyń yno stra szy 

Dyć te roz ki mo my zaś Rzecz po spo li to 
Ke ro ze Pił sud skim ra do śnie se wi to 
I asi sie wie la tym Po lo kym Ze flym 
Przi niy mu se koż dy po noć zdo wo kne flym. 

Bro ni sław Wą tro ba

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

Py ta nia do krzy żów ki:
1. Ce bul ki ja kich kwia tów zo sta ły za -
sa dzo ne 11 paź dzier ni ka w Par ku
Cho pi na w Gli wi cach w ra mach ak cji,
pro pa gu ją cej pro fi lak ty kę no wo two -
ro wą?
2. W któ rej miej sco wo ści na sze go po -

wia tu 21 paź dzier ni ka gim na zjum
otrzy ma ło imię Ja na Paw ła II?
3. Je sien na sło ta, plu cha.
4. W ja kiej dys cy pli nie spor to wej ro -
ze gra ny zo stał w dniach 8-9 paź dzier -
ni ka tur niej o Pu char Sta ro sty Gli wic -
kie go?

5. Od la tu je na zi mę do cie płych kra jów.
6. Na zwa fun da cji z Knu ro wa, któ ra
nie sie po moc oso bom nie peł no spraw -
nym i ich ro dzi nom.
7. Okres po prze dza ją cy Bo że Na ro -
dze nie.
8. Za ba wa z wróż ba mi i la niem wo sku.
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W kręgu legend i baśni

Skarb ni ko wy dar 

�

Co przed sta wia 
to zdję cie?
�

11 li sto pa da 1937

Pre zen tu je my prze pis na sa łat kę
z se le ra, ko ko su, mig da łów i owo ców.
Je go au tor ką jest Sa bi na Sznu ra z Po -
ni szo wic, lau re at ka kon kur su „Pre zy -
den cja od kuch ni” – wię cej na ten te -
mat prze czy tać moż na na str. 7. 

Skład ni ki: ana nas w pusz ce, brzo -
skwi nie w pusz ce, se ler w pa skach ze
sło ika, ko kos, mig da ły sie ka ne, ma sło,
cu kier.

Spo sób przy go to wa nia: Do ron dla
wkła da my ma sło i cu kier, ca ły czas
mie sza my do mo men tu roz to pie nia się
obu skład ni ków. Na stęp nie do da je my
ko kos i sie ka ne mig da ły. Na wol nym

ogniu cią gle
m i e  s z a  m y
do uzy ska nia
zło te go ko lo ru,
na stęp nie od -
k ł a  d a  m y
do osty gnię cia.
O d  s ą  c z o  n y
z za le wy se ler
p rze  k ła  da  my
do mi ski. Brzo -
skwi nie sie ka -
my w drob ną
kost kę, na stęp -
nie to sa mo ro -
bi my z ana na -
sem. Owo ce
w r z u  c a  m y
do mi ski z se le -

rem, póź niej do da je my ostu dzo ne
mig da ły i ko kos. Ca łość sta ran nie
mie sza my.

(Opr. SoG)

Zwy cię ska sa łat ka

Sa łat ka w świet ny spo sób łą czy tra -
dy cje ślą skiej kuch ni z eu ro pej ską
awan gar dą.
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Wpraw dzie od cza sów sta re go Ma ko sza ko pal nie moc no zmie ni ły swój wy gląd, jed nak do dziś gór -
ni cy wie rzą, że w ich pod zie miach spo tkać moż na Skarb ni ka. 
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Fun da tor na gród – Mał go rza ta Handz lik, po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go

Sabina Sznura odbiera gratulacje od Małgorzaty Handzlik. 
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