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W ubie głym ro ku wy re mon to wa ne zo sta ły
trzy za byt ko we ko ścio ły z na sze go po wia tu.
Sko rzy sta ły one z do ta cji Po wia tu Gli wic kie go,
o ja ką co ro ku mo gą ubie gać się pod mio ty wpi -
sa ne do re je strów za byt ków. Każ dy z obiek tów
otrzy mał wspar cie w wy so ko ści 10 000 zł. 

Do ta cja ta jest przy zna wa na na pra ce kon ser -
wa tor skie, re stau ra tor skie i ro bo ty bu dow la ne
przy za byt kach wpi sa nych do re je stru za byt ków.
Za in te re so wa ne pod mio ty otrzy mu ją ją na pod -
sta wie od po wied niej Uchwa ły Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go. 

I tak w ub. ro ku na wnio sek Pa ra fii Rzym sko -
ka to lic kiej pw. św. Ja na Chrzci cie la w Po ni szo wi -
cach Po wiat Gli wic ki udzie lił do ta cji na za da nie
„Re kon struk cja so bót w XV -wiecz nym ko ście le
pw. św. Ja na Chrzci cie la w Po ni szo wi cach”. Pra -
ce ob ję ły m.in. wy ko na nie no wej kon struk cji
drew nia nej da chu i ścian so bót z za sto so wa niem
po łą czeń ele men tów ścian na koł ki drew nia ne,
wy mia nę kon struk cji i de sek po de stu przy wej -
ściu na chór, re no wa cję, a na stęp nie mon taż drzwi
głów nych ze wnętrz nych, a tak że wy ko na nie
i mon taż drzwi bocz nych wio dą cych pod so bo ty

oraz mon taż in sta la cji alar mo wej, elek trycz nej
i od gro mo wej. 

Pra com kon ser wa tor skim pod da ny zo stał
rów nież drew nia ny ko ściół pw. św. Waw rzyń ca
w Za cha rzo wi cach. Wy ko ny wa no tu taj za da nie
pn. „Pra ce kon ser wa tor skie, za bez pie cza ją ce
wie żę ko ściel ną w XVII -wiecz nym, drew nia -
nym ko ście le pw. św. Waw rzyń ca w Za cha rzo -
wi cach”. O do ta cję na re mont wnio sko wa ła Pa -
ra fia Rzym sko ka to lic ka pw. Wszyst kich Świę -
tych w Sie ro tach. Pod czas re mon tu wy ko na no
na stę pu ją ce pra ce kon ser wa tor skie: fun da men ty
żel be to we wie ży wraz z izo la cją po zio mą i pio -
no wą, wy mia nę pod wa lin wie ży i na wy od stro -
ny wie ży, wzmoc nie nie i wy mia nę uszko dzo -
nych ele men tów kon struk cyj nych wie ży i więź -
by da cho wej, rek ty fi ka cję wie ży, re kon struk cję
po kry cia gon to we go da chu i ścian wie ży, re kon -
struk cję pod ło gi z de sek, kon ser wa cję krzy ża
wraz z pra ca mi po złot ni czy mi ku li, tru cie drew -
no ja dów i od grzy bie nie ca łej kon struk cji wie ży
oraz za bez pie cze nie kon struk cji prze ciw o gnio -
wo. 

Z ko lei w Py sko wi cach re no wa cję prze szedł
ko ściół św. Sta ni sła wa Bi sku pa. 

Dokończenie na str. 4

22 grud nia 2011 r. Ra da Po -
wia tu Gli wic kie go uchwa li ła bu -
dżet po wia tu na 2012 rok.
Na bie żą cy rok za pla no wa no
do cho dy bu dże tu w wy so ko ści
67 393 136 zł, na to miast wy dat ki
w kwo cie 70 456 932 zł. Wy nik
bu dże tu jest ujem ny i wy no si –
3 063 796 zł, a pla no wa ny de fi cyt

zo sta nie po kry ty nad wyż ką bu -
dże tu z lat ubie głych, wol ny mi
środ ka mi z roz li czeń za cią gnię tej
w la tach ubie głych po życz ki oraz
kre dy tem. De fi cyt ten wy ni ka
z bo ga tych pla nów in we sty cyj -
nych po wia tu, współ fi nan so wa -
nych w du żej mie rze z ze wnętrz -
nych środ ków unij nych i kra jo -
wych.

CZY JEST TO BU DŻET
KRY ZY SO WY?

Wy da je się, że nie, choć ze -
wnętrz na i we wnętrz na rze czy wi -
stość go spo dar cza mo że zwe ry fi ko -
wać am bit ne za ło że nia.

W ostat nich la tach głów ne źró -
dła do cho dów po wia tu ule ga ją sta -
bi li za cji. Do cho dy wła sne po wia tu
w 2012 ro ku wy nio są po nad 53
proc. do cho dów ogó łem. Na dal
pod sta wo wym źró dłem do cho dów
wła snych po wia tu, sta no wią cym 31
proc. do cho dów po wia tu ogó łem,
jest udział po wia tu w po dat ku do -
cho do wym od osób fi zycz nych,
któ ry jest do cho dem pań stwa, a po -
wiat po sia da 10,25 proc. udziału
w tym po dat ku. Jest to głów ny

punkt ry zy ka sta bil no ści fi nan sów
po wia tu w 2012 ro ku, gdyż wiel -
kość po dat ku uza leż nio na jest
od ko niunk tu ry go spo dar czej – nie
tyl ko w po wie cie, ale i w ca łym
pań stwie.

Do cho dy wła sne są na dal za si -
la ne po zy ski wa ny mi przez po wiat
środ ka mi unij ny mi, a tak że kra jo -
wy mi, sta no wią cy mi bli sko 10
proc. do cho dów ogó łem. Po zo sta łe
do cho dy wła sne po cho dzą głów nie

z opłat ko mu ni ka cyj nych, wpły -
wów od gmin i od pen sjo na riu szy
z ty tu łu od płat no ści za po byt w do -
mach po mo cy spo łecz nej, wpły -
wów z usług geo de zyj nych, z opłat
i kar za ko rzy sta nie ze śro do wi ska,
do cho dów z naj mu i dzier ża wy
ma jąt ku po wia tu, od se tek od ra -
chun ków ban ko wych itd. Po zo sta łe
po nad 47 proc. do cho dów po wia tu
to głów nie sub wen cja ogól na oraz
do ta cje z bu dże tu pań stwa, a tak że

do ta cje od in nych sa mo rzą dów
na po wie rzo ne za da nia, któ re re ali -
zu je po wiat na pod sta wie po ro zu -
mień.

Na co wy da my pie nią dze w tym
ro ku? Przede wszyst kim na za da nia
oświa to we i edu ka cyj ne, na któ re
prze zna czy my 32 proc. ogó łu środ -
ków. Ta dzie dzi na wy dat ków od za -
wsze sta no wi pro cen to wo naj więk -
szy udział. 

Dokończenie na str. 3

Bu dżet Po wia tu Gli wic kie go na 2012 rok

Ile ma my, na co wy da my?

Pro cen to wy po dział wy dat ków po wia tu w 2012 ro ku. 

Wspar cie dla za byt ków

Wy re mon to wa na wie ża drew nia ne go ko ściół ka
w Za cha rzo wi cach. 
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WIE ŚCI Z SE SJI

Sła wo mir Adam czyk – Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach (ul. Zyg mun ta Sta re go 17), każ -
dy wt. w godz. 12.00-15.00 po wcze śniej szym
umó wie niu tel. pod nr. 32 331 32 24.
Ja cek Aw ra mien ko – NZOZ Cen trum Usług
Me dycz nych Re me dium w Py sko wi cach (ul.
Wy szyń skie go 30), pierw szy pon. mie sią ca
w godz. 17.00-18.00.
Agniesz ka Ba rań ska – kon takt po przez e -
-ma il: aba ran ska.psk@gma il.com.
Wal de mar Do mbek – Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach (ul. Zyg mun ta Sta re go 17), każ -
dy wt. w godz. 12.00-15.00.
Win fryd Fi coń – Urząd Gmi ny Pil cho wi ce
(ul. Dam ro ta 6), pierw szy czw. mie sią ca
w godz. 15.00-17.00.
An drzej Frej no – Świe tli ca Wiej ska w Nie -
wie szy, pierw szy pon. mie sią ca
w godz. 17.00-18.00 po wcze śniej szym umó -
wie niu tel. pod nr. 661 781 162.
Ewa Jur czy ga – Miej skie Gim na zjum nr 2
w Knu ro wie – biu ro UTW (ul. St. Ba to re go 7),
ostat nia śr. mie sią ca w godz. 11.00-12.00.
Le szek Ko ło dziej – Sal ka Ra dy Miej skiej
w So śni co wi cach (ul Ry nek 17, I pię tro),
pierw szy wt. mie sią ca w godz. 15.30-17.00
po wcze śniej szym umó wie niu te le fo nicz nym.
Szy mon Ko ściarz – Przy chod nia We te ry na -
ryj na Szy mon Ko ściarz w Knu ro wie (ul. St.

Ba to re go 5), każ dy dru gi wt. mie sią ca
w godz. 18.00-19.00.
To masz Ko wol – Ośro dek Szko le nia Kie row -
ców ZNAK w Przy szo wi cach (ul. Spół dziel -
cza 27), każ dy pon. w godz. 18.00-20.00.
Je rzy Ku cza – Ochot ni cza Straż 
Po żar na Wi dów (ul. Sta wo wa 2), po wcze -
śniej szym umó wie niu tel. pod nr. 882 739 219.
An drzej Ku rek – Przy chod nia We te ry na -
ryj na w Tosz ku (ul. Po przecz na 9), każ dy

pierw szy czw. mie sią ca w godz. 8.00-9.00.
Bog dan Li twin – Klub GA MA w Knu ro wie
(ul. Ka pe la nów Woj sko wych 2a), dru gi wt.
stycz nia, mar ca, ma ja, lip ca, wrze śnia, li sto pa -
da w godz. 16.00-19.00.
Ta de usz Ma mok – Nad le śnic two Ru dzi niec
(ul. Le śna 4), każ dy pierw szy pon. mie sią ca
w godz. 15.00-16.00.
Grze gorz Mi cha lik – Miej ska Szko ła Pod sta -
wo wa nr 3 w Knu ro wie (Kry wałd, ul. F. Mi -

chal skie go 27), 8 lu te go, 12 kwiet nia, 14
czerw ca, 11 paź dzier ni ka, 13 grud nia
w godz. 16.00-17.00.
An drzej Mi chal ski – kon takt po przez e -ma il:
mi chan dros@wp.pl.
Mi chał Nie szpo rek – Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach (ul. Zyg mun ta Sta re go 17), każ -
dy czw. w godz. 15.00-17.00.
Ma riusz Pod broż ny – Gim na zjum im. Ire ny
Sen dler w Tosz ku (ul. Dwor co wa 27), pierw -
szy czw. mie sią ca w godz. 15.30-16.30
p o w c z e  ś n i e j  s z y m  u m ó  w i e  n i u  t e l .
pod nr. 32 233 44 19.
Ma riusz Po lo czek – Ochot ni cza Straż Po żar -
na Wie lo wieś (ul. Par ko wa 10), pierw szy pon.
mie sią ca w godz. 18.30-20.00 po wcze śniej -
szym umó wie niu tel. pod nr. 790 653 789
Da wid Rams – Miej skie Gim na zjum nr 3
w Knu ro wie (al. Li po wa 12, sa la nr 1), pierw -
szy czw. mie sią ca od godz. 17.00.
Ma rian Sa dec ki – Po wia to we Cen trum Po mo -
cy Ro dzi nie w Gli wi cach (ul. Zyg mun ta Sta re -
go 17, po kój nr 090), każ dy pierw szy czw. mie -
sią ca (nr tel. 32 332 66 14) w godz. 15.00-16.00
oraz w dowolnym czasie w gminach po
wcześniejszym umówieniu - 32 331 32 26.
Hen ryk Si bie lak – Miej ski Ośro dek Kul tu ry
i Spor tu w Py sko wi cach (ul. Wy szyń skie -
go 27), każ dy czw. w godz. 16.00-20.00.
Krzysz tof Sto la rek – Miej ski Ośro dek Spor -
tu i Re kre acji Knu rów (ul. Gór ni cza 2), pierw -
szy pon. mie sią ca w godz. 18.00-19.00.

Mi mo że wko ło wszę dzie sły szy my o kry -
zy sie, rok 2011 nie był dla Po wia tu Gli wic -
kie go zły – za rów no pod wzglę dem bie żą ce go
funk cjo no wa nia, jak i per spek ty wicz ne go
roz wo ju. Uda ło się nam zre ali zo wać wszyst -
kie za pla no wa ne wcze śniej in we sty cje i pro -
jek ty.

Wie le do bre go za szło w pla ców kach oświa to -
wych pro wa dzo nych przez po wiat. Zgod nie z pla -
nem kon ty nu owa na jest bu do wa ha li spor to wej
przy Ze spo le Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie. Ta wy cze ki wa na od wie lu lat in we -
sty cja od da na zo sta nie do użyt ku w po ło wie te go
ro ku. Jej cał ko wi ta war tość wy no si 3,5 mln zł.
Z ko lei przy Ze spo le Szkół Spe cjal nych w Py sko -
wi cach roz po czę ta zo sta ła w ub. ro ku bu do wa bo -
iska spor to we go, któ ra za koń czy się w pierw szej
po ło wie 2012 r. Ta in we sty cja kosz to wać bę dzie
pra wie 600 tys. zł. Dzię ki te mu mło dzież uczą ca
się w tych szko łach zy ska no wo cze sne obiek ty
spor to we.  

W po wia to wych szko łach prze pro wa dzo no
licz ne re mon ty i mo der ni za cje. Ich koszt wraz
z za ku pa mi wy niósł bli sko mi lion zł. I tak np.
w Ze spo le Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu -
ro wie przy ul. Szpi tal nej 25 wy re mon to wa ne zo -
sta ły ko lej ne ko ry ta rze, w Ze spo le Szkół Za wo do -
wych nr 2 w Knu ro wie prze pro wa dzo no re mont
sa ni ta ria tów, a w Ze spo le Szkół im. M. Ko nop nic -
kiej w Py sko wi cach wy mie nio no pod ło gę w sa li
gim na stycz nej. 

Po wiat Gli wic ki pro wa dził w ub. ro ku wie le
pro jek tów unij nych, z któ rych ko rzy sta ją na uczy -
cie le, pra cow ni cy ad mi ni stra cji szkol nej, ale
przede wszyst kim ucznio wie. Po zwa la ją one
na po sze rze nie ofer ty edu ka cyj nej, ofe ru jąc
uczniom wie le za jęć do dat ko wych, a na uczy cie -
lom moż li wość pod nie sie nia kwa li fi ka cji. W su -
mie na ten cel prze zna czy li śmy w ub. ro ku po -
nad 1,3 mln zł, z cze go zna czą cą część sta no wi ło
do fi nan so wa nie unij ne. 

Ze środ ków unij nych po wiat sfi nan so wał tak -
że bu do wę PIAP -ów, czy li punk tów po wszech ne -
go do stę pu do In ter ne tu, któ re od da ne zo sta ły
do użyt ku w ub. ro ku. Pro jekt słu żą cy te mu ce lo -
wi miał war tość po nad 1,2 mln zł i re ali zo wa ny

był wspól nie ze
wszyst ki mi na -
szy mi gmi na mi.
Pod pi sa na zo sta ła
też umo wa na ko -
lej ne wspól ne
przed się wzię cie
unij ne, któ re jest w trak cie re ali za cji: bu do wę za -
ple cza ak tyw nej tu ry sty ki ro we ro wej, czy li tras
ro we ro wych na te re nie wszyst kich na szych gmin.
In we sty cja ta ma war tość 3,5 mln zł.

Po pra wia się stan dróg po wia to wych. Dzię ki
Na ro do we mu Pro gra mo wi Prze bu do wy Dróg
Lo kal nych uda ło się wspól nie z Gmi ną So śni co -
wi ce prze bu do wać dro gę po wia to wą Ła ny Wiel -
kie -Ko złów, co kosz to wa ło bli sko 4,2 mln zł.
Wy re mon to wa li śmy tak że m.in. dro gi po wia to -
we w Żer ni cy (ul. Gli wic ka), w Knu ro wie (ul.
Szpi tal na), Pław nio wi cach (ul. Gli wic ka) oraz
dro gę Gie rał to wi ce -Or non to wi ce. Licz ne in we -
sty cje dro go we wspie ra ją fi nan so wo gmi ny na -
sze go po wia tu w ra mach tzw. Ini cja ty wy Sa mo -
rzą do wej.

Z in nych przed się wzięć war to wspo mnieć
o za koń cze niu ter mo mo der ni za cji bu dyn ku Do -
mu Po mo cy Spo łecz nej „Za me czek” w Kuź ni
Nie bo row skiej, na któ rą po zy ska li śmy bli -
sko 800 tys. zł do fi nan so wa nia z UE. Tak że bu -
dy nek sta ro stwa prze szedł w mi nio nym ro ku
wie le re mon tów, dzię ki cze mu le piej słu ży na -
szym klien tom i pra cow ni kom oraz osobom
niepełnosprawnym. 

Te wszyst kie za da nia uda ło się zre ali zo wać
przy bar dzo du żym za an ga żo wa niu osób od po -
wie dzial nych za po szcze gól ne in we sty cje i re -
mon ty, a tak że pra cow ni ków sta ro stwa i jed no -
stek or ga ni za cyj nych po wia tu. Chciał bym
wszyst kim za to po dzię ko wać i ży czyć im oraz
so bie, aby 2012 rok był tak sa mo uda ny. Mam na -
dzie ję, że za dwa na ście mie się cy bę dę mógł rów -
nie do brze oce nić to, co uda nam się prze pro wa -
dzić w roz po czy na ją cym się wła śnie, no wym ro -
ku.

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 

22 grud nia od by ła się XVII se sja Ra -
dy Po wia tu Gli wic kie go. Pod czas jej ob -
rad przy ję li śmy bu dżet Po wia tu Gli wic -
kie go na 2012 rok. Co waż ne, uchwa la
bu dże to wa przy ję ta zo sta ła jed no gło śnie
– za jej pod ję ciem gło so wa li wszy scy 22
obec ni na se sji rad ni. 

Za nim jed nak ta uchwa ła tra fi ła
pod gło so wa nie, skarb nik po wia tu, Ma ria
Owcza rzak -Siej ko, przed sta wi ła pro jekt
uchwa ły w spra wie wie lo let niej pro gno zy
fi nan so wej Po wia tu Gli wic kie go na la -
ta 2012-2015. Za kła da ona, iż w tym okre -
sie po wiat prze zna czy na za da nia in we sty -
cyj ne po nad 14,1 mln zł. Rad ni jed no gło -
śnie przy ję li tę uchwa łę. Na stęp nie skarb -
nik po wia tu przed sta wi ła pro jekt uchwa ły
bu dże to wej na 2012 r. We dle jej za ło żeń
do cho dy po wia tu wy nio są w tym okre sie
bli sko 67,4 mln zł, a wy dat ki 70,5 mln zł.
De fi cyt po kry ty zo sta nie nad wyż ką z lat
ubie głych, wol ny mi środ ka mi oraz kre dy -
tem w kwo cie 1,45 mln zł. Tak skon stru -
owa ny bu dżet zy skał po zy tyw ną opi nię
Re gio nal nej Izby Ob ra chun ko wej w Ka to -
wi cach. Swą opi nię na se sji wy ra zi ły ko mi -
sje i klu by rad nych, gło sa mi swo ich prze -
wod ni czą cych. Po zy tyw nie za opi nio wa ły
pro jekt bu dże tu na stę pu ją ce Ko mi sje: Re -
wi zyj na, Zdro wia, Edu ka cji, Fi nan sów
oraz Go spo dar ki, na to miast Ko mi sja
Ochro ny Śro do wi ska, Roz wo ju i Pro mo cji
nie za ję ła jed no znacz ne go sta no wi ska.
Do pro jek tu bu dże tu nie zgło si ły żad nych
uwag dwa Klu by Rad nych: Plat for my
Oby wa tel skiej oraz Mo ja Gmi na Nasz Po -
wiat, zaś Klub Rad nych Zgo da i Przy szłość
zgło sił pew ne pro po zy cje, o czym po in for -
mo wał w je go imie niu An drzej Ku rek.
Wcze śniej, przed osta tecz nym nada niem
kształ tu uchwa le bu dże to wej, uwzględ nio -
ne zo sta ły w niej uwa gi zgło szo ne przez
Ko mi sję Go spo dar ki. Za tak opra co wa nym
bu dże tem Po wia tu Gli wic kie go za gło so -
wa li zgod nie wszy scy rad ni. W imie niu
Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go po dzię ko -
wał za to sta ro sta Mi chał Nie szpo rek,
przed sta wia jąc rów no cze śnie prio ry te ty

na 2012
rok: bę dą
to in we sty -
cje dro go -
we oraz
ko niecz ne
prze kształ -
c e  n i a
w służ bie
zdro wia. 

Ra da na tej se sji przy ję ła tak że 4 in ne
uchwa ły. Pierw sza z nich okre śla pla ny
pra cy Ko mi sji Ra dy na 2012 rok, dru ga do -
ko na ła zmian w sta tu cie po wia tu oraz
uchwa li ła re gu la min pra cy Ra dy Po wia tu,
trze cia do ty czy zmian w uchwa le bu dże to -
wej na 2011 rok, a czwar ta – za war cia po -
ro zu mień z gmi na mi Knu rów i Py sko wi ce
do ty czą cych fi nan so wa nia tam tej szych
ognisk pra cy po zasz kol nej. Na wnio sek
sta ro sty wy co fa ny na to miast zo stał pro jekt
uchwa ły w spra wie nada nia sta tu tu Za rzą -
do wi Dróg Po wia to wych w Gli wi cach. 

Dru ga część se sji mia ła od święt ny cha -
rak ter. Zo sta li na nią za pro sze ni wło da rze
oraz prze wod ni czą cy rad miast i gmin
wcho dzą cych w skład Po wia tu Gli wic kie -
go. W tym gro nie na stą pi ło wrę cze nie Me -
da li za Za słu gi dla Obron no ści Kra ju, przy -
zna nych przez mi ni stra obro ny na ro do wej.
Zło ty Me dal otrzy mał sta ro sta Mi chał Nie -
szpo rek, srebr ne – bur mistrz Mia sta i Gmi -
ny So śni co wi ce Mar cin Stron czek, wójt
Gmi ny Wie lo wieś Gin ter Skow ro nek
oraz za stęp ca wój ta Gmi ny Ru dzi niec An -
drzej Hosz, a brą zo wy – skarb nik Po wia tu
Gli wic kie go Ma ria Owcza rzak -Siej ko. 

Po za koń cze niu ob rad przy by li na se sję
sa mo rzą dow cy mo gli za brać dla miesz kań -
ców swych miast i gmin Be tle jem skie
Świa tło Po ko ju, któ re go pło mień – z ini -
cja ty wy rad ne go Ma ria na Sa dec kie go –
do tarł do Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi -
cach tuż przed świę ta mi Bo że go Na ro dze -
nia. 

Prze wod ni czą cy Ra dy 
Po wia tu Gli wic kie go 

TA DE USZ MA MOK

Dy żu ry rad nych po wia to wych w 2012 ro ku

Radni obecnej kadencji wraz z Zarządem Powiatu Gliwickiego.



www.powiatgliwicki.pl
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Dokończenie ze str. 1
Są to wy dat ki na pro wa dze nie szkół po nad -

gim na zjal nych, szkół spe cjal nych, po rad ni
psy cho lo gicz no -pe da go gicz nych, ognisk pra -
cy po zasz kol nej, w tym na re ali za cję pro jek -
tów do fi nan so wa nych ze środ ków unij nych
po sze rza ją cych ofer tę edu ka cyj ną szkół oraz
na in we sty cje w obiek ty spor to we słu żą ce
uczniom szkół po wia to wych.

Po nad 23 proc. sta no wią wy dat ki na za -
da nia w za kre sie po mo cy spo łecz nej, tj.
pro wa dze nie do mów po mo cy spo łecz nej,

dzien ne go do mu sa mo po mo cy, ro dzin za -
stęp czych, ro dzin ne go do mu dziec ka,
umiesz cza nie dzie ci z te re nu po wia tu
w pla ców kach opie kuń czo -wy cho waw -
czych, pro wa dze nie po wia to we go cen trum
po mo cy ro dzi nie, warsz ta tów te ra pii za ję -
cio wej dla osób nie peł no spraw nych, a tak że
pro wa dze nie po wia to we go urzę du pra cy.

17 proc. to wy dat ki na wy ko ny wa nie za dań
ad mi ni stra cji pu blicz nej zwią za nej m.in.
z bez po śred nią ob słu gą miesz kań ców po wia -
tu. 14 proc. wy dat ków po wia tu prze zna czy my
na utrzy ma nie dróg po wia to wych, ich re mon -
ty i in we sty cje. Ty leż sa mo to wy dat ki na po -
zo sta łe za da nia wła sne po wia tu.

IN WE STY CJE: 
DRO GI, SZKO ŁY, 

SŁUŻ BA ZDRO WIA…
W ra mach wy dat ków pla no wa nych w bu dże -

cie 2012 ro ku prze zna czo no pra wie 15 mln zł
na za da nia in we sty cyjne, w tym współ fi nan so wa -
ne ze środ ków unij nych, bu dże tu pań stwa, gmin
z te re nu po wia tu oraz pod mio tów go spo dar czych. 

Naj więk sza in we sty cja za pla no wa na do re -
ali za cji to za da nie dro go we, re ali zo wa ne w ra -
mach Na ro do we go Pro gra mu Prze bu do wy
Dróg Lo kal nych etap II „Bez pie czeń stwo -Do -
stęp ność -Roz wój” wspól nie z Gmi ną Ru dzi -
niec, a tak że z udzia łem fi nan so wym pod mio -
tów go spo dar czych, któ re bę dą ko rzy sta ły ze
zmo der ni zo wa nej dro gi. 

Jak co ro ku pla no wa na jest bu do wa wspól -
nie z gmi na mi chod ni ków przy dro gach po -
wia to wych, a tak że in ne za da nia ma ją ce na ce -
lu po pra wę bez pie czeń stwa i uspraw nie nie ru -
chu na dro gach po wia to wych. Za pla no wa no
tak że kon ty nu ację i za koń cze nie bu do wy tras
ro we ro wych w ra mach pro jek tu do fi nan so wa -
ne go ze środ ków unij nych, re ali zo wa ne go
wspól nie z gmi na mi po wia tu.

Po nad to za pla no wa no kon ty nu ację bu do -
wy ha li spor to wej i bo iska wie lo funk cyj ne go
przy Ze spo le Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
przy ul. 1 Ma ja w Knu ro wie, któ rych bu do wa

zo sta nie za koń czo na w 2014 ro ku, a tak że
kon ty nu ację i za koń cze nie mo der ni za cji bo -
iska szkol ne go przy Ze spo le Szkół Spe cjal -
nych w Py sko wi cach. Za pla no wa no rów nież
środ ki na prze kształ ce nia w po wia to wej służ -
bie zdro wia. 

79 proc. wy dat ków bu dże tu prze zna czy my
na wy dat ki bie żą ce, na to co „na te raz”, co
„kon su mu je my na co dzień”, a 21 proc. na in -
we sty cje – tj. na to co „na przy szłość”, na to
„co dla nas i po nas zo sta nie”, co uła twi
i uprzy jem ni co dzien ne ży cie miesz kań ców
po wia tu.

Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

Pod ko niec ub. ro ku ofi cjal nie
otwar ty zo stał wy re mon to wa ny
grun tow nie od ci nek dro gi po wia -
to wej Ła ny Wiel kie -Ko złów
w gmi nie So śni co wi ce. By ła to naj -
więk sza in we sty cja dro go wa Po -
wia tu Gli wic kie go w 2011 ro ku,
re ali zo wa na w ra mach Na ro do we -
go Pro gra mu Prze bu do wy Dróg
Lo kal nych. W br. pla no wa ne jest
ko lej ne ta kie przed się wzię cie, tym
ra zem w gmi nie Ru dzi niec.

Na od cin ku z Łan Wiel kich
do Ko zło wa wy re mon to wa na zo sta -
ła na wierzch nia dro gi, po wsta ły no -
we za tocz ki dla au to bu sów, zjaz dy
do po se sji, a tak że umoc nie nia
przy droż nych ro wów. Re mont
kosz to wał 4,3 mln zł, z cze go bli -
sko 2,1 mln zł po cho dzi z Na ro do -
we go Pro gra mu Prze bu do wy Dróg
Lo kal nych, po nad 1 mln zł z bu dże -
tu Gmi ny So śni co wi ce, a bli sko 1,2
mln zł z bu dże tu Po wia tu Gli wic -
kie go. Wstę gę otwie ra ją cą dro gę 7

grud nia ub. r. prze cię li sta ro sta gli -
wic ki Mi chał Nie szpo rek, bur -
mistrz So śni co wic Mar cin Stron -
czek, wi ce sta ro sta gli wic ki Wal de -
mar Do mbek i dy rek tor ka to wic -
kie go od dzia łu fir my STRA BAG
Sta ni sław Fer dy nandz ki, któ ra by -
ła wy ko naw cą ro bót. 

Ogó łem wy re mon to wa no tu bli -
sko 5 km dro gi – od ron da w So -
śni co wi cach przez Ła ny Wiel kie
do Ko zło wa w stro nę Gli wic.
Pierw szy etap tych prac pro wa dzo -
ny był w 2010 r. Ich koszt wy -
niósł 1,6 mln zł, z cze go bli -
sko 800 tys. zł po cho dzi ło z Na ro -
do we go Pro gra mu Prze bu do wy
Dróg Lo kal nych, nie mal 400 tys.
zł z bu dże tu So śni co wic, a po -
nad 400 tys. zł z bu dże tu Po wia tu
Gli wic kie go. 

W 2012 r. na li ście za dań za kwa -
li fi ko wa nych do do fi nan so wa nia
w ra mach Na ro do we go Pro gra mu
Prze bu do wy Dróg Lo kal nych zna la -

zła się dro ga po wia to wa Ta ci szów -
-Rze czy ce. Pro jekt zło żo ny przez
Po wiat Gli wic ki ma na tej li ście wy -
so ką po zy cję – zo stał oce nio ny ja ko
trze ci w woj. ślą skim. 

Pla no wa na prze bu do wa dro gi
z Ta ci szo wa do Rze czyc (wraz z bu -

do wą chod ni ka przy uli cy Wiej skiej
w Rze czy cach) uzy ska do ta cję z bu -
dże tu pań stwa w wy so ko -
ści 1 000 000 zł. Wkład Po wia tu
Gli wic kie go i Gmi ny Ru dzi niec za -
pla no wa no na 2,7 mln zł.

(RG)

Kon kurs 
dla or ga ni za cji
po za rzą do wych

Za rząd Po wia tu Gli wic kie go
ogło sił otwar ty kon kurs ofert
dla or ga ni za cji po za rzą do wych
na wy ko na nie za dań pu blicz -
nych Po wia tu Gli wic kie go
w 2012 ro ku. Na ten cel prze -
zna czo no łącz nie 83 000 zł. 

Do ta cje bę dą przy zna wa ne
na re ali za cję za dań z za kre sów:
kul tu ry, sztu ki, ochro ny dóbr kul -
tu ry i dzie dzic twa na ro do we go;
wspie ra nia i upo wszech nia nia
spor tu; po rząd ku i bez pie czeń -
stwa pu blicz ne go; na uki, szkol -
nic twa wyż sze go, edu ka cji,
oświa ty i wy cho wa nia; ochro ny
i pro mo cji zdro wia; współ pra cy
i dzia łal no ści na rzecz or ga ni za cji
po za rzą do wych oraz pod mio tów
wy mie nio nych w art. 3 ust. 3.
usta wy z dnia 24 kwiet nia 2003 r.
o dzia łal no ści po żyt ku pu blicz ne -
go i o wo lon ta ria cie (Dz. U.
z 2010 r. nr 234, poz. 1536
z późn. zm.); eko lo gii i ochro ny
zwie rząt oraz dzie dzic twa przy -
rod ni cze go.

Ofer ty moż na skła dać w Biu -
rze Ob słu gi Klien ta w Sta ro -
stwie Po wia to wym w Gli wi -
cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17,
w dwóch ter mi nach: I ter min
skła da nia ofert – od 4 stycz nia
do 25 stycz nia, II ter min skła da -
nia ofert – od 23 kwiet nia do 14
ma ja.

Szcze gó ło we in for ma cje do ty -
czą ce kon kur su ofert udzie la ne
są w Wy dzia le Edu ka cji, Kul tu -
ry, Spor tu i Spraw Spo łecz nych
Sta ro stwa Po wia to we go w Gli -
wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re -
go 17, nr tel. (32) 332-66-70,
e -ma il:pcop@sta ro stwo.gli wi -
ce.pl.

(SoG)

Wspól nie z pań stwem i gmi na mi

Prze cię cie wstę gi otwie ra ją cej dro gę Ła ny Wiel kie -Ko złów.
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W bie żą cym ro ku Szpi tal w Knu -
ro wie Sp. z o.o. uru cho mił no wy od -
dział. Jest to pierw szy w po wie cie
gli wic kim Od dział On ko lo gicz ny. 

Od dział li czy 9 łó żek. Zlo ka li -
zo wa ny jest na par te rze Bu dyn ku
Dia gno sty ki Szpi ta la w Knu ro wie.
Po sia da speł nia ją ce wy mo gi Na ro -

do we go Fun du szu Zdro wia no wo -
cze sne, a jed no cze śnie kom for to we
dla pa cjen ta wy po sa że nie (mię dzy
in ny mi elek trycz nie re gu lo wa ne
łóż ka i wę zły sa ni tar ne w każ dej sa -
li cho rych), w tym wy po sa że nie
nie zbęd ne do po da wa nia che mio te -
ra pii. 

Od dział po wstał w ce lu le cze nia
i dia gno sty ki pa cjen tów z po wo du
no wo two ru zło śli we go, le cze nia
prze rzu tów, le cze nia po wi kłań te ra -
pii prze ciw no wo two ro wej, pro wa -
dze nia dia gno sty ki w kie run ku oce -
ny stop nia za awan so wa nia no wo -
two rów oraz roz wią zy wa nia in nych
pro ble mów zdro wot nych u cho rych
z roz po zna ny mi no wo two ra mi. Bio -
rąc pod uwa gę ob ser wo wa ne przez
per so nel Szpi ta la w Knu ro wie za po -
trze bo wa nie na te re nie, któ ry ota cza

on opie ką, wy da je się wiel ce praw -
do po dob ne, że istot ną część pa cjen -
tów te go od dzia łu bę dą sta no wić
cho rzy z no wo two ra mi ja my
brzusz nej, sut ka, a tak że na rzą dów
rod nych, co jest tym bar dziej istot -
ne, że pro wa dzo ne przez szpi tal Od -
dzia ły – Chi rur gii Ogól nej oraz Gi -
ne ko lo gii – po sia da ją du że do -
świad cze nie w le cze niu ope ra cyj -
nym te go ty pu scho rzeń. Włą cze nie
w struk tu ry knu row skie go szpi ta la
Od dzia łu On ko lo gicz nego w znacz -
nym stop niu po pra wi kom plek so we
po dej ście do te ra pii cho rych z wy -
mie nio ny mi no wo two ra mi. 

Od dział za trud nia dwóch do -
świad czo nych le ka rzy ze spe cja li za -
cją z za kre su on ko lo gii i po sia da
kon trakt z Na ro do wym Fun du szem
Zdro wia. W tym roku w ramach
negocjacji NFZ przyznał mu prawie
420 tys. zł. (ME)

On ko lo gia w Knu ro wie

Na pa cjen tów cze ka ją ko lo ro we, przy tul ne po miesz cze nia no we go od -
dzia łu.
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Skom pli ko wa ną ma te rię kon struk cji bu dże tu
przy bli ża na szym Czy tel ni kom skarb nik Po -
wia tu Gli wic kie go, Ma ria Owcza rzak -Siej ko.
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Ile ma my, 
na co wy da my?

BU DŻET PO NO WE MU – CIĄG DAL SZY
2012 rok to trze ci rok re for my fi nan sów pu blicz nych, któ rej ra my okre śli ła usta wa o fi nan sach
pu blicz nych zmie nio na w 2009 ro ku. Wpro wa dza nie za war tych w niej za pi sów po trwa
do 2014 ro ku. 
Od 2011 ro ku funk cjo nu je pla no wa nie dłu go okre so we. Uchwa le nie bu dże tu mu si po prze dzać
uchwa le nie wie lo let niej pro gno zy fi nan so wej. Pro gno za ta ma cha rak ter cią gły, kro czą cy,
a pod sta wo we wiel ko ści do ty czą ce ro ku bu dże to we go mu szą być zgod ne z bu dże tem na da ny
rok.
W za ło że niu zmia ny wy ni ka ją ce z no wej usta wy ma ją się prze ło żyć na bar dziej efek tyw ne
i ra cjo nal ne wy ko rzy sta nie środ ków pu blicz nych, pla no wa nie wie lo let nie fi nan sów pu blicz -
nych z uwzględ nie niem pro wa dze nia bez piecz nej po li ty ki roz wo jo wej, wy ni ka ją cej z kon dy -
cji fi nan so wej każ de go sa mo rzą du.
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W Ze spo le Szkół Spe cjal nych
w Py sko wi cach od by ło się se mi na -
rium skie ro wa ne do ślą skich na -
uczy cie li pt.: „Sys tem edu ka cyj ny
w Niem czech ze szcze gól nym
uwzględ nie niem szkol nic twa spe -
cjal ne go”. Spo tka nie zo sta ło zor -
ga ni zo wa ne 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” przez Zespół Szkół
Specjalnych w Pyskowicach oraz
Wydział Rozwoju i Promocji
Starostwa Powiatowego w Gliwi-
cach. 

Ja ko pierw szy swój wy kład pt.
„Sys tem edu ka cyj ny Nie miec
na przy kła dzie kra ju związ ko we go
Pół noc na Nad re nia -West fa lia naj -
więk sze go lan du nie miec kie go”
wy gło sił dr Pe ter Chmiel. Pre zen -
ta cja ta zo sta ła uzu peł nio na przez
ma te ria ły na de sła ne od nie miec kich
part ne rów pro jek tu z Po wia tu Calw,

re pre zen tu ją cych Land Ba de nia -
-Wir tem ber gia. Ko lej nym punk tem
se mi na rium by ło wy stą pie nie Be -
aty Woź niak kie row ni ka Re fe ra tu
ds. Sto sun ków Pol sko -Nie miec kich
w Do mu Współ pra cy Pol sko -Nie -
miec kiej. Przed sta wi ła ona pre zen -
ta cję pt.: „Pro jek ty Do mu Współ -
pra cy Pol sko -Nie miec kiej kie ro wa -
ne do na uczy cie li oraz mło dzie ży?
przy kła dy do brych prak tyk”. Pre -
zen ta cja przed sta wi ciel ki DWPN
skło ni ła uczest ni ków se mi na rium
do re flek sji i dys ku sji na te mat wie -
lo kul tu ro wo ści miesz kań ców Gór -
ne go Ślą ska, a co za tym idzie ko -
niecz no ści „tra fia nia” i do sto so wy -
wa nia re ali zo wa nych pro jek tów
do po trzeb i ocze ki wań ich be ne fi -
cjen tów. Me ri tum i swo istym pod -
su mo wa niem or ga ni zo wa ne go se -
mi na rium by ły pre zen ta cje uczest -
ni ków wy jaz dów do Po wia tu Calw
na te mat do brych prak tyk za ob ser -
wo wa nych u nie miec kie go part ne ra
pro jek tu. Pre zen ta cje te za koń czy ła
dys ku sja na te mat po trze by i moż li -
wo ści wpro wa dze nia po dob nych
roz wią zań w za kre sie or ga ni za cji
pro ce su na ucza nia uczniów Ze spo -

łu Szkół Spe cjal nych w Py sko wi -
cach. 

Do tej po ry w trzech wy jaz dach
zor ga ni zo wa nych do Po wia tu Calw
w ra mach pro jek tu wzię ło udział
w su mie 16 osób – przed sta wi cie li
Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi -
cach, Ze spo łu Szkół Spe cjal nych
w Py sko wi cach oraz Miej skie go
Ośrod ka Kul tu ry i Spor tu w Py sko -

wi cach. Nie miec ki part ner pro jek tu
do tej po ry zor ga ni zo wał dwie wi -
zy ty do Po wia tu Gli wic kie go,
w któ rych wzię ło udział 15 osób:
re pre zen tan tów Sta ro stwa Po wia to -
we go w Calw, Ze spo łu Szkół Karl –
Georg – Hal den wang oraz sto wa -

rzy sze nia ro dzi ców dzie ci nie peł no -
spraw nych – „Bo oster”.

Pro jekt „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” re ali zo wa ny jest przez Po -
wiat Gli wic ki w la tach 2010-2012
w ra mach pro gra mu Ucze nie się
przez ca łe ży cie Co me nius Part ner -
skie Pro jek ty Re gio. (RP)

☺☺ 14 stycz nia o godz. 10.00
w ko ście le w Dą brów ce

od bę dzie się kon cert lau re -
atów IX Wo je wódz kie go Fe sti wa -
lu Ko lęd i Pa sto ra łek.

☺☺ 14 stycz nia o godz. 16.00
w Cen trum Kul tu ry „Za -

mek w Tosz ku” roz pocz nie
się II Zlot Bał wa nów. Szcze gó ły
na stro nie in ter ne to wej www.to -
szek.pl. 

☺☺ 15 stycz nia o godz. 16.00
w Ha li Ze spo łu Szkol no -

-Przed szkol ne go w Ru dziń cu od -
bę dzie się kon cert ko lęd, pod czas
któ re go wy stą pią lau re aci pierw -
szych miejsc V Gmin ne go Fe sti -
wa lu Ko lęd i Pa sto ra łek.

☺☺ 15 stycz nia o godz. 17.00
w Ze spo le Szkol no -Przed -

szkol nym w Gie rał to wi cach od bę -
dzie się tra dy cyj ny „Kon cert Kar -
na wa ło wy” w wy ko na niu mło dych
mu zy ków ze Sto wa rzy sze nia Mu -
zycz ne go „Mo zart”. 

☺☺ 20 stycz nia o godz. 9.00
w sa li wi do wi sko wej Miej -

skie go Ośrod ka Kul tu ry i Spor tu
w Py sko wi cach roz pocz nie
się XIII Wo je wódz ki Prze gląd
Ze spo łów Szop ko wych, zaś 22
stycz nia o godz. 17.00 od bę dzie się
Ga la Ja seł ko wa. 

☺☺ 22 stycz nia o godz. 15.00
roz pocz nie się Kon cert

Ko lęd w Ko ście le Naj święt szej
Ma ryi Pan ny Kró lo wej Anio łów
w Chu do wie.

☺☺ 27 stycz nia w Ki nie Sce na
Kul tu ra w Knu ro wie zor -

ga ni zo wa ne zo sta ną dwa wy stę py
ka ba re tu Pa ra nie nor mal ni.
Pierw szy o godz. 18.30, dru gi –
o godz. 20.30. Re zer wa cja i sprze -
daż bi le tów w ka sie ki na (15.00-
20.00), re zer wa cja te le fo nicz na
pod nr. 32 332-63-81. Ce na bi le -
tu: 45 zł.

☺☺ 4 lu te go w Cio cho wi cach (ul.
Szkol na 19) od bę dzie się za -

ba wa kar na wa ło wo -wa len tyn ko -
wa. Po czą tek o godz. 20.00. Szcze gó -
ły na stro nie in ter ne to wej: www.mo -
kis.py sko wi ce.org. (Opr. SoG)

Wspar cie dla
za byt ków
Dokończenie ze str. 1
Do ta cja prze zna czo na zo sta ła
na czę ścio wą wy mia nę kon struk cji
da chu i wy mia nę po szy cia da cho -
we go. Wnio sek o jej przy zna nie
zło ży ła Pa ra fia Rzym sko ka to lic ka
pw. św. Mi ko ła ja w Py sko wi cach.

Zgod nie z obo wią zu ją cy mi za sa -
da mi, do 10 sierp nia da ne go ro ku
za in te re so wa ne pod mio ty mo gą
skła dać wnio ski o do ta cję, któ ra bę -
dzie przy zna na w ro ku na stęp nym.

(SoG) Po wiat Gli wic ki wsparł też re mont mo drze wio we go ko ściół ka w Po ni szo wi cach… …oraz za byt ko we go ko ścio ła św. Sta ni sła wa Bi sku pa w Py sko wi cach.

IM PRE ZY WAR TE PO LE CE NIA
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Uczestnikom seminarium
przybliżone zostały m.in. sys temy
szkol nic twa spe cjal ne go w Ba de -
nii -Wir tem ber gii oraz Północnej
Nadrenii-Westfalii.  

Do rąk czy tel ni ków tra fia wła -
śnie le gen dar na po zy cja – „Hi sto -
ria mia sta Gli wi ce” au tor stwa
Ben no Nie tsche go. Książ ka, któ ra
po raz pierw szy uka za ła się w 1886
ro ku, do dziś po zo sta je je dy nym
au tor skim za ry sem dzie jów mia sta
nad Kłod ni cą. 20 stycz nia w Wil li
Ca ro no wa edy cja dzie ła Nie tsche -
go, wy da na sta ra niem Mu zeum
w Gli wi cach w ję zy ku
pol skim, zo sta nie uro -
czy ście za pre zen to wa -
na sze ro kiej pu blicz no -
ści. 

Dla każ de go, kto –
choć by po wierz chow nie
– in te re su je się hi sto rią
Gli wic, księ ga Nie -
tsche go jest pierw szym
ad re sem, pod któ ry na -
le ży się udać. Mi mo że
w na stęp nych po nad stu
dwu dzie stu la tach, któ re
upły nę ły od uka za nia się
dzie ła skrom ne go na uczy cie la gli -
wic kie go gim na zjum, po wsta ła
ogrom na licz ba opra co wań hi sto -

rycz nych po świę co nych Gli wi com,
nikt do tąd nie pod jął wy zwa nia,
któ re rzu cił Nie tsche i nie po wa żył
się na pró bę sa mo dziel ne go zsyn te -
ty zo wa nia bo ga tej prze szło ści mia -
sta. 

Fakt, że książ ka po wsta ła w ory gi na -
le w ję zy ku nie miec kim, był po 1945 ro -
ku znacz ną prze szko dą, utrud nia ją cą jej
po zna nie przez tych czy tel ni ków, któ rzy

nie zna ją ję zy ka Go ethe go.
Aby wyjść im na prze ciw,
po cząw szy od lat 90. po -
dej mo wa no sta ra nia
o prze kład „Hi sto rii” na ję -
zyk pol ski. Wcze śniej,
przed ro kiem 1989, kon -
tekst po li tycz ny czy nił ta ką
trans la cję nie moż li wą. 

Jed nak przez po nad
dwie de ka dy nie uda ło się
te go do ko nać. Na prze -
szko dzie sta ły m.in. brak
środ ków fi nan so wych
oraz oba wa przed prze -

kła dem XIX -wiecz ne go tek stu.
– Z tym więk szą ra do ścią prze ka -

zu ję do rąk czy tel ni ków tę księ gę –

kla sycz ną po zy cję na szej lo kal nej hi -
sto rio gra fii. Szcze gól nie dzię ku ję
przy tym trzem hi sto ry kom, bez któ -
rych wy da nie te go dzie ła nie by ło by
moż li we: Se ba stia no wi Ro sen bau -
mo wi, któ ry prze ło żył dzie ła Ben no
Nie tsche go na współ cze sną pol sz -
czy znę; Bo gu sła wo wi Tra czo wi, któ -
re go za słu gą jest opra co wa nie przy -
pi sów oraz ko men ta rzy do kil ku set
stron tek stu; Da mia no wi Re cła wo wi,
któ ry do ko nał do bo ru bo ga te go ma -
te ria łu ilu stra cyj ne go, oży wia ją ce go
i do peł nia ją ce go hi sto rycz ną nar ra cję
książ ki – mó wi dy rek tor Mu zeum
w Gli wi cach Grze gorz Kraw czyk.

Pod czas uro czy stej pre zen ta cji
książ ki 20 stycz nia o godz. 17.00
w sa li kon fe ren cyj nej Wil li Ca ro od -
bę dzie się pa nel dys ku syj ny, któ re go
uczest ni cy – Se ba stian Ro sen baum,
Bo gu sław Tracz, Da mian Re cław
i dr Piotr Gra iner, dy rek tor Ar chi -
wum Pań stwo we go w Ka to wi cach,
re cen zent pu bli ka cji, opo wie dzą o au -
to rze i je go hi sto rii Gli wic. Wstęp
wol ny, ilość miejsc ogra ni czo na.

„Wia do mo ści Po wia tu Gli wic -
kie go” ob ję ły to wy da rze nie pa tro -
na tem me dial nym. (RG)

Po raz pierw szy po pol sku 

Lo kal nie na rzecz edu ka cji

Książ ka jest do na by -
cia w Cen trum In for -
ma cji -Ki no Baj ka
oraz w Wil li Ca ro
w Gli wi cach. 
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Opłat ko we spo tka nie człon -
ków Ochot ni czej Stra ży Po żar nej
w Wil czy, któ re od by ło się 11
grud nia ub. r. w świe tli cy wiej -
skiej, by ło oka zją do pod su mo wa -
nia ca ło rocz nej dzia łal no ści tej
jed nost ki. 

W 2011 r. wil czań scy stra ża cy
kil ka krot nie uczest ni czy li w ak cji
ga sze nia groź nych po ża rów na te -
re nie po wia tu gli wic kie go. Oka za -
li się też spraw ny mi go spo da rza mi
ubiegło rocz nych Po wia to wych Za -
wo dów Spor to wo -Po żar ni czych,
gdzie nie tyl ko zna ko mi cie wy wią -
za li się z za dań or ga ni za cyj nych,
lecz rów nież ze spo ły ich se nio rów
i mło dzie żów ki upla so wa ły się

w czo łów ce za wod ni ków. Tak
więc w po czu ciu do brze prze pra -
co wa ne go sto -pierw sze go ro ku
dzia łal no ści OSP, przy wspól nym
sto le za sie dli wil czań scy stra ża cy
z ro dzi na mi. Pre zes OSP Wil cza
Ber nard Pa szek w imie niu jed -
nost ki zło żył po dzię ko wa nia za or -
ga ni za cyj ną i spon sor ską po moc
wójt Gmi ny Pil cho wi ce Jo an nie
Ko ło czek -Wy bie rek, prze wod ni -
czą ce mu Ra dy Gmi ny An drze jo -
wi Ogór ko wi oraz miej sco wym
przed się bior com – Ste fa no wi
Bond zie, Da riu szo wi Kup ce, Ma -
riu szo wi Ma de jo wi, Ada mo wi
Jon der ce i To ma szo wi Brze zi nie.
Osob ne sło wa po dzię ko wa nia
skie ro wał do ks. pro bosz cza Bog -

da na Re de ra, któ ry na bie żą co ży -
wo in te re su je się za rów no ma te -
rial ną, jak i du cho wą kon dy cją
wil czań skich stra ża ków.

W trak cie spo tka nia ude ko ro wa -
no Me da la mi za Za słu gi dla Po żar -
nic twa dru hów Grze go rza Pasz ka
oraz Krzysz to fa Gol ca. Te dwa od -
zna cze nia, otwie ra ją ce dru gą set kę
lat hi sto rii wil czań skiej OSP, a tak -
że licz ny udział mło dych adep tów
na stra ża ków, za glą da ją cych na od -
zna czo nych z nu tą za zdro ści i wia -
rą, że i oni kie dyś do stą pią te go za -
szczy tu, moż na więc po trak to wać
ja ko do brą pro gno zę, że w so łec twie
Wil cza tra dy cja i spo łecz na służ ba
w OSP nie za gi ną.

(ATK)

www.powiatgliwicki.pl
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Przy Biu rze Ob słu gi Klien ta
w Sta ro stwie Po wia to wym
w Gli wi cach wy sta wio ny jest
du ży szkla ny po jem nik. Za rów -
no pra cow ni cy urzę du, jak
i klien ci co dzien nie wrzu ca ją
do nie go spo rą ilość pla sti ko -
wych na krę tek. Wszyst ko po to,
by po móc Agniesz ce Fi lip kow -
skiej. 

Agniesz ka cho ru je na rdze nio -
wy za nik mię śni ty pu 1. Cho ro ba
po stę pu je i tyl ko spe cja li stycz ne
le cze nie mo że po móc spo wol nić
jej ob ja wy. Agniesz ka ma 31 lat,
skoń czy ła fi lo lo gię ger mań ską,
przez la ta pra co wa ła ja ko na uczy -
ciel ka ję zy ka nie miec kie go, zaś
obec nie jest dok to rant ką na Uni -
wer sy te cie Ślą skim. Po mi mo cho -
ro by ni gdy nie by ła ob ję ta in dy -
wi du al nym na ucza niem, po bie ra -
ła na ukę w nor mal nym try bie. Za -
wsze przy tym mo gła li czyć
na ko le gów i przy ja ciół.

We dług ro ko wań dzie ci z jej
cho ro bą rzad ko do ży wa ją wie ku
do ro słe go. Ona jest tu taj z pew no -
ścią wy jąt kiem – dzię ki re ha bi li -
ta cji, któ ra od by wa się 5 ra zy
w ty go dniu wciąż sa ma od dy cha,
je i pi sze. W wol nych chwi lach

lu bi spo ty kać się z przy ja ciół mi
czy zo ba czyć am bit ny film. Jej
pa sją są po dró że. Nie ste ty po stę -
pu ją ca cho ro ba unie moż li wia jej
ak tyw ne ży cie. Jak do tąd nie od -
kry to na nią żad ne go le cze nia far -
ma ko lo gicz ne go, sto su je się jed -
nak me to dy wspo ma ga ją ce, któ re
spo wal nia ją jej roz wój. Jed ną
z nich jest te ra pia ge no wa pro wa -
dzo na w Chi nach. Mie sięcz ny
koszt ta kiej te ra pii to 80 tys. zł.
Bez po mo cy in nych Agniesz ki nie
bę dzie stać na jej prze pro wa dze -
nie. Ape lu je my o wspar cie! 

– Z ro dzi ną i przy ja ciół mi
zbie ram i od da ję do sku pu pla sti -
ko we na kręt ki – mó wi Agniesz ka. 

Jed nak to za ma ło, stąd proś ba,
aby każ dy, kto mo że, zbie rał pla -
sti ko we na kręt ki i prze ka zy wał je
na rzecz Agniesz ki. W tym ce lu
moż na się kon tak to wać pod nu -
me rem te le fo nu 604 978 105. Peł -
na li sta miejsc, gdzie zbie ra ne są
na kręt ki, znaj du je się na stro -
nie in ter ne to wej: www.po mo za -
gniesz ce.si  te  40.net . Tam tak że
za miesz czo na jest in for ma cja, jak
moż na fi nan so wo wspo móc te ra -
pię Agniesz ki Fi lip kow skiej.

(SoG)

Gru py re pre zen tu ją ce Dom
Po mo cy Spo łecz nej „Osto ja”
w So śni co wi cach oraz Dom Po -
mo cy Spo łecz nej dla Dzie ci i Mło -
dzie ży pro wa dzo ny przez Za kon
Oj ców Ka mi lia nów w Pil cho wi -
cach zo sta ły na gro dzo ne
na XII Mię dzysz kol nym Prze glą -
dzie In sce ni za cji Bo żo na ro dze nio -
wych w Gli wi cach.

Prze gląd od by wał się od 12 do 16
grud nia ub. r. w Gór no ślą skim Cen -
trum Edu ka cyj nym w Gli wi cach, 
a 5 stycz nia na stą pi ło uro czy ste wrę -
cze nie na gród lau re atom. W tej edy -
cji prze glą du za pre zen to wa ło się 40
grup, w tym 12 przed szkol nych, 16
ze szkół pod sta wo wych, 3 z po nad -
pod sta wo wych i 5 w ka te go rii grup
spe cjal nych oraz ośrod ków po zasz -
kol nych. Ogó łem bra ło w nim
udział 618 wy ko naw ców!

– Przy zna no 27 na gród gru po -
wych oraz 40 in dy wi du al nych dla

wy róż nia ją cych się ak to rów. Po ziom
ar ty stycz ny pre zen to wa ny przez gru -
py w tej edy cji był bar dzo wy so ki.
Ni gdy wcze śniej nie uda ło się rów -
nież ju ry zo ba czyć tak du żej róż no -
rod no ści kon wen cji, sty lów, po my -
słów na przed sta wie nie ob ra zu ją ce
te ma ty kę bo żo na ro dze nio wą – mó wi
Alek san dra Ma li szew ska z Gór no -
ślą skie go Cen trum Edu ka cyj ne go
im. M. Skło dow skiej -Cu rie w Gli wi -
cach, or ga ni za tor ka im pre zy. 

Wśród na gro dzo nych w ka te -
go rii szko ły spe cjal ne i gru py po -
zasz kol ne II miej sce za ję li re pre -
zen tan ci DPS -u „Osto ja” w So śni -
co wi cach oraz DPS -u w Pil cho wi -
cach.

Pa tro nat ho no ro wy nad im pre zą
spra wo wa li ks. bp Ge rard Kusz,
sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo -
rek oraz pre zy dent Gli wic Zyg -
munt Fran kie wicz.

(SoG, RG)

Po raz czwar ty wo lon ta riu sze
Szla chet nej Pacz ki w Knu ro wie
przed świę ta mi Bo że go Na ro dze -
nia ob da ro wa li po trze bu ją cych.
W Re jo nie Knu rów tej ogól no pol -
skiej ak cji zna le zio no dar czyń ców
dla wszyst kich zgło szo nych
do wspar cia 18 ro dzin.

10 grud nia ub. r. dar czyń cy do -
star czy li przy go to wa ne pacz ki
do ma ga zy nu, któ ry znaj do wał się
w Pa ra fii pw. Cy ry la i Me to de go
w Knu ro wie. Stam tąd wo lon ta riu -
sze wraz z funk cjo na riu sza mi
Stra ży Miej skiej za wieź li je
do ro dzin. Pacz ki przy go to wa li
dar czyń cy głów nie z Knu ro wa,
ale też z miej sco wo ści ta kich jak
Gli wi ce, Ryb nik, Gie rał to wi ce,
Pa niów ki, Or non to wi ce, Ksią że -
ni ce, Pil cho wi ce, Żo ry i Przy szo -
wi ce. Te go dnia wo lon ta riu sze
otrzy ma li tak że po dzię ko wa nia
za za an ga żo wa nie w ak cję od jej
głów ne go or ga ni za to ra, Sto wa -
rzy sze nia WIO SNA, wrę czo ne
przez li der kę Re jo nu Knu rów,
Ane tę No wak. 

Pa tro nat nad
u b i e g ł o r o c z n ą
Szla c h e t  n ą  P a -
c z  k ą  w Knu ro -
wie spra wo wa li
pre zy dent Knu ro -
wa Adam Rams ,
sta ro sta gli wic ki
Mi chał Nie szpo -
rek oraz po seł
na Sejm RP J a n
K a ź  m i e r  c z a k .

Twa rzą ogól -
no pol skiej ak cji
Szla chet na Pacz ka
jest Je rzy Du dek, zna ny pił karz po -
cho dzą cy z Knu ro wa. Nie daw no
otrzy mał on no mi na cję do ty tu łu
Gwiaz da Do bro czyn no ści, przy zna -
wa ne go w kon kur sie, or ga ni zo wa -
nym po raz trze ci przez ty go dnik
„New swe ek Pol ska” i Aka de mię
Roz wo ju Fi lan tro pii w Pol sce. Je rzy
Du dek otrzy mał no mi na cję w ka te -
go rii „Za an ga żo wa nie w pro gram
spo łecz ny”. 

Pił karz od 2010 r. jest am ba sa do -
rem pro jek tu Szla chet na Pacz ka

i bar dzo ak tyw nie w nim uczest ni -
czy. Aby otrzy mać ty tuł Gwiaz dy
Do bro czyn no ści, Je rzy Du dek po -
trze bu je jak naj więk szej licz by gło -
sów od da nych po przez stro nę in ter -
ne to wą: www.gwiaz dy do bro czyn -
no sci.pl. Gło so wa nie po trwa do 5
lu te go. Ogło sze nie wy ni ków na stą -
pi 18 lu te go pod czas Cha ry ta tyw ne -
go Ba lu Gwiazd Do bro czyn no ści
oraz na ła mach ty go dni ka „New -
swe ek Pol ska”.

(AN)

Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

Szla chet na Pacz ka nie za wio dłaPo móż my 
Agniesz ce!

Agniesz ka nie pod da ła się cho ro bie, lecz nie stać jej na sfi nan so wa nie
kosz tow nej te ra pii.

Je rzy Du dek pro mu ją cy ak cję Szla chet na Pacz ka jest
no mi no wa ny do ty tu łu Gwiaz da Do bro czyn no ści.
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Na si wśród
naj lep szych

Wy róż nia ją cy się stra ża cy otrzy ma li Me da le za Za słu gi dla Po żar nic twa.

Pod su mo wa nie pra co wi te go ro ku

Wszyst kich za chwy cił wy stęp gru py ze Szko ły Pod sta wo wej nr 1 w Mia -
stecz ku Ślą skim, któ ra za ję ła I miej sce w swej ka te go rii.
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Uchwa łą Ra dy Po wia tu Nr
XVI/81/2011 z dnia 24 li sto pa -

da 2011 r. zo sta ły wpro wa dzo ne
no we staw ki opłat za usu nię cie po -

jaz du z dro gi oraz za par ko wa nie
po jaz du na par kin gu strze żo nym,
a tak że usta lo no wy so kość kosz -
tów spo wo do wa nych wy da niem
dys po zy cji usu nię cia po jaz du
z dro gi w przy pad ku od stą pie nia
od usu wa nia po jaz du z po wo du
usta nia przy czyn je go usu nię cia.
Uchwa ła we szła w ży cie 5 stycz -
nia. Opra co wa na zo sta ła na pod -
sta wie zmie nia ją cych się ak tów
praw nych, obo wią zu ją cych w ca -
łym kra ju.

Po niż sze ta be le po da ją staw ki
przy ję te tą uchwa łą. W pierw szej
okre ślo ne są opła ty za usu nię cie
i prze cho wy wa nie po jaz du. W dru -
giej ta be li po da no kosz ty, ja kie trze -
ba po nieść, gdy już wy da na zo sta ła
spe cja li stycz nej fir mie dys po zy cja
usu nię cia po jaz du z dro gi, a do pie ro
póź niej wła ści ciel za de kla ro wał się,
iż sam o to za dba.

Nie moż na lek ce wa żyć no wych
prze pi sów, bo mo że to spo ro kosz -
to wać. W przy pad ku od ho lo wa nia
po jaz du na par king strze żo ny wła -
ści ciel po jaz du zo sta nie ob cią żo ny
kwo tą za od ho lo wa nie po jaz du oraz
za prze cho wy wa nie po jaz du
za każ dą ko lej ną do bę aż do je go
ode bra nia z par kin gu. Je śli po jazd
nie zo sta nie ode bra ny z par kin gu
w ter mi nie trzech mie się cy, sta ro sta
wy stą pi do są du z wnio skiem
o orze cze nie prze pad ku po jaz du

na rzecz po wia tu. Gdy sąd orzek nie
prze pa dek po jaz du, zo sta nie on
usu nię ty z par kin gu. Za ca ły okres
je go prze cho wy wa nia na par kin gu
opła tę po nie sie do tych cza so wy
wła ści ciel. Opła ta ta bę dzie po -
więk szo na o kosz ty ho lo wa nia,
osza co wa nia war to ści po jaz du, je -
go sprze da ży lub znisz cze nia
w przy pad ku zni ko mej je go war to -

ści han dlo wej. Sta ro sta wy da de cy -
zję o za pła cie tych kosz tów, a wła -
ści ciel bę dzie mu siał je po nieść
na rzecz Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach. 

Wszyst kie te na leż no ści pod le -
ga ją eg ze ku cji w try bie i na za sa -
dach okre ślo nych w usta wie o po -
stę po wa niu eg ze ku cyj nym w ad mi -
ni stra cji. (JH)

W grud niu ub. ro ku za koń czył
się pro jekt „Ter mo mo der ni za cja
obiek tu Do mu Po mo cy Spo łecz nej
Za me czek w Kuź ni Nie bo row -
skiej” re ali zo wa ny przez Po wiat
Gli wic ki we współ pra cy z Do mem
Po mo cy Spo łecz nej „Za me czek”
w Kuź ni Nie bo row skiej. Do fi nan -
so wa nie na re ali za cję pro jek tu
uzy ska no z Unii Eu ro pej skiej
z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz -
wo ju Re gio nal ne go w ra mach Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj -

ne go Wo je wódz twa Ślą skie go
na la ta 2007-2013, Prio ry tet V.
Śro do wi sko, Dzia ła nie 5.3. Czy ste
po wie trze i od na wial ne źró dła
ener gii. 
Cał ko wi ta war tość pro jek tu wy nio -
sła 938 306,15 zł, z cze go:
���� 797 560,23 zł (85 proc.) sta no wi -

ła do ta cja z Unii Eu ro pej skiej 

����140 745,92 zł (15 proc.) to środ ki
wła sne Po wia tu Gli wic kie go. 
Głów nym ce lem pro jek tu by ło

zmniej sze nie ilo ści za nie czysz czeń
od pro wa dza nych do at mos fe ry (ob -
ni że nie ni skiej emi sji) oraz zwięk -
sze nie efek tyw no ści ener ge tycz nej.
Cel osią gnię to po przez kom plek so -
wą ter mo mo der ni za cję bu dyn ku
Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Za me -
czek”. Po nad to pro jekt przy czy nił
się do po pra wy ja ko ści in fra struk tu -
ry spo łecz nej i po pra wy wa run ków

by to wych oraz pra cy w pla ców ce
ob ję tej pro jek tem.

Dzię ki do fi nan so wa niu do ko na -
no kom plek so wej ter mo mo der ni za -
cji bu dyn ku DPS „Za me czek”, po -
le ga ją cej na:
– wy ko na niu in sta la cji so lar nej, 
– mo der ni za cji ko tłow ni z kok so -
wo -wę glo wej na ole jo wą,

– ocie ple niu ścian piw nic przy
grun cie,
– wy mia nie okien i drzwi,
– ocie ple niu stro po da chu nad klat ką
scho do wą, stro pu nad ostat nią kon -
dy gna cją oraz ścia ny klat ki scho do -
wej przy le ga ją cej do stry chu,
– wy mia nie in sta la cji co,
– wy mia nie wen ty la cji.

Miesz kań cy DPS -u „Za me czek”
miesz ka ją te raz w do brze do grza -
nym bu dyn ku, a oto cze nie sko rzy -
sta na mniej szej emi sji py łów

i szko dli wych ga zów po cho dzą -
cych z ko tłow ni DPS. W wy ni ku re -
ali za cji pro jek tu do koń ca 2012 ro -
ku znacz nie zmniej szy się emi sja
do at mos fe ry szko dli wych związ -
ków: dwu tlen ku siar ki o po nad jed -
ną to nę, tlen ków azo tu o bli -
sko 130 kg i dwu tlen ku wę gla o po -

nad 195 kg. Zmniej szy się też emi -
sja do at mos fe ry py łów. Zma le je

znacz nie za po trze bo wa nie bu dyn ku
na ener gię ciepl ną, a ilość ener gii
wy two rzo nej przy wy ko rzy sta niu
ener gii pro mie nio wa nia sło necz ne -
go wy nie sie w cią gu ro ku 25,5
MWh. 

DPS „Za me czek” jest sa mo -
dziel ną jed nost ką or ga ni za cyj ną
i bu dże to wą sa mo rzą du te ry to -
rial ne go, pod le ga ją cą Po wia to wi
Gli wic kie mu. Mie ści się w za -
byt ko wym dwor ku z oko ło 1880
r. Świad czy usłu gi opie kuń czo -
-re ha bi li ta cyj no -te ra peu tycz ne
ja ko dom sta łe go po by tu dla do -
ro słych nie peł no spraw nych in te -
lek tu al nie męż czyzn. Na sta łe
miesz ka w nim 51 pod opiecz -
nych.

(JP)

Waż ne dla wła ści cie li po jaz dów KIE DY TWÓJ PO JAZD MO ŻE BYĆ 
USU NIĘ TY Z DRO GI?

Art. 130a. Usta wy z dnia 20 czerw ca 1997 r. Pra wo o ru chu dro go wym
(Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602) mó wi m.in., iż: 
1. Po jazd jest usu wa ny z dro gi na koszt wła ści cie la w przy pad ku:
���� po zo sta wie nia go w miej scu, gdzie jest to za bro nio ne i utrud nia ruch

lub w in ny spo sób za gra ża bez pie czeń stwu;
���� prze kro cze nia wy mia rów, do pusz czal nej ma sy cał ko wi tej lub na ci sku

osi okre ślo nych w prze pi sach ru chu dro go we go, chy ba że ist nie je
moż li wość skie ro wa nia po jaz du na po bli ską dro gę, na któ rej do pusz -
czal ny jest ruch ta kie go po jaz du;
���� po zo sta wie nia po jaz du nie ozna ko wa ne go kar tą par kin go wą, w miej -

scu prze zna czo nym dla po jaz du oso by nie peł no spraw nej o ob ni żo nej
spraw no ści ru cho wej oraz osób wy mie nio nych w art. 8 ust. 2;
���� po zo sta wie nia po jaz du w miej scu obo wią zy wa nia zna ku wska zu ją ce -

go, że za par ko wa ny po jazd zo sta nie usu nię ty na koszt wła ści cie la.
2. Po jazd mo że być usu nię ty z dro gi na koszt wła ści cie la, je że li nie ma

moż li wo ści za bez pie cze nia go w in ny spo sób, w przy pad ku gdy:
���� kie ro wa ła nim oso ba:
a) znaj du ją ca się w sta nie nie trzeź wo ści lub w sta nie po uży ciu al ko ho lu

al bo środ ka dzia ła ją ce go po dob nie do al ko ho lu,
b) nie po sia da ją ca przy so bie do ku men tów upraw nia ją cych do kie ro wa -

nia lub uży wa nia po jaz du;
���� je go stan tech nicz ny za gra ża bez pie czeń stwu ru chu dro go we go, po -

wo du je uszko dze nie dro gi al bo na ru sza wy ma ga nia ochro ny śro do -
wi ska.

3. Po jazd mo że być prze miesz czo ny lub usu nię ty z dro gi, je że li utrud nia
pro wa dze nie ak cji ra tow ni czej.

W „Za mecz ku” bez za nie czysz czeń

Ko tły ole jo we w zmo der ni zo wa nym obiek cie. In sta la cja so lar na wspo ma ga bu dy nek w ener gię po cho dzą cą z pro mie nio -
wa nia sło necz ne go.

Ewa Za mo ra, dy rek tor „Za mecz ku” przed wej ściem do bu dyn ku.

Każ dy wła ści ciel po jaz du mu si mieć świa do mość, że w przy pad kach
na ru sze nia nie któ rych prze pi sów usta wy Pra wo o ru chu dro go wym,
(art. 130a – patrz ram ka) je go po jazd mo że zo stać usu nię ty z dro gi i od -
ho lo wa ny na par king strze żo ny, co wią że się każ do ra zo wo ze spo ry mi
kosz ta mi.
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Co ro ku wraz z roz po czę ciem
se zo nu grzew cze go znacz nie po -
gar sza się stan po wie trza na Ślą -
sku. Ro śnie w nim za war tość
szko dli wych związ ków, któ re po -
wo du ją, że nie tyl ko źle nam się
od dy cha, ale są też przy czy ną
wie lu cho rób.

Wszyst ko za spra wą prze sta rza -
łych pa le nisk do mo wych i te go,
czym się w nich pa li.

Tak by ło choć by przed świę ta mi
Bo że go Na ro dze nia, kie dy to w wo -
je wódz twie ślą skim ogło szo ny zo -
stał alarm smo go wy. W Za brzu do -
bo we nor my stę że nia py łu w po wie -
trzu zo sta ły prze kro czo ne o po -
nad 1200 proc., w Ryb ni ku o 1086
proc., a w Gli wi cach o 582 proc.
Urząd mar szał kow ski ostrze gał
przed ry zy kiem wy stą pie nia nie ko -
rzyst nych skut ków zdro wot nych.
Sta re pie ce dy mią i kop cą, a wraz
z dy mem do po wie trza tra fia ją du że
ilo ści m.in. dwu tlen ku siar ki, tlen -
ków azo tu, dwu tlen ku wę gla oraz
py łu. Tak dzie je się, gdy do pa le ni -
ska wrzu ca ny jest wę giel lub tań szy
miał wę glo wy, a piec nie spa la ich
na le ży cie. Czę sto jed nak miesz kań -
cy pa lą, czym po pad nie. Wrzu ca ją
do pie ców pla stik, gu mę, wszel kie
opa ko wa nia, sta re bu ty itp. Wów -
czas przez ko mi ny ulat nia ją się
diok sy ny, wę glo wo do ry aro ma tycz -
ne i fu ra ny, po wo du ją ce sze reg po -
waż nych cho rób, a do łą cza ją
do nich rów nież m.in. kadm, ołów
i in ne me ta le cięż kie. 

9 li sto pa da ub. r. w Ka -
to wi cach kon fe ren cją pra -
so wą roz po czę ła się kil ku -
mie sięcz na kam pa nia zor -
ga ni zo wa na przez Gru pę
Tau ron, któ ra przy wspar -
ciu fi nan so wym 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 ma uświa da miać
miesz kań com nie bez pie -
czeń stwa, ja kie po wo du je
ni ska emi sja.

– Za nie czysz cze nia wy -
do by wa ją ce się z ko mi nów
są tym groź niej sze, że we -
dług prze pro wa dzo nych
przez So poc ką Pra cow nię
PBS DGA ba dań miesz -
kań cy wo je wódz twa ślą -
skie go ogrze wa ją miesz ka -
nia pa ląc w pie cach ni skiej ja ko ści
wę giel i śmie ci – in for mu je Piotr
Bier nat, rzecz nik pra so wy WFO -
ŚiGW w Ka to wi cach. – Sza cun ki
po wsta łe na pod sta wie zre ali zo wa -
ne go w paź dzier ni ku ub. r. son da żu
wska zu ją, że na te re nie Gór no ślą -
skie go Związ ku Me tro po li tal ne go
śmie ci mo gą być spa la ne w co trze -
cim miesz ka niu, a rocz nie w do mo -
wych pa le ni skach zni ka gó ra od pa -
dów więk sza niż ka to wic ka „Su per -
jed nost ka”, naj więk szy na po łu dniu
Pol ski blok miesz kal ny.

Za ini cjo wa na kam pa nia no si
na zwę „Ni ska emi sja – wy so kie
ry zy ko”. W jej ra mach za pla no wa -

no 40 spo tkań z miesz kań ca mi,
pu bli ka cje i kol por taż wy daw -
nictw po świę co nych wal ce z ni ską
emi sją, kon kurs dla na uczy cie li,
se rię au dy cji te le wi zyj nych
i ulicz nych hap pe nin gów. W każ -
dy po nie dzia łek o godz. 17.15
w TV Ka to wi ce emi to wa ne są pro -
gra my po świę co ne tej pro ble ma ty -
ce. Uczest ni czą ca w kon fe ren cji
Ga brie la Le nar to wicz – pre zes
WFO ŚiGW mó wi ła, że lu dzie mu -
szą prze ko nać się, że ni ska emi sja
to nie abs trak cyj ny pro blem, lecz
re al ne nie bez pie czeń stwo dla ich
zdro wia i kie sze ni.

(RG)

Wo je wódz ki Fun dusz Ochro -
ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Ka to wi cach za chę ca
do bu do wy ni sko ener ge tycz nych
bu dyn ków. Pro gram do fi nan so -
wa nia ta kich obiek tów, wpro wa -
dzo ny kil ka mie się cy te mu przez
Fun dusz, jest uwa ża ny za wzor -
co wy w kra ju.

Prze ko na li się o tym uczest ni cy
ogól no pol skie go Fo rum „Ener gia –
Efekt – Śro do wi sko”, zor ga ni zo -
wa ne go 4 li sto pa da w War sza wie
przez Na ro do wy Fun dusz Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej.
Pre zen ta cja ka to wic kie go Fun du -
szu na te mat pierw szych efek tów
i do świad czeń wdra ża nia te go pro -
gra mu za ini cjo wa ła kil ku go dzin ną
burz li wą dys ku sję eks per tów ener -
ge tycz nych z ca łe go kra ju. 

Już te raz wia do mo, że ofer ta
WFO ŚiGW w Ka to wi cach do fi -
nan so wa nia bu do wy ni sko ener ge -
tycz nych obiek tów spo tka ła się
z ogrom nym za in te re so wa niem
miesz kań ców re gio nu. Punk ty
Ban ku Ochro ny Śro do wi ska – re -

ali zu ją ce go ten pro gram – w Ka to -
wi cach i Czę sto cho wie są ob le ga ne
i za sy py wa ne py ta nia mi osób fi -
zycz nych za mie rza ją cych sko rzy -
stać z te go, pierw sze go w kra ju,
pro gra mu do fi nan so wu ją ce go ze
środ ków pu blicz nych bu do wę
obiek tów o ma łym za po trze bo wa -
niu na ener gię ciepl ną. 2 mln zł
prze zna czo ne na ten cel do koń -
ca 2012 ro ku, zo sta ły w po ło wie
wy ko rzy sta ne już w ub. r. Po zwa la
to na sfi nan so wa nie ni sko opro cen -
to wa nych kre dy tów zwią za nych
z re ali za cją ener go osz częd nych
obiek tów, a tak że in sta la cji i urzą -
dzeń tech no lo gicz nych słu żą cych
bu do wie do mów, któ rych wskaź nik
za po trze bo wa nia na ener gię koń co -
wą jest niż szy od 60 ki lo wa to go -
dzin na metr kwa dra to wy rocz nie.

Ich kre dy to wa nie jest moż li we
do 90 proc. kosz tów za ku pu i mon -
ta żu urzą dzeń nie kon wen cjo nal -
nych źró deł cie pła (pom py cie pła,
ko lek to ry sło necz ne), wen ty la cji
me cha nicz nej z od zy skiem cie pła
do min. 75 proc., wy mien ni ka
grun to we go, a tak że – w zmien nej

wy so ko ści – dla in sta la cji ogrze -
wa nia, ma te ria łów izo la cyj nych
ścian, stro pów, da chów, po sa dzek
oraz sto lar ki okien nej i drzwio wej.
Mak sy mal ny, ko rzyst ny kre dyt
na te ce le mo że wy no sić
do 200 000 zł. 

W trak cie de ba ty ener ge tycz nej
w sie dzi bie NFO ŚiGW mó wio no
o tym, jak do świad cze nia WFO -
ŚiGW w Ka to wi cach moż na wy ko -
rzy stać w ca łym kra ju.

Go rą ce dys ku sje wzbu dza ły np.
kwe stie moż li wo ści we ry fi ka cji
stan dar dów ener go osz częd no ści,
wy so ko ści wspie ra nych stan dar -
dów ener ge tycz nych czy ska le do -
fi nan so wa nia do płat w za leż no ści
od uzy ska nych efek tów oszczę dza -
nia ener gii, a tak że pro -
blem ob ję cia do fi nan so -
wa niem ze środ ków pu -
blicz nych miesz kań de -
we lo per skich.

Pro gram wspie ra nia
bu dow nic twa ener go -
osz częd ne go do brze
wpi su je się w stra te gię
dzia łań re ali zo wa nych

przez WFO ŚiGW w Ka to wi cach.
W ub. r. na dzia ła nia zwią za ne
z oszczę dza niem ener gii wy da no
re kor do wą kwo tę 240 mln zł,
o 100 mln zł wię cej niż po przed -
nio. Dzię ki te mu uda ło się w 2011
r. prze pro wa dzić ter mo mo der ni -
za cję po nad stu obiek tów w woj.
ślą skim, wy mie nić w cią gu 9 lat
po nad 17 ty się cy prze sta rza łych
pie ców w in dy wi du al nych go spo -
dar stwach oraz roz po cząć no wa -
tor ski w kra ju, pi lo ta żo wy pro -
gram do fi nan so wa nia opra co wa -
nia i wdra ża nia gmin nych pro-
gra  mów ener go osz  częd no śc i
p r z y wy ko rzy sta niu od na wial -
nych źró deł ener gii.

(RG)

Pod czas świą tecz ne go spo tka -
nia człon ków Okrę go wej Ra dy
Ło wiec kiej w Ka to wi cach Ga -
brie la Le nar to wicz – pre zes Wo -
je wódz kie go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej w Ka to wi cach otrzy ma ła
Od zna kę za Za słu gi dla Ło wiec -
twa.

To naj wyż sze wy róż nie nie
nada wa ne od 1966 ro ku oso bom
i in sty tu cjom spo za Zrze sze nia
wrę czył pre zes ka to wic kiej Okrę -
go wej Ra dy Ło wiec kiej Jan Su -
cho roń czak mó wiąc, że to wy raz
uzna nia i do ce nia nia za wspar cie
dzia łań kół ło wiec kich sta ra ją -
cych się o re in tro duk cję ga tun -
ków zwie rząt, któ rych sie dli ska
i gniaz da zo sta ły za to pio ne pod -
czas po wo dzi w 2010 r. Wów czas
to, zwłasz cza w oko li cach
Pszczy ny, Miedź nej, Bie ru nia,
Go czał ko wic, a tak że w po bli żu
Ra ci bo rza, pod wo dą zna la zło się
od 15 do 50 pro cent ob sza rów le -
śnych. Zgi nę ły przede wszyst kim
pi sklę ta, nie roz wi nię te ja ja w pta -

sich gniaz dach oraz mło de osob -
ni ki ba żan tów, ku ro patw, sa ren,
ło si i za ję cy. Tyl ko w re jo nie Ka -
to wic stra ty z te go po wo du osza -
co wa no na ok. 100 ty się cy zło -
tych.

Ka to wic ki Fun dusz w ra mach
spe cjal nych za sad do fi nan so wa nia
za dań zwią za nych z usu wa niem
w śro do wi sku skut ków klęsk ży -
wio ło wych udzie lił wspar cia ko -
łom ło wiec kim w wy so ko ści po -
nad 300 tys. zł na dzia ła nia zwią -
za ne z od two rze niem sta nu zwie -
rzy ny drob nej oraz na pra wia niem
śro do wi ska przy rod ni cze go.

Ga brie la Le nar to wicz po wie -
dzia ła, że od bie ra to od zna cze nie
w imie niu pra cow ni ków Fun du -
szu, dla któ rych re in tro duk cja ga -
tun ków zwie rząt ży ją cych w la -
sach na sze go re gio nu – zwłasz cza
tych, któ rym nie uda ło się prze żyć
po wo dzi – to ra to wa nie ży cia
w le sie. Moż na te go by ło do ko nać
m.in. dzię ki środ kom Wo je wódz -
kie go Fun du szu.

(RG)

Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
PPOOWWIIAATTUU  GGLLIIWWIICCKKIIEEGGOO

TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW WOJEWÓdZkiEGO FUNdUSZU

OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki WOdNEj W KATOWiCACh

Tru ją ca ni ska emi sja

Uzna nie lu dzi la su

Ga brie la Le nar to wicz wśród człon ków Okrę go wej Ra dy Ło wiec kiej w Ka to -
wi cach.
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Za kup i mon taż nie kon wen cjo nal -
nych źró deł cie pła – np. pom py cie -
pła – mo że być kre dy to wa ny na wet
w 90 proc.

Jak bu do wać, to tyl ko ener go osz częd nie!
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Ko mi ny kop cą, a w dy mie od kryć moż na ca łą
ta bli cę Men de le je wa…
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Wpraw dzie w peł ni trwa jesz cze ka len -
da rzo wa zi ma, ale Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach już te raz przy go to wu je się
do wio sny, wy da jąc no wy prze wod nik tu -
ry stycz ny pt. „Po wiat gli wic ki na co dzień
i na week end”.

„Gra ni ce po wia tu przy po mi na ją swo im
kształ tem bu me rang. I jest w tym ja kaś ukry -
ta sym bo li ka. Bo kto choć raz prze mie rzał je -
go ma low ni cze la sy, po dzi wiał go tyc kie zam -
ki, drew nia ne ko ścio ły i daw ne pa ła ce, chęt -
nie tu wró ci. Do ci szy i pięk na miej sco wej
przy ro dy, do licz nych atrak cji tu ry stycz nych,
miast i wsi na zna czo nych bo gac twem ślą -
skiej hi sto rii. Prze wrot ne ha sło mar ke tin go -
we po wia tu brzmi Gli wic ki – i co Po wie cie?

Nic do dać, nic ująć.” – pi sze au tor, Je rzy
Ple szy niak.

W prze wod ni ku zna la zły się in for ma cje
m.in. o naj star szych śla dach osad nic twa
na te re nach dzi siej sze go po wia tu gli wic kie -
go, la sach i przy ro dzie, fau nie i flo rze, zam -

kach, pa ła cach i dwo rach, za -
byt kach ar chi tek tu ry drew nia -
nej, gród kach stoż ko wa tych,
krzy żach po kut nych i ślu zach
na Ka na le Gli wic kim, ale rów -
nież o naj cie kaw szych po le ca -
nych im pre zach, mu ze ach,
szla kach tu ry stycz nych. Jest
wzmian ka o ho te lach, go spo -
dar stwach agro tu ry stycz nych
i obiek tach re kre acyj nych. Nie
za bra kło rów nież map ki po -
wia tu gli wic kie go. Prze wod -
nik ma nie wiel ki, po ręcz ny
for mat i mo że być zna ko mi -
tym po moc ni kiem przy ma -
łych i du żych po dró żach
po po wie cie gli wic kim. Wy -
daw nic two za wie ra tak że cie -

ka wost ki do ty czą ce po wia tu i barw ne zdję cia
ob ra zu ją ce naj zna mie nit sze za byt ki i miej -
sca.

Wy daw cą
prze wod ni ka
jest ka to wic -
kie Wy daw -
nic two Ala -
tus.

(MFR)

Po wiat Gli wic ki re ali zu je pro -
jekt pt. „W kra inie utop ków i wo -
dze nia niedź wie dzia – pro mo cja
ślą skiej kul tu ry lu do wej na przy -
kła dzie zwy cza jów, ob rzę dów i le -
gend po wia tu gli wic kie go”, w ra -
mach któ re go pla nu je się wy dać
w po cząt kach 2012 r. dwa al bu -
my: „Od wień ca ad wen to we go
do do żyn ko we go czy li tra dy cje,

zwy cza je i ob rzę dy po wia tu gli -
wic kie go” oraz „O dio ble zło śli -
wym i utop ku życz li wym, czy li le -
gen dy i wie rze nia po wia tu gli wic -
kie go”. To ostat nie wy daw nic two

za wie rać bę dzie tek sty za pi sa ne za -
rów no ję zy kiem li te rac kim, jak
i ślą ską gwa rą, któ ra za brzmi rów -
nież na do łą czo nej do al bu mu pły -
cie z na gra nia mi wy bra nych le gend
i po dań. Z ko lei uzu peł nie niem
książ ki po świę co nej ob rzę dom
i zwy cza jom po wia tu gli wic kie go
sta nie się po wsta ją cy obec nie film
oraz wy sta wa fo to gra fii, do ku men -

tu ją ce te wciąż ży we prze ja wy lo -
kal nej tra dy cji. 

To wła śnie wia ra i tra dy cja
przod ków bu du ją na sze po czu cie
wspól no ty i toż sa mo ści, da ją świa -

do mość hi sto rycz nej cią gło ści i kul -
tu ro wych ko rze ni na sze go ist nie nia.
Po przez wie rze nia, zwy cza je i ob -
rzę dy, wy wo dzą ce się czę sto jesz -
cze z cza sów przed chrze ści jań -
skich, na si przod ko wie pró bo wa li
tłu ma czyć świat, zja wi ska w nim
za cho dzą ce – zmia ny pór ro ku, zja -
wisk at mos fe rycz nych itd. – a tak że
„oswa jać” ko lej ne eta py ży cia czło -

wie ka… Nic więc dziw ne go, że
rów nież mi nio ny nie daw no czas
Bo że go Na ro dze nia był dla miesz -
kań ców po wia tu gli wic kie go okre -
sem nie zwy kłym, w któ rym wier -

ność tra dy cjom prze ka zy wa nym
z po ko le nia na po ko le nie by ła –
i jest na dal – prze strze ga na szcze -
gól nie sil nie. Jed ną z ta kich tra dy cji
zwią za nych z ocze ki wa niem
na świę to wa nie na ro dzin Bo żej
Dzie ci ny jest przy go to wy wa nie
szo pek zwa nych tu „be tlyj ka mi”.

Przed sta wia my Czy tel ni kom po -
świę co ny be tlyj kom frag ment przy -
go to wy wa ne go al bu mu ob rzę do we -
go: „W swo im dzi siej szym kształ cie
szop ki ko ściel ne, a w ślad za ni mi
do mo we, po ja wi ły się w wie -
ku XVII na Ślą sku za po śred nic -
twem oj ców fran cisz ka nów.
W prze ci wień stwie do kra kow skich
od po wied ni ków, wzo ro wa nych
na strze li stych ko ścio łach, ślą ska
be tlyj ka to szo pa, sza łas pa ster ski
lub gór ska gro ta wy peł nio na luź no
usta wio ny mi w sta jen ce i wo kół
niej nie ru cho my mi fi gur ka mi. Obok
po sta ci wzię tych z Ewan ge lii po ja -
wia li się tam ślą scy chło pi, rol ni cy,
han dla rze, Ży dzi i zwie rzę ta. I to
nie tyl ko w do mo wych szop kach,
ale i w tych usta wia nych w ko ścio -
łach. Po cząt ko wo fi gur ki wy ko ny -
wa no głów nie z drew na, ale od po -
ło wy XIX wie ku wo bec co raz szer -
sze go za in te re so wa nia – za czę ły je
wy pie rać ma so wo pro du ko wa ne se -

ryj ne fi gur ki z gip su czy wy pa lo nej
gli ny, a od po cząt ku XX wie ku tak -
że z pa pier ma che.  Sa me be tlyj ki
bu do wa no z te go, co by ło po -
wszech nie do stęp ne – jesz cze
w cza sach po II woj nie świa to wej
by ły wy ko ny wa ne głów nie
z drewna, tek tu ry, dyk ty i sło my.
Nie gdyś bu do wa nie be tly jek by ło
za da niem chłop ców, któ rzy z oj -
cowską pomocą przy go to wy wa li je
przez ca ły ad went. Or ga ni zo wa ne
w po wie cie do rocz ne kon kur sy
na naj pięk niej szą be tlyj kę (m.in.
w gmi nie Pil cho wi ce) do wo dzą, że
tra dy cja ro dzin nej pra cy przy two -
rze niu te go sym bo lu świąt ma się tu
na dal do brze, bo do ry wa li za cji sta -
ją nie tyl ko dzie ci, ale rów nież ich
ro dzi ce, dziad ko wie, a na wet wie lo -
po ko le nio we ro dzi ny”. 

Pro jekt pt. „W kra inie utop ków
i wo dze nia niedź wie dzia – pro mo -
cja ślą skiej kul tu ry lu do wej na przy -
kła dzie zwy cza jów, ob rzę dów i le -
gend po wia tu gli wic kie go” wspó fi -
nan so wa ny jest przez Unię Eu ro pej -
ską z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz -
wo ju Re gio nal ne go w ra mach Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go Wo je wódz twa Ślą skie go na la -
ta 2007-2013, Prio ry tet IV Kul tu ra,
Dzia ła nie 4.3 Pro mo cja kul tu ry,
typ 2. Kam pa nie pro mo cyj ne w kra -
ju i za gra ni cą, któ rych ce lem jest
pro mo cja kul tu ry re gio nu, w tym
udział w wy sta wach i im pre zach
kul tu ral nych. (EP, MFR)

W grud niu ub. r. Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach wy da ło ko lej ną bar dzo cie ka wą
po zy cję al bu mo wą pt. „Prze szłość od le gła
w kro ni kach na tu ry, czy li hi sto ria pod zie -
mią za pi sa na”. W książ ce au tor, któ rym
jest Pa weł Woź niak, pra cow nik Pań stwo -
we go In sty tu tu Geo lo gicz ne go – Pań stwo -
we go In sty tu tu Ba daw cze go Od dział Gór -
no ślą ski im. Sta ni sława Dok to ro wi cza –
Hreb nic kie go w So snow cu, za pra sza
w szcze gól ną po dróż w cza sie…

„Daw no, daw no te mu, w jed nym z wie lu
sys te mów pla ne tar nych Dro gi Mlecz nej na -
ro dzi ła się Zie mia… (…). Mniej wię cej
w po ło wie grud nia prze strze nią ziem ską za -
wład nę ły di no zau ry i ga dy. Nie mia ły so bie
rów nych przez bli sko 200 mln lat, jed nak
w na szym ka len da rzu epo ka ich pa no wa nia
trwa ła dość krót ko, bo za le d wie dzie sięć
dni… Ży cie nie zno si pust ki – po na głym wy -
gi nię ciu di no zau rów śro do wi sko po wo li za -
czę ły wy peł niać ssa ki.”

W książ ce w spo sób przy stęp ny i za baw -
ny, ale jed no cze śnie bar dzo pro fe sjo nal ny
i na uko wy opi sa ne są pra dzie je ziem po wia tu
gli wic kie go, przy ro da kar bo nu, wa pie nie tria su
i wie le szcze gó łów z ży cia zwie rząt plej sto ceń -

skich, m.in. ma -
mu ta wiel kie go
i no so roż ca
w ł o  c h a  t e  g o ,
któ re nie gdyś
za miesz ki wa ły
te re ny obec ne -
go po wia tu gli -

wic kie go. Po zy cja z pew no ścią wzbo ga ci i tak
już zna czą cą bi blio tecz kę po wia to wych wy -

daw nictw oraz mo że stać się cie ka wą po mo cą
dy dak tycz ną w szko le, m.in. na lek cjach hi sto -
rii, przy ro dy, bio lo gii czy geo gra fii.

Gra ficz nie al bum na wią zu je do wy da nej
w 2009 ro ku przez sta ro stwo po zy cji pt.
„O czym szu mią knie je, czy li hi sto ria w le sie
za pi sa na”, sta no wiąc nie ja ko jej kon ty nu ację.
Wy daw ca mi al bu mu są Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach oraz Fro do s. j. z By to mia.

(MFR)

Ma mu ty na kar tach książ ki

„W kra inie utop ków i wo dze nia niedź wie dzia”
czy li le gen dy, po da nia i zwy cza je po wia tu gli wic kie go
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ROZ DA JE MY PRE ZEN TY!

Dla 10 pierw szych Czy tel ni ków „Wia do mo ści Po wia tu Gli -
wic kie go”, któ rzy za dzwo nią do re dak cji pod nr 32 332 66 65
ma my po jed nym al bu mie „Prze szłość od le gła w kro ni kach
na tu ry, czy li hi sto ria pod zie mią za pi sa na” oraz po jed nym
prze wod ni ku „Po wiat gli wic ki na co dzień i na week end”.

Do bre dla tu ry stów



www.powiatgliwicki.pl
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Ko man dor ppor. Da riusz
Szlach cic jest sze fem Wy dzia łu
Re kru ta cji Woj sko wej Ko men dy
Uzu peł nień w Gli wi cach. Pra cu je
tu taj od ma ja 2009 ro ku i przez
ca ły czas wzo ro wo współ pra cu je
m.in. z Po wia tem Gli wic kim. Pan
Da riusz po ja wia się na wie lu im -

pre zach i uro czy sto ściach po wia -
to wych, za wsze pro fe sjo nal nie
pro mu jąc pol ską ar mię. Nur to -
wa ło nas py ta nie – co ko man dor,
ofi cer Ma ry nar ki Wo jen nej ro bi
w Gli wi cach, za miast pły wać
po mo rzach i oce anach w służ bie
RP?

– Po cho dzę z Za wier cia. W dzie ciń -
stwie roz czy ty wa łem się w książ -
kach ma ry ni stycz nych i ma rzy łem
o mor skich przy go dach. Kie dy
po ma tu rze przy szło do wy bo ru za -
wo du, zło ży łem do ku men ty w se -
kre ta ria cie Aka de mii Ma ry nar ki
Wo jen nej im. Bo ha te rów We ster -
plat te w Gdy ni. Eg za mi ny zda łem
po myśl nie i tak za czę ła się mo ja za -
wo do wa przy go da z woj skiem i mo -
rzem. Stu dio wa łem na Wy dzia le Na -
wi ga cji i Uzbro je nia Okrę to we go,
pra cę dy plo mo wą na pi sa łem w Ka -
te drze Bro ni Pod wod nej. Po stu -
diach tra fi łem do 13. Dy wi zjo nu
Tra łow ców w 9. Flo tyl li Obro ny
Wy brze ża. Trzy na ście wspa nia łych
i in te re su ją cych lat spę dzi łem
na He lu, naj pierw w 13. Dy wi zjo nie
Tra łow ców, gdzie peł ni łem obo -
wiąz ki do wód cy dzia łu II, III czy li
bro ni ra kie to wej i ar ty le rii oraz bro -
ni pod wod nej, a na stęp nie pra co wa -
łem na sta no wi sku do wód cy Gru py
Jed no stek Pły wa ją cych w Ko men -
dzie Por tu Wo jen ne go Hel – opo -
wia da kmdr ppor. Da riusz Szlach cic.

Do dziś z sen ty men tem wspo mi -
na swo je ma ry nar skie ży cie na Pół -
wy spie Hel skim, gdzie by ło pięk nie
i du żo pły wał po Bał ty ku i Mo rzu
Pół noc nym. Prze żył tam nie je den
sztorm (a fa la na Mo rzu Bał tyc kim
jest krót ka i wy so ka!). Nie ste ty, hel -
ska flo tyl la zo sta ła roz wią za na,
część okrę tów z Por tu Wo jen ne go
Hel tra fi ła do Gdy ni, część do Świ -
no uj ścia. A pan ko man dor wró cił
na Śląsk. Przez kil ka lat pra co wał
w Woj sko wej Ko men dzie Uzu peł -
nień w My sło wi cach, by wresz cie
tra fić na Zie mię Gli wic ką. Jest chy -
ba je dy nym woj sko wym ma ry na -
rzem, któ ry pra cu je w Gli wi cach.
Co dzien nie po dró żu je do pra cy po -
cią giem z ro dzin ne go Za wier cia
do Gli wic, a prze cho dząc obok fi gu -
ry Nep tu na – kró la mórz na gli wic -
kim Ryn ku – z sza cun kiem pa trzy…
i wspo mi na swo je ma ry nar skie ży -
cie.

– Nie moż na żyć ma rze nia mi,
trze ba pa trzeć w przy szłość i iść
tam, gdzie jest pra ca. Jak tyl ko mo -
gę, wra cam jed nak na Hel. Spę -

dzam tam wszyst kie wa ka cje
i dłuż sze week en dy. Na co dzień
zaj mu ję się re kru ta cją mło dych lu -
dzi w sze re gi ar mii. Za chę cam mło -
dych lu dzi do pra cy w woj sku ja ko
żoł nierz za wo do wy. Za wód żoł nie -
rza to do bry po mysł na ży cie oraz
wy bór za wo do wej dro gi – za chę ca
pan ko man dor na te re nie po wia tu
gli wic kie go.

(MFR)

15 grud nia na Zam ku w Tosz -
ku zor ga ni zo wa ne zo sta ło spo tka -
nie opłat ko we Związ ku Ochot ni -
czych Stra ży Po żar nych RP, przy -
go to wa ne przez Za rząd Po wia to -
wy OSP w Gli wi cach oraz bur mi -
strza Tosz ka. 

W spo tka niu uczest ni czy li
przed sta wi cie le wszyst kich jed no -
stek OSP dzia ła ją cych na te re nie
Po wia tu Gli wic kie go oraz za pro -
sze ni go ście, m.in. wi ce mar sza łek
Se na tu RP Ma ria Pań czyk -Po -
zdziej, ko men dant miej ski PSP
w Gli wi cach Ja nusz Przy byl ski,
bur mistrz Tosz ka Grze gorz Kup -

czyk, wój to wie gmin Ru dzi niec
i Wie lo wieś – Krzysz tof Ob rzut
i Gin ter Skow ro nek oraz rad ni
gmin ni i po wia to wi. Po wiat Gli wic -
ki re pre zen to wa li wi ce sta ro sta Wal -
de mar Do mbek oraz czło nek Za -
rzą du Sła wo mir Adam czyk. Spo -
tka nie od by ło się pod du cho wym
prze wod nic twem ks. bi sku pa Ge -
rar da Ku sza. 

Pod czas spo tka nia prze wod ni -
czą cy Za rzą du Po wia to we go
Związ ku OSP RP w Gli wi cach An -
drzej Frej no prze ka zał po dzię ko -
wa nia oso bom za słu żo nym dla te go
ru chu w mi nio nym ro ku. Stra ża cy
po dzie li li się opłat kiem, skła da jąc
so bie ży cze nia świą tecz ne i no wo -
rocz ne. Pro gram ar ty stycz ny na to
spo tka nie przy go to wa li ucznio wie
ze Szko ły Pod sta wo wej w Tosz ku.

(RG)

19 grud nia ub. r. w Sta ro stwie
Po wia to wym w Gli wi cach od by ła
się na ra da szko le nio wo -roz li cze -
nio wa pra cow ni ków miast i gmin
z te re nu po wia tu od po wie dzial -
nych za or ga ni za cję, przy go to wa -
nie i prze pro wa dze nie kwa li fi ka -
cji woj sko wej. Pod czas na ra dy
ko men dant WKU ppłk Ro man
No wo grodz ki oraz czło nek Za rzą -
du Po wia tu Gli wic kie go Sła wo -
mir Adam czyk wrę czy li Me da le
„Za za słu gi dla obron no ści kra -

ju”, przy zna ne przez mi ni stra
obro ny na ro do wej. 

Me da le otrzy ma li: zło ty – Zbi -
gniew Mać ko wiak ze Sta ro stwa
Po wia to we go w Gli wi cach, srebr ne
– Le szek Ku biak (dy rek tor Szpi ta -
la Po wia to we go w Py sko wi cach)
oraz Ire na Kuź nie wicz ze Sta ro -
stwa Po wia to we go w Gli wi cach
i brą zo wy – Bo gu sła wa Ma zur
z Urzę du Miej skie go w Py sko wi -
cach. Po dzię ko wa nia za do brą

współ pra cę ze Sta ro stwem Po wia -
to wym ode bra li: ppłk Ro man No -
wo grodz ki, ko man dor ppor. Da -
riusz Szlach cic z WKU oraz dyr.
Le szek Ku biak. Li sty gra tu la cyj ne
od sta ro sty i po dzię ko wa nia
za spraw ne prze pro wa dze nie kwa -
li fi ka cji woj sko wej otrzy ma li: Ewa
Kup czyk z WKU, Ire na Nie dziel -
ska z UG w Wie low si, Ire na Paw -
li czek z UG w Pil cho wi cach, Bar -
ba ra Na wrat z UM w So śni co wi -

cach oraz Mag da le na Fry chel
z UG w Ru dziń cu. 

Pod czas na ra dy pod su mo wa na
zo sta ła kwa li fi ka cja woj sko wa
prze pro wa dzo na w 2011 r. oraz
przed sta wio no za ło że nia, ja kie bę dą
obo wią zy wać pod czas jej trwa nia
w 2012 r. 

Wrę cze nie ko lej nych Me da li
za Za słu gi dla Obron no ści Kra ju na -
stą pi ło na gru dnio wej se sji Ra dy
Po wia tu Gli wic kie go. Zło ty Me dal,
przy zna ny przez mi ni stra ob ro ny
na ro do wej na wnio sek wo je wo dy
ślą skie go Zyg mun ta Łu kasz czy ka,
otrzy mał sta ro sta Mi chał Nie szpo -
rek, srebr ne – bur mistrz Mia sta
i Gmi ny So śni co wi ce Mar cin
Stron czek, wójt Gmi ny Wie lo wieś
Gin ter Skow ro nek oraz za stęp ca
wój ta Gmi ny Ru dzi niec An drzej
Hosz, a brą zo wy – skarb nik Po wia -
tu Gli wic kie go Ma ria Owcza rzak -
-Siej ko.

(RG)

Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

Za miast na mo rzu, przy stoj ny ko man dor pra cu je w WKU, czy li ko lej ne związ ki Po wia tu Gli wic kie go
z Po wia tem Puc kim

Pod czas im prez po wia to wych ko man dor za chę ca mło dych lu dzi do wstę po -
wa nia do ar mii.

Kmdr ppor. Da riusz Szlach cic do -
brze zna ny jest oso bom, któ re sta -
wia ją się co ro ku do kwa li fi ka cji
woj sko wej.
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Stra ża kom z OSP ży cze nia jak co
ro ku zło żył bp Ge rard Kusz.

Sa la Pe ter swaldz ka na Zam ku
w Tosz ku wy peł ni ła się te go wie -
czo ru po brze gi.
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Od le wej: Zbi gniew Mać ko wiak,
Bo gu sła wa Ma zur, Ire na Kuź nie -
wicz, Le szek Ku biak, Ro man No -
wo grodz ki i Sła wo mir Adam czyk…

…oraz Gin ter Skow ro nek, An drzej Hosz, Ma ria Owcza rzak -Siej ko, Mar cin
Stron czek i Mi chał Nie szpo rek.

Na gro dze ni przez mi ni stra

Z He lu do Gli wic

Stra żac ki opła tek
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Miesz kań cy po wia tu gli -
wic kie go kul ty wu ją
wie le daw nych i cie ka -

wych oby cza jów, m.in. sta nic kie
fa kle, wo dze nie niedź wie dzia,
Bar bór kę czy bab ski com ber. Są
wśród nich jed nak i ta kie, któ re
po wo li za ni ka ją. Stąd ro dzi się
po trze ba przy po mi na nia o nich,
bo wiem sta no wią waż ną część na -
szej lo kal nej hi sto rii. 

Jed ną z ta kich tra dy cji jest prak -
ty ko wa ne zwłasz cza na wsiach świ -
nio bi cie – za bi cie świ ni i przy go to -
wa nie z niej wy ro bów.

Daw niej świ nio bi cie by ło świę -
tem, uczest ni czy ły w nim ca łe ro -
dzi ny – wspo mi na Er hard Fit zoń
z Cio cho wic, któ ry w swo im go spo -
dar stwie do mo wym wspól nie z żo -
ną Ire ną pod trzy mu je ten zwy czaj.
Oczy wi ście nie bio rą w nim udzia łu
dzie ci. 

Moż na śmia ło po wie dzieć,
że świ nio bi cie zro dzi ło
się z ko niecz no ści i wy -

mo gów cza sów. Za bi cie świ ni – 2-3
ra zy w ro ku, szcze gól nie w okre sie
przed Bo żym Na ro dze niem – po -
zwa la ło na zgro ma dze nie więk szych
za pa sów, a tym sa mym za pew nie nie
na dłuż szy okres je dze nia. 

Świ nio bi cie roz po czy na się już
z sa me go ra na. Do do mu przy cho -
dzi ma sarz (rzeź nik), któ ry wy pro -
wa dza świ nię z chlew ni i ogłu sza
spe cjal nym pi sto le tem uży wa nym
w rzeź niach. Na stęp nie prze ci na jej
tęt ni cę ser co wą pod ło pat ką, by spu -
ścić ze zwie rzę cia krew (po za bi ciu
świ ni krew trze ba in ten syw nie mie -
szać). Po czym świ nię po le wa się
go rą ca wo dą i ścią ga z niej skó rę.
Po skó ro wa niu zwie rzę zo sta je za -
wie szo ne gło wą w dół na tzw. kram -
pul cu (or czy ku). Nie zwy kle waż ne
jest, aby świ nia by ła do brze wy -
czysz czo na, dla te go też jesz cze raz
kil ka krot nie po le wa się ją go rą cą
wo dą i opa la. Gdy świ nia osty gnie,
wpra wio ny ma sarz zręcz nie prze ci -
na ją na po ło wę i wy ci na po szcze -
gól ne ele men ty, m.in.: że ber ka, ner -
ki, bo czek, sło ni nę, ło pat ki (któ re
trze ba wy try bo wać – od dzie lić mię -
so od ko ści), schab i z ki ty (tyl nej
no gi) – szyn ki. Gło wę świ ni, czy li
tzw. gło wi znę wrzu ca się do ko tła
wraz z ner ka mi, ser cem, śle dzio ną,
płu ca mi, ję zy kiem i pod gar dlem
i go tu je na wy ro by. Do pra wia się li -
ściem lau ro wym, zie lem an giel skim
i przez ok. 1,5 go dzi ny gło wi zna
po win na się go to wać – gdy jest go -
to wa, jej frag men ty bie rze się
na skosz to wa nie. Na stęp nie ze świ -
ni wy cią ga się wnętrz no ści – je li ta
i pę cherz mo czo wy. Je li ta wy ma ga -
ją spe cjal nych czyn no ści: po zo sta -
wia się je w zim nej wo dzie z ce bu -
lą, so lą, octem – i tak czysz czą się
przez oko ło 2 go dzi ny. Z ko lei pę -
cherz (na Ślą sku: pa cha rzi na) po na -
dmu cha niu słu żył dzie ciom ja ko ba -
lo nik do za ba wy. 

Po ugo to wa niu się mię sa moż -
na przy stę po wać do ro bie nia
wy ro bów. Do bry ma sarz nie

zmar nu je ani ka wał ka ze świ nio bi -
cia. I tak wy ra bia się pasz tet, sal ce -
son, żym lo ki, krup nio ki i kieł ba sę.

Pasz tet ro bi się z wą tro by (któ -
rą wcze śniej trze ba spa rzyć
go rą cym ro so łem – wy wa -

rem, w któ rym go tu je się mię so),
gło wi zny, pod gar dla, płuc, ser ca
i ję zy ka. Mię so mie li się przez ma -
szyn kę, do da je pie przu, so li, pie -
czo nej ce bu li. Ca łość na le ży wy -
mie szać i moż na na kła dać do sło -
ików.

Ko lej nym wy ro bem jest sal ce -
son, któ ry ro bio ny jest z gło wi zny
i po dro bów. Mię so kroi się w kost -
kę, do da je do nie go czo snek (wy ci -
ska ny przez pra skę), pieprz, tro chę
skó rek. Skór ki peł nią tu taj ta ką sa -
mą funkcję jak w dzi siej szej kuch ni
że la ty na. Do wy mie sza ne go sal ce -
so nu do da je my ro sół i przy pra wia -
my so lą do sma ku (zu pę do da je się,
aby sal ce son uzy skał sta łą kon sy -
sten cję). Na koń cu do le wa się krew.
Tak przy rzą dzo ny sal ce son na dzie -
wa się do spe cjal nych wor ków
i wrzu ca do ko tła z zu pą, by go to -
wał się z ok. 1,5 go dzi ny. War to
wspo mnieć, że kie dyś sal ce so nem
na peł nia no świń skie żo łąd ki.

Na stęp nie ro bi się żym lo ki,
zwa ne tak że buł czan ką.
Do żym lo ków na le ży

przez ma szyn kę zmie lić płu ca, ser -
ce, ner ki, do dać skór ki, skwar ki
i ce bu lę. Po trzeb ne są tak że po kro -
jo ne w ka wał ki buł ki, któ re trze ba
odro bi nę na mo czyć w wy wa rze
z ugo to wa ne go mię sa – za nim wy -
mie sza się je ze zmie lo nym mię -
sem mu szą osty gnąć. To wszyst ko
przy pra wia się pie przem, zie lem
an giel skim, so lą i odro bi ną tłusz -
czu (któ ry wy ta pia się z sło ni ny.
Kroi się ją w kost kę i roz ta pia
na sma lec ze skwar ka mi). Na ko -
niec do le wa się przez sit ko krew
(waż ne, że by wszyst kie skład ni ki
by ły zim ne, w in nym wy pad ku
żym lo ki mo gły by się ze psuć).
Po wy mie sza niu, żym lo ki wkła da
się do oczysz czo nych je lit, za wią -
zu je sznur kiem i wrzu ca na 15 mi -
nut do ko tła, że by się pod grza ły. 

Ko lej nym wy ro bem są krup -
nio ki – zwa ne tak że ka -
szan ką czy z nie miec ka

grau pen wur stem. Do krup nio ków
mie li się płu ca, śle dzio nę, skór ki
i pod gar dle. Ca łość mie sza się
z wcze śniej ugo to wa ną ka szą
i z przy pra wa mi: zie lem an giel -
skim, pie przem, so lą, pie czo ną ce -
bu lą (gdy by by ła su ro wa, ca łość
skwa śnia ła by), skwar ka mi, krwią.
Po dob nie jak w przy pad ku żym lo -
ków, tak że krup nio ki na dzie wa ne są
do je lit i pod grze wa ne przez 15 mi -
nut. 

Kie dyś krup nio ki i żym lo ki
po pod grza niu ukła da ło się na pro -
stej sło mie, jak wspo mi na pan Er -
hard wów czas w ca łym po miesz -
cze niu uno si ły się je dy ne w swo im
ro dza ju za pa chy. Te raz, ze wzglę du
na róż ne go ro dza ju środ ki sto so wa -
ne do upra wy zbóż i ro ślin, krup nio -
ki i żym lo ki do osty gnię cia wi szą
na drąż kach. 

Na stęp ne go dnia po świ nio bi ciu
ro bi się kieł ba sę. Tu taj na le ży pa -
mię tać, aby mię so by ło chłod ne
i przy go to wać so bie ta kie przy pra -

wy jak: sól, pieprz, cu kier, do mię sa
wie przo we go moż na do dać tak że
wo ło wi nę. Jak mó wią znaw cy,
do wę dze nia naj le piej uży wać
drew na ol chy lub drzew owo co -
wych. 

Pod czas świ nio bi cia zwra ca się
szcze gól ną uwa gę na bez pie czeń -
stwo i hi gie nę. Dla te go też z za bi te -
go zwie rzę cia po bie ra się wy ci nek
i za wo zi do we te ry na rza. Gdy ten
po twier dzi, że zwie rzę by ło zdro we,
moż na ro bić wy ro by.

Swoj skie pro duk ty ma ją swój
spe cy ficz ny smak, a przede wszyst -
kim są na tu ral ne. Jed nak już tyl ko
nie licz ni zna ją daw ne prze pi sy
i spo so by przy rzą dza nia tych tra dy -
cyj nych wy ro bów. War to więc
o nich przy po mi nać, aby nie po szły
w za po mnie nie. 

Miej my na dzie ję, że
w na szym po wie cie nie
za brak nie osób, któ re

tak jak pań stwo Ire na i Er hard
Fit zonowie bę dą pie lę gno wać to,
co dla wie lu po ko leń by ło nie od -
łącz nym ele men tem ży cia ślą -
skiej ro dzi ny, nie tyl ko tej ży ją -
cej na wsi. 

Tekst i zdję cie: SO NIA GU ZIK
Er hard Fit zoń z Cio cho wic wszyst ko ro bi tak, jak na uczył się pod czas świ -
nio bi cia w swym ro dzin nym do mu. 

Świ nio bi cie jak za daw nych lat
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Za na mi rok 2011 – Eu ro pej ski Rok Wo -
lon ta ria tu i za ra zem dru gi rok dzia łal no ści
Sto wa rzy sze nia Czte ry Po ry Ro ku w Knu -
ro wie. 

Sto wa rzy sze nie ak tyw nie pro wa dzi dzia -
łal ność w for mie wo lon ta ria tu i zna ne jest
z wie lu ak cji cha ry ta tyw nych. – Mi sja na szej
or ga ni za cji za wie ra się w na stę pu ją cych sło -
wach: „Po ma ga jąc in nym, po ma ga my so bie”
– przy po mi na Ane ta No wak, pre zes sto wa -
rzy sze nia. 

Or ga ni za cja do tych czas re ali zo wa ła głów -
nie ogól no pol skie pro jek ty i ak cje, ale po ja wi -
ły się rów nież au tor skie po my sły na rzecz
spo łecz no ści lo kal nej. W pierw szej gru pie

zna la zły się pro jek ty, ta kie jak: Ak cja Masz
Głos Masz Wy bór (Fun da cji im. S. Ba to re go
i Sto wa rzy sze nia Szko ła Li de rów z War sza -
wy), Szla chet na Pacz ka (Sto wa rzy sze nia
WIO SNA z Kra ko wa) czy Dzień Re cy klin gu
(Fun da cji Eko lo gicz nej AR KA z Biel ska -Bia -
łej). Na to miast au tor skie pro jek ty Sto wa rzy -
sze nia Czte ry Po ry Ro ku, zre ali zo wa ne
w 2011 ro ku, to: z NGO -sa mi na TY, Po ma gaj
tak, jak KNU Row ski Wo lon ta riusz. War to do -
dać, że or ga ni za cja po zy sku je na tę dzia łal -
ność do fi nan so wa nia, po cho dzą ce m.in.
od Gmi ny Knu rów i Po wia tu Gli wic kie go. 

Wię cej in for ma cji moż na zna leźć na stro -
nie: www.czte ry po ry ro ku.in fo.pl.

(AN) 

„Wil ki” z Wil czy
Wil czań ski Lu do wy Klub Spor to wy za -

ło żo ny zo stał w 1948 ro ku. W je go dzia łal -
ność przez owe 63 la ta za an ga żo wa ne by ły
ca łe po ko le nia za wod ni ków i dzia ła czy spo -
łecz nych. 10 grud nia ub. r. w miej sco wej
świe tli cy wiej skiej za sie dli oni wspól nie
z ro dzi na mi przy sto łach na spo tka niu
opłat ko wym. 

W spo tka niu uczest ni czy li tak że za pro sze -
ni go ście, m.in. oso by re pre zen tu ją ce wspie ra -
ją ce klub wła dze sa mo rzą do we: wójt Gmi ny
Pil cho wi ce Jo an na Ko ło czek -Wy bie rek,
An drzej Ogó rek – prze wod ni czą cy Ra dy
Gmi ny Pil cho wi ce, Jan Ga moń – soł tys Wil -
czy, Ma rian Sa dec ki – rad ny Po wia tu Gli -
wic kie go oraz
Wal de mar Do -
mbek – wi ce sta -
ro sta gli wic ki,
a za ra zem by ły
spor to wiec i pre -
zes wil czań skie -
go klu bu spor to -
we go. Nie za bra -
kło tak że wier -
nych spon so rów,
któ ry mi od lat są
Adam Jon der -
ko, Mi chał Fer -
dy an, Je rzy Pa -
cia, Ma riusz
Ma de ja oraz
Piotr i Kry stian

Ma de jo wie. Wśród za pro szo nych go ści był
oczy wi ście za go rza ły ki bic wil czań skie go
klu bu, ksiądz pro boszcz Bog dan Re der. Je go
oko licz no ścio we wy stą pie nie, skie ro wa ne
do spor tow ców, by ło ape lem o rze tel ne po dej -
ście do klu bo wych obo wiąz ków, któ re prze -
kła da ją się na god ne re pre zen to wa nie swo je go
so łec twa. 

Wójt Gmi ny Pil cho wi ce wrę czy ła pa miąt -
ko we me da le z lo go klu bu by łym pre ze som
LKS Wil cza, któ ry mi – po za wspo mnia nym
wy żej Wal de ma rem Do mb kiem – są: Wil -
helm Za ik, Eryk Ka pol, Je rzy Pa cia, Hel -
mut Brach man, Jó zef Brze zi na, Flo rian
Ma de ja, An drzej Ogó rek i Ry szard Sta -
wiarz. Wy róż nie nie to otrzy ma li rów nież
spon so rzy, wy róż nia ją cy się za wod ni cy i dzia -
ła cze klu bo wi. (ATK)

Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

Za rów no dziew -
czę ta, ja ki i chłop cy
oraz do ro śli z na sze -
go te re nu świet nie
gra ją w ping -pon ga.
Prze ko nać się o tym
moż na by ło 3 grud -
nia ub. r. w ha li
spor to wej w Wie -
low si, gdzie od by ły
się XII In dy wi du al -
ne Mi strzo stwa Po -
wia tu Gli wic kie go
w Te ni sie Sto ło wym.

Tur niej zo stał ro -
ze gra ny w ośmiu ka -
te go riach. W ka te go -
rii mło dzicz ki I miej -
sce za ję ła Wik to ria Zu bek (ULKS Pław nio -
wi ce), II – Alek san dra Przy wa ra (ULKS
Pław nio wi ce), III – Ju lia Mrzyk (LKS
Orzeł Sta ni ca). Dru ży no wo naj lep si by li za -
wod ni cy ULKS Pław nio wi ce. W ka te go rii
mło dzi cy: I miej sce uzy skał Woj ciech Za -
part (LKS Orzeł Sta ni ca), II – Ar tur Ma cha
(LKS Na przód Żer ni ca), III – Da mian Gi -
lew ski (LKS Orzeł Sta ni ca). Dru ży no wo
wy grał LKS Orzeł Sta ni ca. W ka det kach naj -
lep sza by ła Ju sty na Ży ła (LKS Orzeł Sta ni -
ca), II miej sce zdo by ła An na Schmel ter
(Świ bie), III – Do mi ni ka Ga woł (Wi śni cza).
Ze spo ło wo – LKS Orzeł Sta ni ca. W ka te go -
rii ka de tów na pierw szym miej scu upla so wał
się Bar tło miej Do la (LKS Orzeł Sta ni -
ca), II – Ma riusz Ko tyr ba (Wie lo -
wieś), III – Da niel No wak (LKS Mło dość
Rud no). Ze spo ło wo naj lep si by li gra cze
z LKS Wil ki Wil cza. W ka te go riach ju nior ki
i ju nio rzy pierw sze trzy miej sca ko lej no zdo -
by li: Mał go rza ta Ma ziec (ULKS Ruch
Pniów), Mar ta Kwiek (Klesz czów), Pa try -
cja Osi niak (ULKS Ruch Pniów), Mi chał
Zy ła (LKS Orzeł Sta ni ca), Do mi nik Szmaj
(LKS Orzeł Sta ni ca), An drzej Zienć (LKS

Na przód Świ bie). Ze spo ło wo za rów no
wśród dziew czyn, jak i chłop ców naj le piej
wy pa dli za wod ni cy ULKS Ruch Pniów.
Wśród se nio rek naj lep sze by ły Bar ba ra Ko -
py ra (ULKS Ruch Pniów), Agniesz ka
Flisz kie wicz (ULKS Ruch Pniów) i Mag da -
le na Pię ta (ULKS Pław nio wi ce), dru ży no -
wo – ULKS Ruch Pniów. Z ko lei I miej sce
w ka te go rii se nio rów zdo był Da riusz Steur
(ULKS Taj fun Li go ta Ła będz ka), II – Ma te -
usz Bur kac ki (ULKS Taj fun Li go ta Ła będz -
ka), III – Ka mil Ko wal ski (LKS Wil ki Wil -
cza). Naj lep si w tej ka te go rii by li za wod ni cy
ULKS Taj fun Li go ta Ła będz ka. Ze spo ło wo,
po pod su mo wa niu wy ni ków ze wszyst kich
ka te go rii naj lep szy był ULKS Ruch Pniów,
za nim LKS Orzeł Stanica, ULKS Pław nio -
wi ce i LKS Wil ki Wil cza. W kla sy fi ka cji
gmin naj  le  p ie j  wy pa  dły  Pi l  cho wi  ce ,
przed Ru dziń cem, Wie low sią, Tosz kiem
i Knu ro wem. Sę dzią głów nym za wo dów był
Le szek Pię ta. 

Im pre zę zor ga ni zo wa ło Sta ro stwo Po wia -
to we w Gli wi cach we współ pra cy z Gim na -
zjum im. Ja na Paw ła II w Wie low si.

(SoG)

„Kla mo ry u Er wi na” – ta ką na zwę no -
si miej sce, w któ rym Er win Sa pik z Wil -
czy zgro ma dził licz ne i cie ka we go przed -
mio ty z cza sów swo ich dziad ków i pra -
dziad ków. 

Er win Sa pik już od bli sko 40 lat z pa sją
zbie ra i ko lek cjo nu je sta re rze czy. W je go
izbie znaj dzie my sprzę ty co dzien ne go użyt ku,
ak ce so ria stra żac kie i woj sko we, pa miąt ko we
me da le i od zna cze nia i wie le, wie le in nych
przed mio tów.

– Ko lek cjo no wa nie sta ło się mo ją pa sją już
w czwar tej kla sie szko ły pod sta wo wej, kie dy
to dzia dek po da ro wał mi me da le z okre su woj -
ny – mó wi. Przez te wszyst kie la ta zbie rał

prze róż ne rze czy: znacz ki, pie nią dze, kar ty te -
le fo nicz ne, ob ra zy – wszyst ko co cie ka we.
Z tej pa sji zro dzi ły się „Kla mo ry u Er wi na”. 

W je go ko lek cji znaj du ją się prze róż ne
przed mio ty, wśród nich są mię dzy in ny mi: ze -
ga ry z po cząt ku XX wie ku, to reb ka dziew czę -
ca z lat 20., pra wie stu let nie za sta wy sto ło we,
pral ka drew nia no -bla sza na, ma szy ny do pi sa -
nia, ma szy na do szy cia, jest też ką cik gór ni -
czy. Oprócz te go wśród eks po na tów jest aż 21
heł mów! – w tym stra żac kie, woj sko we, pol -
skie, nie miec kie, ro syj skie. Na ścia nie zaś wi -

si nie zli czo na ilość me da li i od zna czeń. Nie
spo sób wy mie nić wszyst ko, co się tu znaj du je
– pan Er win po sia da na wet szcząt ki sa mo lo tu,
któ ry spadł w Pil cho wi cach pod czas II woj ny
świa to wej. 

Część eks po na tów sta no wią ro dzin ne pa -
miąt ki, część zo sta ła po da ro wa na przez zna jo -
mych pa na Er wi na, a jesz cze in ne wła ści ciel
za ku pił na tar gach sta ro ci.

Go spo darz izby cie ka wie i z za pa łem opo -
wia da o każ dej z rze czy w ko lek cji – ich hi sto -
rie i lo sy są na praw dę in te re su ją ce. 

– Naj star sza jest chy ba pi kiel hau ba, czy li
hełm za koń czo ny szpi kul cem z cza sów Fry de -
ry ka IV– mó wi pan Er win. 

W izbie wciąż przy by wa eks po na tów.
Obec nie wil cza nin pla nu je roz bu do wa nie
miej sca o dwa po miesz cze nia – tak, aby
wszyst kie przed mio ty by ły do stęp ne dla zwie -
dza ją cych. 

Każ dy, kto ze chce mo że tu przyjść i przyj -
rzeć się nie tyl ko ka wał ko wi hi sto rii, ale tak że
te mu jak wy glą da ło ży cie na szych przod ków.
Aby umó wić się na zwie dza nie, na le ży kon -
tak to wać się z pa nem Er wi nem Sa pi kiem –
Wil cza ul. K. Miar ki 59, nr. tel. 513 333 126. 

Tekst i zdję cia: SO NIA GU ZIK

Naj lep si w te ni sie sto ło wym

Ten sport wy ma ga do sko na łe go re flek su i cel ne go ude rze nia.
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Kla mo ry u Er wi na

Pan Er win chęt -
nie opo wia da
o re kwi zy tach ze
swo jej ko lek cji.

Tak pre zen tu je
się im po nu ją ca
ko lek cja heł -
mów. 

Pod zna kiem wo lon ta ria tu

Spo tka nie by ło oka zją do wy róż nie nia osób szcze gól nie za słu żo nych dla
LKS „Wil ki”. 
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„La sy dla lu dzi” – pod ta kim ha słem
w ubie głym ro ku ob cho dzi li śmy Mię dzy na -
ro do wy Rok La sów. Je go ce lem by ło zwró -
ce nie uwa gi na to, jak waż ną ro lę la sy od -
gry wa ją w ży ciu czło wie ka i dla śro do wi ska
oraz jak istot ne jest to, by by ło ich jak naj -
wię cej. Od kil ku lat w ra mach unij ne go
Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej -
skich 2007-2013 po sia da cze grun tów, któ -
rzy chcą po sa dzić na swym te re nie las, mo -
gą skła dać wnio ski o po moc na za le sia nie.

Dzia ła nie „Za le sia nie grun tów rol nych
oraz za le sia nie grun tów in nych niż rol ne”
skie ro wa ne jest do rol ni ków, któ rzy są wła ści -
cie la mi lub
współ wła ści -
cie la mi grun -
tów prze zna -
czo nych do za -
le sie nia. O po -
moc mo że
w n io  s k o  w ać
rol nik, któ ry
zo stał wpi sa ny
do ewi den cji
pro du cen tów,
pro wa dzo nej
przez Agen cję
Re struk tu ry za -
cji i Mo der ni -
za cji Rol nic -
twa, sta no wią -
cej część kra -
jo we go sys te -
mu ewi den cji pro du cen tów, ewi den cji go spo -
darstw rol nych oraz ewi den cji wnio sków
o przy zna nie płat no ści. Be ne fi cjen tem dzia ła -
nia mo że być rów nież gru pa rol ni ków – mi ni -
mum trzech –pod wa run kiem, że prze zna czo -
ne przez nich grun ty do za le sie nia są sia du ją ze
so bą, ich łącz na po wierzch nia nie jest mniej -
sza niż 2 ha, a ich sze ro kość prze kra cza 20 m
(speł nie nie wy mo gu do ty czą ce go sze ro ko ści
grun tu nie jest wy ma ga ne, je że li grunt gra ni -
czy z la sem), a tak że jed nost ki sa mo rzą du te -
ry to rial ne go lub jed nost ki or ga ni za cyj ne
gmin, po wia tów oraz wo je wództw, jed nak że
przy zna wa na im po moc obej mu je je dy nie jed -
no rocz ne wspar cie na za le sie nie. 

Wnio ski o po moc na za le sia nie bę dą przyj -
mo wa ne przez Biu ro Po wia to we ARiMR
w Py sko wi cach od czerw ca, jed nak już te raz
war to za po znać się z tym, ja kie do ku men ty
do te go cza su na le ży zgro ma dzić. Naj waż niej -
sze z nich to:
– wy pis i wy rys z miej sco we go pla nu za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go do ty czą cy
dzia łek ewi den cyj nych, na któ rych są po ło -
żo ne grun ty prze zna czo ne do za le sie nia,
a w przy pad ku bra ku te go pla nu – za świad -

cze nie po twier dza ją ce, że prze zna cze nie
grun tów do za le sie nia nie jest sprzecz ne
z usta le nia mi stu dium uwa run ko wań i kie -
run ków za go spo da ro wa nia prze strzen ne go
gmi ny;
– ma pa za le sie nia spo rzą dzo na przez geo de tę
w przy pad ku pla no wa ne go za le sie nia: czę ści
dział ki ewi den cyj nej, grun tu o na chy le niu po -
wy żej 12°, za le sia nia grun tów in nych niż rol -
ne;
– w in nych przy pad kach ko pia czę ści ma py
ewi den cyj nej grun tów i bu dyn ków;
– de cy zja o śro do wi sko wych uwa run ko wa -
niach – je że li uzy ska nie ta kiej de cy zji dla pla -

no wa ne go za le sie nia jest wy ma ga ne prze pi sa -
mi usta wy z dnia 3 paź dzier ni ka 2008 r. o udo -
stęp nia niu in for ma cji o śro do wi sku i je go
ochro nie, udzia le spo łe czeń stwa w ochro nie
śro do wi ska oraz o oce nach od dzia ły wa nia
na śro do wi sko;
– do ku men ty po twier dza ją ce wy so kość do -
cho dów z rol nic twa oraz z po za rol ni czej dzia -
łal no ści, je że li rol nik ubie ga się o po moc
na za le sie nie grun tów rol nych w za kre sie pre -
mii za le sie nio wej;
– do ku men ty po twier dza ją ce wła sność lub
współ wła sność grun tów prze zna czo nych
do za le sie nia. 

Szcze gó ło we in for ma cje moż na uzy skać
pod na stę pu ją cy mi ad re sa mi: Mi ni ster stwo
Rol nic twa i Roz wo ju Wsi De par ta ment Płat -
no ści Bez po śred nich, tel.: 22 623 10 00,
www.min rol.gov.pl, za kład ka PROW 2007-
2013 / dzia ła nia PROW 2007-2013, e -ma il:
kan ce la ria@min rol.gov.pl lub Agen cja Re -
struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa De -
par ta ment Dzia łań Spo łecz nych i Śro do wi sko -
wych, tel. 800 38 00 84, www.arimr.gov.pl, e -
-ma il: in fo@arimr.gov.pl. 

(Opr. SoG)

Znacz na część prac w go spo dar stwie rol -
nym pro wa dzo na jest na wy so ko ści, a wte -
dy ła two mo że dojść do upad ku. Wy pad ki
ta kie zda rza ją się tak że wte dy, gdy rol ni cy
pra cu ją w piw ni cach, za głę bie niach lub
w ich po bli żu. 

Oba ro dza je wy ko ny wa nych prac w przy -
pad ku nie prze strze ga nia pod sta wo wych za sad
bhp mo gą do pro wa dzić do cięż kich ura zów,
a na wet śmier ci. Oto kil ka ta kich wy pad ków,
od no to wa nych w ostat nim cza sie przez Pla -
ców kę Te re no wą KRUS w Gli wi cach.

Rol nicz ka scho dzi ła do piw ni cy po kar mę
dla ho do wa ne go in wen ta rza. Scho dząc po nie -
pra wi dło wo wy ko na nych scho dach po śli zgnę -
ła się i spa dła do piw ni cy, w wy ni ku cze go do -
zna ła ura zu no gi. Z ko lei rol nik ukła dał
na przy cze pie spra so wa ne kost ki sia na. Pod -
czas ukła da nia ko lej ne go już rzę du, no ga rol -
ni ka do sta ła się po mię dzy uło żo ne kost ki sia -
na, co spo wo do wa ło utra tę rów no wa gi i upa -
dek z wy so ko ści oko ło 4 m. In na rol nicz ka
kar mi ła trzo dę chlew ną. Wra ca jąc z chlew ni
scho dzi ła po zu ży tych już scho dach, gdzie po -
śli zgnę ła się i upa dła, do zna jąc ura zu no gi. 

Upad ki zwią za ne z pra cą na wy so ko ści
mo gą na stą pić np. pod czas:
� ob słu gi cią gni ków, ma szyn rol ni czych np.
kom baj nów; 
� prac za ła dun ko wych i wy ła dun ko wych, ta -
kich jak np. ukła da nie i roz ła do wy wa nie ma -
te ria łów ob ję to ścio wych, ta kich jak be le sło -
my, sia na czy skrzyn ki z owo ca mi lub wa rzy -
wa mi;
� prac re mon to wo -bu dow la nych – na pra wa
da chu, od no wie nie wnętrz bu dyn ków go spo -
dar czych, in wen tar skich lub w cza sie bu do wy
no wych bu dyn ków;
� ko rzy sta nia z po miesz czeń ma ga zy no wych
usy tu owa nych w piw ni cach lub na stry chach
po miesz czeń go spo dar czych bądź in wen tar -
skich; 
� prac z uży ciem dra bin;
�przy re mon to wa niu, po rząd ko wa niu, czysz -
cze niu i my ciu szklar ni, ma szyn rol ni czych,
przy czep itp.;

Upad ki zwią za ne z pra cą w za głę bie niach lub
ich po bli żu mo gą na stą pić pod czas:
� prac przy si lo sach,
� po głę bia niu stud ni,
� wy ko ny wa nia lub czysz cze nia szamb,
� wy ko ny wa nia wy ko pów pod fun da men ty
bu dyn ków.

Głów nym za gro że niem dla osób wy ko nu -
ją cych po wyż sze pra ce jest po słu gi wa nie się
nie wła ści wym sprzę tem i nie prze strze ga nie
pod sta wo wych za sad bhp.

Aby pra ca na wy so ko ściach i w za głę bie -
niach by ła bez piecz na, na le ży prze strze gać
na stę pu ją cych za sad:
� cią gni ki i ma szy ny po win ny być wy po sa -
żo ne w moc ne, do brze za mon to wa ne dra bin ki
i schod ki do ka bin, na po de sty ro bo cze,
do przy czep, któ re po win ny być na bie żą co
oczysz cza ne z bło ta;
� dra bi ny po win ny być bez piecz ne tj. wy ko -
na ne z od po wied nie go drew na, two rzy wa
sztucz ne go lub me ta lu lek kie go. Szcze ble mu -
szą być za mon to wa ne w od stę pach oko -
ło 30 cm, a od le głość mię dzy po dłuż ni ca mi
wy no sić ma co naj mniej 28 cm. Dra bi na win -

na być wy po sa żo na w za -
bez pie cze nia przed prze -
chy łem i po śli zgiem;
� przy wcho dze niu i scho -
dze niu z za ła do wa nej przy -
cze py na le ży ko rzy stać
z od po wied nio dłu giej dra -
bi ny przy trzy my wa nej
przez dru gą oso bę (na czas
prze jaz du dra bi na po win na
być przy mo co wa na do bur -
ty);
� scho dy po win ny za pew -
niać bez pie czeń stwo, tzn.
być moc ne, wy ko na ne
z nie śli skie go ma te ria łu,
wy po sa żo ne w po rę cze (po -
wy żej 5 stop ni) na wy so ko -
ści 1,1 m;
� naj bez piecz niej sze wa -
run ki za pew nia ją scho dy
o ką cie na chy le nia 30°,
i stop niach o wy so ko -
ści 17 cm oraz głę bo ko ści
oko ło 29 cm;
� pod czas prac re mon to -
wo -bu dow la nych na le ży
sto so wać rusz to wa nia, po -
de sty i ba rier ki o moc nej
i sta bil nej kon struk cji;
� wła zy tro po we po win ny
być za bez pie czo ne ba rier ką
na wy so ko ści 1,1 m oraz li -

stwą za po ro wą przy po dło go wą gru bo ści oko -
ło 15 cm na pod ło żu, któ ra za bez pie cza
przed wy pad kiem w ra zie po śli zgnię cia;
� wszyst kie otwo ry w pod ło gach po win ny
być za bez pie czo ne przy kry wa mi z za mon to -
wa ny mi uchwy ta mi do pod no sze nia i opusz -
cza nia (po wierzch nia przy kryw po win na być
zrów na na z pod ło żem); 
� głę bo kie i wą skie wy ko py na le ży za bez pie -
czyć przed osu nię ciem się zie mi oraz usta wić
na po wierzch ni ba rier kę chro nią cą
przed wpad nię ciem;
� pod czas wcho dze nia do róż ne go ro dza -
ju zbior ni ków (szamb, zbior ni ków gno jo -
wi cy lub stud ni) na le ży pra co wać ze spo ło -
wo i sto so wać moc ną li nę za bez pie cza ją -
cą;
� pod czas prac we wnątrz zbior ni ków na le ży
ko rzy stać z ma ski prze ciw ga zo wej, chro nią cej
przed za tru ciem.

(Opr. RG)

Po moc na za le sia nie

La sy to cen ny ele ment na sze go kra jo bra zu.
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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 29 stycz nia. 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. Scho dy po win ny być wy po sa żo ne
w ba rier ki je że li skła da ją się z:
a. 3 stop ni 
b. 5 stop ni 
c. 7 stop ni

2. Pod czas czysz cze nia zbior ni ków, np.
szam ba lub stud ni na le ży: 
a. pra co wać ze spo ło wo i sto so wać li nę za -
bez pie cza ją cą 
b. pra co wać sa mo dziel nie, ale sto so wać li nę
za bez pie cza ją cą
c. pra co wać sa mo dziel nie

Nasz po przed ni
kon kurs wy gra ła
Mał go rza ta Ziu -
brzyc ka z Po ni szo -
wic. Na zdję ciu
(z pra wej) w to wa -
rzy stwie swej có recz -
ki od bie ra na gro dę
od Re gi ny Ko wal -
skiej z Pla ców ki Te -
re no wej KRUS
w Gli wi cach.Fo
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KRUS pro mu je bez piecz ną pra cę

Strzeż się upad ków!
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Czę sto, kie dy zle ca my wy ko na nie ja -
kiejś usłu gi lub za mie rza my coś ku pić, zo -
sta wia my pew ną kwo tę ja ko za licz kę.
Cza sa mi war to jed nak za zna czyć w umo -
wie, że su ma, ja ką zo sta wia my u usłu go -
daw cy jest za dat kiem a nie za licz ką. Wy -
ni ka to z te go, że za licz kę wpła ca my
na po czet przy szłych wy dat ków, a za da tek
jest za bez pie cze niem na wy pa dek od stą -
pie nia od umo wy któ rejś ze stron. Czym
za tem do kład nie jest za da tek, a czym za -
licz ka?

Za da tek to ka ra umow na. Wrę czo na
przy za war ciu umo wy su ma pie nię dzy peł ni
funk cję za bez pie cze nia in te re sów stro ny, któ rej
bar dziej za le ży na umo wie. Mo że mieć on for -
mę pie nię dzy lub rze czy. 

Kie dy umo wa zo sta je pra wi dło wo wy ko na -
na, za da tek zo sta je za li czo ny na po czet ce ny,

kie dy umo wa zo sta je roz wią za na z wi ny kon -
su men ta – prze pa da na rzecz usłu go daw -
cy/sprze daw cy. Z ko lei je śli umo wa zo sta je
roz wią za na z wi ny usłu go daw cy/sprze daw cy,
wów czas kon su ment mo że żą dać zwro tu po -
dwój nej wy so ko ści za dat ku, zaś w przy pad ku
roz wią za nia umo wy za zgo dą obu stron lub
z po wo du oko licz no ści nie za leż nych od żad nej
ze stron za da tek po wi nien być zwró co ny bez
obo wiąz ku pła ce nia po dwój nej kwo ty. Po nie -

waż za da tek jest już ka rą za od stą pie nie
od umo wy, nie mo że my żą dać nic po nad je go
war tość.

Z ko lei za licz ka to kwo ta pie nię dzy wy pła -
ca na na po czet ce ny póź niej szych trans ak cji,
np. wy ko na nie re mon tu. Mo że mieć for mę
wy łącz nie pie nię dzy. Kie dy umo wa zo sta je
pra wi dło wo wy ko na na, za licz ka zo sta je wli -
czo na w ce nę. Je śli umo wa zo sta je roz wią za -
na z wi ny kon su men ta usłu go daw ca/sprze -
daw ca po wi nien zwró cić za licz kę, ale mo że
od niej od li czyć po nie sio ne już kosz ty. Kie dy
wi na za roz wią za nie umo wy le ży po stro nie
usłu go daw cy/sprze daw cy, mu si on zwró cić
kon su men to wi za licz kę. W przy pad ku roz wią -
za nia umo wy za zgo dą obu stron lub z po wo -
du oko licz no ści nie za leż nych od żad nej ze
stron usłu go daw ca/sprze daw ca mu si zwró cić
za licz kę, ale mo że od niej od li czyć po nie sio ne
już kosz ty. 

J e  ś l i  p o  n i e  s i e  m y
szko dy zwią za ne z od stą -
pie niem dru giej stro ny
od umo wy, mo że my wy -
stą pić na dro gę są do wą i żą dać od szko do wa nia. 

Gdy nie chce my pła cić za dat ku, ale wo li my
za bez pie czyć się przed ewen tu al nym od stą pie -
niem jed nej ze stron od umo wy, mo że my okre -
ślić szcze gó ło wo sank cje w przy pad ku nie wy -
wią za nia się lub ze rwa nia umo wy. Mo że to
być, np. obo wią zek za pła ce nia ozna czo nej su -
my, czy li od stęp ne go. 

Pod pi su jąc umo wę, na le ży prze czy tać czy
su ma, ja ką pła ci my usłu go daw cy lub sprze -
daw cy przed wy ko na niem usłu gi jest za licz ką
czy za dat kiem. Jak wi dać jest to istot na róż ni -
ca, a w przy pad ku spo ru cięż ko bę dzie nam
udo wod nić, że pi sząc „za licz ka”, mie li śmy
na my śli za da tek.

(Opr. Ry szard Kow ry go)

Od li sto pa da ub. r. zmia nie
ule gła usta wa o ochro nie praw lo -
ka to rów, miesz ka nio wym za so bie
gmi ny i o zmia nie Ko dek su Cy -
wil ne go. O naj waż niej szych mo -
dy fi ka cjach mó wi Mał go rza ta Su -
piń ska, do rad ca Biu ra Po rad
Oby wa tel skich, któ re dzia ła
w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli -
wi cach. 

– Wpro wa dzo na zmia na usta wy
w za kre sie eks mi sji cał ko wi cie mo -
dy fi ku je sy tu ację praw ną osób, któ -
re za le ga jąc z czyn szem utra ci ły ty -
tuł praw ny do do tych czas zaj mo wa -
ne go lo ka lu miesz kal ne go.

Do tej po ry oso by, któ re mia -
ły orze czo ną eks mi sję wraz
z pra wem do lo ka lu so cjal -

ne go czy też bez te go pra wa, ale
z usta wo wym pra wem do po miesz -
cze nia tym cza so we go przez bli żej
nie okre ślo ny czas, po zo sta wa ły
w do tych cza so wym lo ka lu miesz -
kal nym. Gmi ny bo wiem nie dys po -
no wa ły w ogó le, bądź w nie wy star -
cza ją cym za kre sie lo ka la mi so cjal -
ny mi i po miesz cze nia mi tym cza so -
wy mi. Sy tu acja ta do pro wa dzi ła
do sta nu przy blo ko wa nia wła ści cie -
li miesz kań (gmi ny, spół dziel nie)
w moż li wo ści swo bod ne go dys po -
no wa nia lo ka la mi.

17 li sto pa da 2011 r. wszedł w ży -
cie Wy rok Try bu na łu Kon sty tu cyj -
ne go uchy la ją cy art. 1046 kpc.
ust. 4, któ ry nie po zwa lał na eks mi -
sję na bruk, a oso by któ rym sąd nie
przy znał pra wa do lo ka lu so cjal ne -
go cze ka ły na przy zna nie im po -
miesz cze nia tym cza so we go na wet
ca ły mi la ta mi. Zmia nie ule gły kwe -
stie do ty czą ce cza su, w ja kim oso -
ba, wo bec któ rej orze czo no eks mi -
sję, mo że po zo sta wać w do tych czas
zaj mo wa nym lo ka lu.

Wmyśl art. 14 usta wy
o ochro nie praw lo ka to -
rów (…) sąd na ka zu ją cy

opróż nie nie lo ka lu orze ka o pra wie
do lo ka lu so cjal ne go bądź o bra ku
ta kie go upraw nie nia; w myśl ust. 4

sąd nie mo że orzec o bra ku upraw -
nie nia do lo ka lu so cjal ne go w przy -
pad ku: ko biet w cią ży, ob łoż nie
cho rych, eme ry tów i ren ci stów,
osób bez ro bot nych, ma ło let nich,
nie peł no spraw nych, ubez wła sno -
wol nio nych oraz osób, któ re spra -
wu ją nad ni mi opie kę i wspól nie
z ni mi za miesz ku ją. 

Istot na zmia na do ty czy za pi su,
któ ry mu si zo stać umiesz czo ny
w wy ro ku, gdy oso bom eks mi -

to wa nym przy zna no pra wo do lo ka -
lu so cjal ne go; i tak obok za pi su
o upraw nie niu do lo ka lu so cjal ne go
mu si zna leźć się za pis do ty czą cy
wstrzy ma nia eks mi sji do cza su zło -
że nia przez gmi nę ofer ty za war cia
umo wy naj mu lo ka lu so cjal ne go.
W prze ciw nym ra zie zgod nie
z art. 1046 kpc. §4 po upły wie 6
mie się cy od chwi li orze cze nia eks -
mi sji, ko mor nik wy ko na wy rok
i prze nie sie oso bę, któ rej wy rok do -

ty czy do noc le gow ni lub schro ni ska
dla bez dom nych. Zgod nie bo wiem
z dys po zy cją art. 1046 kpc. ko mor -
nik do ko nu ją cy eks mi sji spraw dzi
czy oso ba, któ ra ma być eks mi to wa -

na, ma ty tuł praw ny do in ne go lo ka -
lu i mo że tam za miesz kać – wów -
czas eks mi sja bę dzie do ko na na
do te go lo ka lu; brak ty tu łu praw ne -
go do in ne go lo ka lu, w tym po -
miesz cze nia tym cza so we go wstrzy -
ma eks mi sję naj wy żej do 6 mie się -
cy, po tym okre sie ko mor nik do ko -
na eks mi sji do noc le gow ni, schro ni -
ska lub in nej pla ców ki za pew nia ją -
cej miej sce noc le go we, gdzie oso ba
wzglę dem któ rej orze czo no eks mi -
sję bę dzie ocze ki wa ła na przy zna nie
po miesz cze nia tym cza so we go.
Na ko mor ni kach bę dzie cią żył obo -
wią zek po wia do mie nia gmi ny o za -
ist nia łej sy tu acji i po trze bie za pew -
nie nia po miesz cze nia tym cza so we -
go.

Ko lej na zmia na od no si się
do bez względ ne go na ka zu
eks mi sji, bez ocze ki wa nia

na ja kie kol wiek po miesz cze nie
tym cza so we, wzglę dem osób, któ re
sto so wa ły prze moc w ro dzi nie lub
ra żą co i upo rczy wie wy kra cza ły
prze ciw ko po rząd ko wi do mo we mu,
czy by ły uciąż li wy mi są sia da mi.
Bez względ ność eks mi sji zwią za na
jest tak że z sy tu acją za koń cze nia

umo wy o tzw. na jem oka zjo nal ny
oraz w przy pad ku osób, któ re zo-
sta ły we zwa ne do opróż nie-
nia po miesz cze nia tym cza so we go
(art. 25d). 

Na le ży pa mię tać, że na jem
po miesz cze nia tym cza so -
we go zo stał uję ty w ra my

cza so we i nie mo że być krót szy niż
mie siąc i dłuż szy niż 6 mie się cy.
Po dob nie w ra my cza so we zo stał
uję ty na jem lo ka li so cjal nych.
Umo wa ta zo sta je zawar ta na czas
ozna czo ny z moż li wo ścią jej prze -
dłu że nia, oczy wi ście w sy tu acji
uza sad nia ją cej za war cie ta kiej umo -
wy (np. trud na sy tu acja ma te rial na).
Gdy do cho dy go spo dar stwa do mo -
we go na jem cy wzro sną w cza sie
obo wią zy wa nia umo wy naj mu,
umo wa ta zo sta je roz wią za na. 

Zgod nie z art. 25 gmi na mo że
wy po wie dzieć na jem lo ka lu
so cjal ne go bez za cho wa nia

ter mi nu wy po wie dze nia, je że li na -
jem ca uzy skał ty tuł praw ny do in ne -
go lo ka lu i mo że go uży wać.

– Trud no oce nić sku tecz ność
zmian. Z ca łą pew no ścią część osób
bę dzie z niej za do wo lo na (ro dzi ny

do tknię te prze mo cą), część zaś
prze ży je szok, gdy zo sta nie prze nie -
sio na przez ko mor ni ka do noc le -
gow ni czy schro ni ska dla bez dom -
nych. Po waż ne za da nie zo sta ło po -
sta wio ne tak że przed gmi na mi, któ -
re zo sta ły zo bo wią za ne do stwo rze -
nia za so bów lo ka li so cjal nych i po -
miesz czeń tym cza so wych oraz
przed oso ba mi pro wa dzą cy mi
schro ni ska czy noc le gow nie, w któ -
rych już dziś są pro ble my z ilo ścią
pod opiecz nych – pod su mo wu je
Mał go rza ta Su piń ska. 

(Opr. SoG)

Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

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

Za licz ka i za da tek – co i kie dy bar dziej się opła ca

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 7.30-12.30
w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach,
ul. Zyg mun ta Sta re go 17.

Ze spraw Biu ra Po rad Oby wa tel skich

Eks mi sja w świe tle no wych prze pi sów

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 pod nr.
tel.: 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. 

UWA GA!
Pa mię tać na le ży, że eks mi sja to
osta tecz ne roz wią za nie. Aby się
przed nią uchro nić, na le ży re gu -
lar nie uisz czać czynsz, a w sy -
tu acji po wsta łe go za dłu że nia
za bie gać o układ ra tal ny. Oso by
o ni skich do cho dach mo gą
ubie gać się o do ta cję miesz ka -
nio wą. Utra ta ty tu łu praw ne go
do lo ka lu prę dzej czy póź niej
spo wo du je pod ję cie pro ce du ry
we zwa nia dłuż ni ka do do bro -
wol ne go opusz cze nia miesz ka -
nia, a na stęp nie po stę po wa nia
eks mi syj ne go, z któ rym wią żą
się kosz ty są do we. Eks mi sja
z zaj mo wa ne go lo ka lu miesz -
kal ne go nie ma wpły wu na obo -
wią zek spła ty za dłu że nia czyn -
szo we go. 

W Biu rze Po rad Oby wa tel skich – pre zes Sto wa rzy sze nia „Po ra da” Jó zef Ro żek i do rad ca Mał go rza ta Su piń ska. 
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Tym ra zem na sza Czy tel -
nicz ka, hi sto ryk Ma ria
Grze lew ska z Knu ro wa

przy po mi na po stać Wil hel ma
Szew czy ka. Czy ni to w po wią za -
niu z knu row ski mi wąt ka mi w je -
go twór czo ści, przy po mi na też wi -
zy ty pi sa rza w tym mie ście. Oko -
li ce Knu ro wa by ły Wil hel mo wi
Szew czy ko wi bli skie, wy cho wał
się prze cież w Czer wion ce,
a do szko ły śred niej cho dził
w Ryb ni ku. Za chę ca my do prze -
czy ta nia po świę co ne go mu szki cu.
(red.)

W ubie głym ro ku mi nę ła dwu -
dzie sta rocz ni ca śmier ci Wil hel ma
Szew czy ka, uro dzo ne go w Czu cho -
wie, re dak to ra cza so pism kul tu ral -
nych, kie row ni ka dzia łu li te rac kie go
w ka to wic kiej roz gło śni Pol skie go
Ra dia. Po wy zwo le niu był re dak to -
rem na czel nym ty go dni ka „Od ra”,
cza so pi sma „Prze mia ny”, a od 1962
ro ku – dwu ty go dni ka „Po glą dy”.
Był lau re atem wie lu na gród li te rac -
kich, a wśród nich mi ni stra kul tu ry
i sztu ki oraz mi ni stra obro ny na ro -
do wej; był po etą, pro za ikiem, pu bli -
cy stą, tłu ma czem i znaw cą li te ra tu ry
nie miec kiej, par la men ta rzy stą, czło -
wie kiem – in sty tu cją. 

De biu to wał po ema tem „Ha -
nys”. Zna ne mu by ły pro -
ble my spo łecz ne Knu ro wa

i Szczy gło wic w zmie nia ją cych się
sy tu acjach po li tycz nych. W po wie -
ści „Klesz cze” Wil helm Szew czyk

w pe sy mi stycz ny spo sób przed sta -
wił ich prze bieg w 1939 ro ku wła -
śnie w stre fie nad gra nicz nej w re jo -
nie Szczy gło wic, nad rze ką Bie raw -
ką, w chwi li wkro cze nia wojsk hi -
tle row skich do Pol ski. Z kart po -
wie ści wy ła nia się po sta wa cha osu
i pa ni ki. Gra ni cy pil no wa li po -
wstań cy ślą scy, brak by ło na po gra -
ni czu re gu lar nych od dzia łów woj -
sko wych. Wła dze lo kal ne z na czel -
ni kiem na cze le za wio dły, do ko nu -
jąc ewa ku acji. W tym roz gar dia szu
na po gra ni czu szczy gło wic ko -nie -
bo ro wic kim prym wio dły na zi stow -
skie bo jów ki nie miec kie, ocze ku ją -
ce na dej ścia swych ro da ków, któ ry -
mi kie ro wał karcz marz Duch.
W „Klesz czach” uka za ny jest rów -
nież wą tek ko mu ni stycz ny, re pre -
zen to wa ny przez Bar tosz ka (na le ży
pa mię tać, że po wieść na pi sa na zo -
sta ła w 1950 ro ku, a więc w okre sie
so cre ali zmu). Ko lej ną po sta cią
w po wie ści jest Emil Szó stok – po -
cho dzą cy ze Ślą ska war szaw ski
dzien ni karz, któ ry od krył w tych
pierw szych dniach wrze śnia 1939

ro ku przy wią za nie do ślą skich ko -
rze ni. 

W1974 ro ku na kła dem
Wy daw nic twa Obro ny
Na ro do wej uka za ła się

ko lej na po wieść Wil hel ma Szew -
czy ka – „Ga dzi raj”. Jak sam au tor
wy znał w cza sie spo tka nia au tor -
skie go z mło dzie żą knu row skie go
Li ceum Ogól no kształ cą ce go 25
stycz nia 1989 ro ku, ak cja tej książ -
ki to czy się w osa dzie gór ni czej
wła śnie w Knu ro wie, w pią tym ro -
ku trwa nia II woj ny świa to wej. Jej
bo ha te ra mi są w więk szo ści gór ni cy
pra cu ją cy w ko pal ni Prus si sche
Ber gwerk – und Hütten Ak tien ge -
sel schaft Zwe in gnie der las sung Ste -
in koh len ber gwerk Ca ro li ne, Obe -
rschle sien (Pru skie To wa rzy stwo
Ak cyj ne Ko palń i Hut, Fi lia Ko pal -
ni Wę gla Ca ro li na, Gór ny Śląsk).
Czy ta jąc „Ga dzi raj” utoż sa mia my
się z je go bo ha te ra mi, zwią za ny mi
z ru chem opo ru. Miesz kań cy tej
knu row skiej osa dy gór ni czej za an -
ga żo wa ni by li oso bi ście w uciecz kę
z obo zu so wiec kie go jed ne go

z więź niów oraz od bi -
cie jeń ców w cza sie je -
go li kwi da cji w stycz -
niu 1945 ro ku. Pod czas
lek tu ry „Ga dzie go ra -
ju” wczu wa my się
w lo sy bo ha te rów po -
wie ści. Pa mię ta my
prze cież, że Wil helm
Szew czyk znał do sko -
na le re alia w gór nic -
twie, pra cu jąc w ko pal -
ni w cza sie woj ny.

Kie dy wcze sną
wio sną 1970
ro ku uka za ła

się książ ka „Knu rów –
mo je mia sto”, na ła -
mach ów cze snej „Try -
bu ny Ro bot ni czej”,
Wil helm Szew czyk na -
pi sał: „Knu rów – mo je mia sto jest
czymś w ro dza ju al ma na chu re gio -
nal ne go, któ re go uwa ga sku pia się
na jed nym mie ście” (pod pi sał się
wte dy WISZ). W ma ju 1971 ro ku
od by wa ły się na Gór nym Ślą sku
uro czy ste ob cho dy zwią za ne z pięć -
dzie sią tą rocz ni cą wy bu chu III po -
wsta nia ślą skie go. Wil helm Szew -
czyk wcho dził w skład Ko mi te tu
Or ga ni za cyj ne go, uczest ni cząc
w licz nych uro czy sto ściach (tak że
w Knu ro wie), ja ko li te rat, ce nio ny
pu bli cy sta ślą ski, niem co znaw ca
oraz po seł w spo tka niach z by ły mi,
jesz cze wte dy ży ją cy mi po wstań ca -
mi ślą ski mi. 

Na le ży są dzić, iż praw do po dob -
nie 25 stycz nia 1989 ro ku, gdy od -
był wspo mnia ne wy żej spo tka nie
z mło dzie żą Li ceum Ogól no kształ -
cą ce go, Wil helm Szew czyk go ścił
ostat ni raz w Knu ro wie.

Pi sarz uka zy wał czy tel ni kom bo -
ga tą prze strzeń hi sto rycz ną, kul tu ro -
wą, de mo gra ficz ną, ję zy ko wą. Je go
ubie gło rocz na rocz ni ca śmier ci by ła
do sko na łą oka zją do uka za nia się
na ryn ku księ gar skim po zy cji
pod re dak cją Ro ber ta Ra taj cza ka,
pt. „Wil helm Szew czyk”. Wy da ła ją
Agen cja Re kla mo wo -Wy daw ni cza
„Vec tra” z Czer wion ki -Lesz czyn.

MA RIA GRZE LEW SKA

Wil helm Szew czyk po cho dził z są sied nich stron po wia tu gli wic kie go i czę sto tu po wra cał 

Knu row skie oko li ce li te rac kie

Do na szej re dak cji zgło sił się eme -
ry to wa ny na uczy ciel geo gra fii,
Edward Ma le ta z Gli wic z cie ka wym
po my słem roz pro pa go wa nia in for -
ma cji geo gra ficz nych Zie mi Gli wic -
kiej.

– Wa run kiem szer sze go udzia łu
miesz kań ców w dzia łal no ści sa mo rzą -
dów te ry to rial nych róż ne go szcze bla
jest po zna nie wła sne go re gio nu: śro do -
wi ska geo gra ficz ne go, hi sto rii i dnia
dzi siej sze go, w tym in for ma cji o lud no -
ści, go spo dar ce i ży ciu spo łecz no -po li -
tycz nym – za uwa ża nasz Czy tel nik. –
W ostat nim dzie się cio le ciu uka za ło się
kil ka wy daw nictw opi su ją cych tę pro -
ble ma ty kę w od nie sie niu do Zie mi Gli -
wic kiej. Chciał bym zwró cić uwa gę
na dwie po zy cje: „Atlas Ślą ska Dol ne go
i Opol skie go”, w któ rym na kil ku ma -
pach przed sta wio no śro do wi sko geo -
gra ficz ne pod re gio nu gli wic kie go (Gli -
wi ce, po wiat gli wic ki i Za brze) oraz
wy daw nic two pt. „Geo gra fia Zie mi Gli -
wic kiej” mo je go au tor stwa.

W „Atla sie Ślą ska Dol ne go i Opol -
skie go” za miesz czo no m.in. na stę pu ją -
ce ma py, obej mu ją ce za się giem Gli wi ce
i po wiat gli wic ki: utwo ry star sze
od trze cio rzę du, utwo ry star sze
od czwar to rzę du, utwo ry czwar to rzę do -
we, ma pa hip so me trycz na, struk tu ra
rzeź by, ma pa kra jo bra zo wa, po dział fi -
zycz no ge ogra ficz ny. „Geo gra fia Zie mi
Gli wic kiej” ma z ko lei dwa roz dzia -
ły: 1. Przy ro da, 2. Czło wiek. Pierw szy
mo że być do brym uzu peł nie niem wspo -

mnia ne go wy żej „Atla su”. Dru gi na to -
miast przed sta wia cha rak te ry sty kę czło -
wie ka (lud ność, go spo dar ka, ży cie spo -
łecz no -po li tycz ne) Gli wic i po wia tu gli -
wic kie go pod ko niec XX wie ku. Po zy -
cja pt. „Geo gra fia Zie mi Gli wic kiej”
wy da na zo sta ła w 2003 r. w nie wiel kim
na kła dzie, ale jest jesz cze do stęp na
w gli wic kim od dzia le PTTK. Po zy tyw -
ną re cen zję te go wy daw nic twa spo rzą -
dzi ło m.in. Pol skie To wa rzy stwo Geo -
gra ficz ne Od dział w Ka to wi cach.

Edward Ma le ta po sia da wie le ma te -
ria łów geo gra ficz nych, któ re chęt nie by
wy dał lub za in te re so wał ni mi np. szko -
ły czy or ga ni za cje z te re nu po wia tu.

– Z ist nie ją cych map „Atla su Ślą ska
Dol ne go i Opol skie go” oraz tych wy da -
nych przez Głów ne go Geo de tę Kra ju
moż na zło żyć nie zły atlas zie mi gli wic -
kiej (pod re gio nu gli wic kie go) – ma rzy
nasz Czy tel nik. – Gdy by tak się sta ło,
by ła by to du ża po moc dy dak tycz na dla
uczniów i na uczy cie li, słu żą ca też do ro -
słym do po głę bia nia wie dzy o re gio nie. 

Nasz Czy tel nik przy go to wu je obec -
nie opra co wa nie pt. „Gli wi ce na ma pie
Pol ski i wo je wódz twa. Pod ręcz nik
do na ucza nia wie dzy o re gio nie.” Znaj -
dzie się w nim m.in. plan sza, na któ rej
przed sta wio no po dział fi zycz no ge ogra -
ficz ny Zie mi Gli wic kiej i prze krój geo -
lo gicz ny. Wi docz ne jest na niej, że
na Zie mi Gli wic kiej znaj du je się eu ro -
pej ska gra ni ca od dzie la ją ca ni zi ny
od wy żyn. 

(Opr. MFR)

„Za wsze kie dy po da je my po moc ną dłoń dru -
gie mu czło wie ko wi, jest Bo że Na ro dze nie” –
pod ta kim ha słem 11 grud nia ub. r. w Do mu Kul -
tu ry w Szczy gło wi cach od był się fi na ło wy, dzie -
wią ty już kon cert or ga ni zo wa ny przez sto wa rzy -
sze nie MO JA GMI NA NASZ PO WIAT na rzecz
miesz kań ców Do mów Po mo cy Spo łecz nej Po wia -
tu Gli wic kie go.

Kon cert po prze dzo ny był
jak co ro ku sprze da żą ce gie -
łek, z któ rej ca ły do chód tra -
fia do miesz kań ców do mów
po mo cy na or ga ni za cję świąt
Bo że go Na ro dze nia. Przy
okazji kon cer tu uzbie ra na zo -
sta ła kwo ta 5 500 zł. Or ga ni -
za to rzy dzię ku ją wszyst kim,
któ rzy wspar li ideę kon cer tu
po przez na by cie ce gie łek.

Za or ga ni za cją kon cer tu
stoi ca ły łań cuch lu dzi do brej
wo li. Nie spo sób ich wszyst -
kich tu wy mie nić. Bez ich
wspar cia i za an ga żo wa nia
nie wie le moż na by ło by zro -
bić. Naj więk szą mo ty wa cją
or ga ni za to rów jest spon ta -
nicz na ra dość tych, dla któ rych kon cert jest or ga ni zo -
wa ny, osób w róż ny spo sób do tknię tych przez los.

Dzie wią te „Da ry Serc” od by wa ły się pod pa tro na -
tem sta ro sty gli wic kie go Mi cha ła Nie szpor ka.
Życz li wej go ści ny w Miej skim Do mu Kul tu ry
w Szczy gło wi cach udzie lił nam jak co ro ku pre zy -
dent Knu ro wa Adam Rams. Swo imi wy pie ka mi
i słod ko ścia mi od 9 lat spon so ru ją nas pie kar nie pa ni
Ber nar de ty Szy mu ry z Wil czy, pań stwa Bo gac kich
z Pil cho wic, pań stwa Er fur tów z Le bo szo wic i cu -

kier nia pa na Sur de la z Pil cho wic oraz pie kar nie Sło -
wik, u Klim ka i Na Ro gu pa na Ka pi cy z Knu ro wa.
Opra wę mu zycz ną za pew nia za wsze życz li wa pa ni
Iwo na Ko bryń z ze spo łem CEN TRUM. W ro li kon -
fe ran sje ra kon cer tu fi na ło we go wy stę pu je nie za stą -
pio na  pa ni Bar ba ra Go lec. Atrak cją wie czo ru był
Mę ski Ze spół Wo kal ny Ca lvi Can to res z Knu ro wa.

„Waż ne jest, aby śmy ze swo je go ży cia po tra fi li
uczy nić bez in te re sow ny dar dla swo ich bliź nich” to
sło wa nie za po mnia ne go ar cy bi sku pa ka to wic kie go

Da mia na Zi mo nia. „Da ry Serc” to ta ki nie wiel ki
gest dla tych bliź nich, któ rzy szcze gól nie da ru na sze -
go ser ca po trze bu ją. Dzię ku jąc raz jesz cze wszyst -
kim dar czyń com i spon so rom, za pra szam w imie niu
or ga ni za to rów na 10 ju bi le uszo wy kon cert „Da ry
Serc”, już w tym ro ku w grud niu przed Bo żym Na ro -
dze niem.

MA RIAN SA DEC KI 
– rad ny Po wia tu Gli wic kie go, Sto wa rzy sze nie

MO JA GMI NA NASZ PO WIAT

Geografia naszych stronDA RY SERC

Na kon cer cie za wsze świet nie ba wią się za rów no miesz kań cy po wia to wych
DPS -ów, jak i za pro sze ni go ście.

Takiego właśnie, jak na reprodukcji tego zdjęcia,
Wilhelma Szewczyka – Wilusia z nieodłącznym
cygarem zapamiętaliśmy. Z dymkiem cygara
uleciała tamta epoka… 

Fo
 to

: R
om

an
a 

G
oz

de
k

Fo
 to

: A
R

C

ŚLĄ SKI ŻY CIO RYS
Wil helm Szew czyk wy wo dził się ze Ślą ska i ca ła jego twór czość prze -
siąk nię ta jest ślą sko ścią. War to przy po mnieć, że po skoń cze niu gim na -
zjum w Ryb ni ku w 1932 r. zwrócił na siebie uwagę czytelników wier -
szem „Ko chaj zie mię ślą ską” opu bli ko wa nym w wy cho dzą cym w Knu -
ro wie pi sem ku „Mło dzież Ślą ska”. Po śmier ci w 1991 r. pi sarz po cho wa -
ny zo stał na cmen ta rzu przy ul. Fran cu skiej w Ka to wi cach. Na krzy żu
nad je go gro bem wid nie je na pis: „Wil helm Szew czyk Pi sarz. Żył dla Ślą -
ska”. (RG) 



Ślą ska frasz ka

Czym bez ołmy wnuka życie?
Dyć utropom - przeca wiycie
Muter fater durś cie goniom
Ołma z ołpom dyć łochroniom.

***
Starzyk dzisioj mo
radocha
Życio przeszło mu niytrocha
Trza winszować zdrowio siył
By ze nami ciyngym był!

Bronisław Wątroba

Naszym starkom 
i starzikom

www.powiatgliwicki.pl
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Kie dy po raz pierw szy zje cha -
łem na dół, pe wien star szy gór nik
po wie dział mi: „Yno sy nek dej se
po zór, co by nie gwiz dać przi ro bo -
cie, bo skarb nik te go nie lu bi”. Ro -
ze śmia łem się, bo po my śla łem, że
to ta kie „sta rzi ko we boj ki”. Ale tak
na wszel ki wy pa dek nie gwiz da -
łem. I do brze, bo pew ne go dnia
usły sze li śmy w chod ni ku ja kieś
krzy ki. Pa trzy my, a tu ta ki je den
mło dy kar lus zwi ja się z bó lu. Ja -
kaś rę ka nie wi dzial na bi ła go, a on
nie wie dział przed kim się bro nić.
Po tem się przy znał, że sen ność go
bra ła, więc – że by nie przy snąć –
za czął… gwiz dać przy ro bo cie. 

Ale sta rzy gór ni cy opo wia da li też,

że groź ny duch ko pal ni był spra wie -
dli wy – pra co wi tym, uczci wym gór -
ni kom po ma gał, ostrze gał przed ka -
ta stro fą. Zda rza ło się, że po ja wiał się
ubra ny jak szty gar z gór ni czą lamp ką
i ki lo fem i na ka zy wał ucie kać
z chod ni ka, a chwi lę po tem chod nik
się wa lił al bo me tan wy bu chał. Sły -
sza łem też, że Skarb nik wie, gdzie są
sztol nie ze zło tem. Jed ne mu gór ni ko -
wi po ka zał kie dyś te swo je skar by. 

To był bar dzo po rząd ny i ro bot ny
chłop. Każ de mu po mógł, po ra dził,
młod szych przy uczał, a ro bo ta pa li ła
mu się w rę kach. No i wresz cie przy -
szedł czas na ostat nią szych tę
przed eme ry tu rą. Gór nik szedł ciem -
nym chod ni kiem, wspo mi nał te
wszyst kie la ta spę dzo ne w ko pal ni
i tych wszyst kich gór ni ków, któ rzy
z nim pra co wa li, a te raz część ich już
le ży na cmen ta rzu. I za sta na wiał się,
co te raz zro bi z tym wol nym cza sem

w do mu. Na gle za sta no wi ła go dziw -
na ci sza. Za wsze sły chać by ło od gło -
sy pra cy, roz mo wy ko le gów, a tu
nic. I chod nik jak by in ny. Znie nac ka
wy ło nił się przed nim ja kiś nie zna ny
mu szty gar z dłu gą bia łą bro dą
i dziw ny mi świe cą cy mi oczy ma. 

„Chodź” – ski nął na sta re go gór -
ni ka i po pro wa dził ja kimś dłu gim,
krę tym chod ni kiem. „To prze cież
Skarb nik” – po my ślał gór nik i za -
drżał ze stra chu. Na gle Skarb nik za -
trzy mał się i pod niósł kar bid kę. W jej
świe tle ścia ny chod ni ka za lśni ły czy -
stym zlo tem. „Bierz sta ry kam ra cie –
ode zwał się duch ko pal ni. – By łeś
do brym gór ni kiem i uczci wym czło -
wie kiem. Pa mię tasz tą ma łą mysz kę,
z któ rą dzie li łeś się okru cha mi chle -
ba, na wet kie dy sam by łeś głod ny?
To by łem ja. Te raz po ra na za pła tę.
Bierz ty le zło ta, ile zmie ści ci się
w kie sze ni i tor bie”. I Skarb nik znik -

nął. Oszo ło -
mio ny gór nik
na peł nił zło tem
tor bę i kie sze -
nie, a po tem
na gle w od da li
usły szał ci che
stu ka nie. Idąc
za nim do tarł
do głów ne go
szy bu ko pal ni.
Gór nik uznał,
że je mu sa me -
mu nie trze ba
ta kie go bo gac -
twa, po dzie lił
więc zło to
na czę ści i roz -
dał tym, któ rzy
naj bar dziej po mo cy po trze bo wa li.
A za resz tę zło ta ku pił so bie pięk ną
faj kę i py ka jąc z niej opo wia dał dzie -
ciom o ko pal ni, o gór ni czej bra ci

i o spra wie dli wym Skarb ni ku. I ja też
od nie go tę hi sto rię usły sza łem.

(Opo wia da nie gór ni ka 
z ko pal ni „Knu rów”)

D z i ę  k u  j e  m y
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 Be tle jem, a zdję -
cie przed sta wia ło
Sta ro stwo Po wia to -
we w Gli wi cach. Na -
gro dy książ ko we ufun do wa ne przez Mał go rza tę Handz -
lik, po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go oraz ma te ria ły
pro mo cyj ne Po wia tu Gli wic kie go otrzy mu ją: Anie la
Ma jek, Ma ria Cie ślik oraz Mał go rza ta Paw łow ska.
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 tra dy cyj nie zo sta ło zro bio ne w na -
szym po wie cie. Od po wie dzi pro si my prze sy łać do 30
stycz nia 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”. 
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To ko lej ny prze pis na po tra wę
za pre zen to wa ną pod czas VI Fe sti -
wa lu „Ślą skie sma ki”, któ ry zor ga -
ni zo wa ny zo stał w ub. ro ku w Gli -
wi cach. 
Skład ni ki:
Ro sół: 
� 2 l wo dy 
� 3 śred nie mar chew ki 
� 3 śred nie pie trusz ki 
� ma ły se ler 
� 2 ud ka z kur cza ka lub 5 skrzy de -
łek 

� sól, pieprz – do sma ku 
� 3 list ki lau ro we 
� 5 sztuk zie la an giel skie go 
� 1/2 szklan ki bia łe go wy traw ne go
wi na (je śli ktoś lu bi)
Po zo sta łe skład ni ki: 
� 4 du że ce bu le 
� 2 łyż ki ma sła 
� 20 dag se ra gou da 
� gro szek pty sio wy 
� sól do sma ku 

Go tu je my ro sół. Ugo to wa ne ja -
rzy ny wyj mu je my z ro so łu i mik su -

je my. Ce bu le kro imy
w pół krąż ki i ob sma ża my
na ma śle na pół mięk ko.
Do da je my do sma ku so li.
Tak przy go to wa ne wa rzy -
wa do da je my do wy wa ru
i za go to wu je my. Zu pę
moż na roz cień czyć bia -
łym wi nem. Po na la niu
na ta le rze do da je my gro -
szek pty sio wy i drob no
star ty żół ty ser.

Za sad ni cza Szko ła
Za wo do wa z Ża rek

Ta wer sja mo dy fi ku je ory gi nal ny fran cu ski
prze pis, dla te go na zwa na zo sta ła zu pą ce bu lo -
wą po ślą sku. 

Zupa cebulowa

W kręgu legend

Skarbnik

Opo wieść o Skarb ni ku wi nien po znać każ dy mło dy gór nik
jesz cze przed roz po czę ciem pra cy w ko pal ni...

�

Co 
przed sta wia 
to zdję cie?
�

RR OO ZZ RR YY WW KK OO WW YY KK ĄĄ CC II KK
Fun da tor na gród – Mał go rza ta Handz lik, po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go

(SoG)
Py ta nia do krzy żów ki:
1. „Lo kal nie na rzecz…” – na zwa pro jek tu unij ne go re ali zo wa ne go przez Po wiat Gli wic ki. 
2. „… serc” – kon cert cha ry ta tyw ny, któ ry od był się 11 grud nia w Szczy gło wi cach.
3. Zi mo we wa ka cje.
4. Na zwa na gro dy przy zna wa nej przez Ra dę Po wia tu Gli wic kie go oso bom lub in sty tu cjom do brze za słu żo nym dla
po wia tu gli wic kie go.
5. Le pio ny przez dzie ci ze śnie gu.
6. W któ rej miej sco wo ści na sze go po wia tu miesz czą się „Kla mo ry u Er wi na”.
7. Ob cho dzi swo je świę to 21 stycz nia.
8. Ja ki świę ty pa tro nu je drew nia ne mu ko ścio ło wi w Smol ni cy. 
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Wi ce z ne tu
– An tek po życz mi 200 zło tych.
– No do brze, ale mom przy so bie ino sto.
– No to dej te sto, a dru gie sto bę dziesz mi wi nien – pa do Fran cek.

☺☺ ☺☺ ☺☺
– An tek, jak my ślisz, co jest bar dziej cięż kie – ki lo pie rza al bo ki lo że la za?
– py to Fran cek.
– Ty głup to ku, prze cież ki lo jest ki lo!
– No to ja kes ta ki mą dry, to spuść se ki lo pie rza, a po tem ki lo że la za na no -
gę, a prze ko nosz się, co jest cięż sze!

☺☺ ☺☺ ☺☺
Dwóch pi jo ków za miast po chod ni ku szło to rem ko le jo wym. Ten je den coś
zmiar ko woł i rze cze:
– Pie ro na, Fran cek – patrz, ja kie te scho dy są dłu gie!
– Te scho dy, jak to scho dy, ale patrz ja kie te ge len dry (po rę cze) są ni skie!
– To pódź po cze ka my, bo chy ba win da je dzie.

(ze stro ny http:/wi ce. dow ci py. pl)
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Opr: SoG, RG
Zdję cia: Ar chi wum 

Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach

2011 rok w fo to gra ficz nym skró cie

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

� Od 1 lip ca na te re nie po wia tu gli wic kie go
moż na ko rzy stać z 58 bez płat nych punk tów do -
stę pu do In ter ne tu. Punk ty uru cho mio ne zo -
sta ły w ra mach re ali za cji pro jek tu „PIAP -y dla
miesz kań ców zie mi gli wic kiej”, współ fi nan so -
wa ne go przez UE z Eu ro pej skie go Fun du szu
Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach Re gio nal ne -
go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą -
skie go na la ta 2007-2013. Jest to wspól ne
przed się wzię cie Po wia tu Gli wic kie go (li de ra
pro jek tu) oraz gmin wcho dzą cych w je go skład.

� Przez ca ły, ko lej ny już rok ucznio wie szkół pro wa dzo nych
przez Po wiat Gli wic ki mo gli ko rzy stać z za jęć, or ga ni zo wa -
nych w ra mach pro jek tów unij nych wzbo ga ca ją cych ofer tę
edu ka cyj ną tych pla có wek. By ły licz ne wy ciecz ki, warsz ta ty,
wi zy ty w ki nach i w te atrach oraz wie le in nych atrak cji. 

� 25 czerw ca nad je zio rem Pław nio wic kim na pla ży w Nie -
wie szu od był się Pik nik z Po wia tem Gli wic kim. By ła to dru ga
im pre za ple ne ro wa zor ga ni zo wa na przez Sta ro stwo Po wia to -
we w Gli wi cach w ra mach pro jek tu „Gli wic ki – i co Po wie cie?
Pro mo cja ofer ty tu ry stycz nej po wia tu gli wic kie go”. Miesz -
kań ców po wia tu i oko licz nych miej sco wo ści ba wił m.in. ze -
spół VOX. 

� XII Do żyn ki Po wia tu Gli wic kie go świę to wa li śmy wspól nie
z Gmi ną Pil cho wi ce w Wil czy. Miesz kań cy po wia tu oraz go ście
uro czy ście i ra do śnie dzię ko wa li za plo ny. 

� 28 wrze śnia, w po bli żu naj więk sze go w Eu ro pie Środ ko wej wę zła ko mu -
ni ka cyj ne go Gli wi ce -So śni ca, w Przy szo wi cach (gmi na Gie rał to wi ce), ofi -
cjal nie za in au gu ro wa no dzia łal ność Stre fy Prze my sło wej Sy ner gy Park.

Jest to miej sce dla firm po szu ku ją cych te -
re nów dla wła snych in we sty cji, ta kich jak
cen tra dys try bu cyj ne, bu dyn ki biu ro we,
ha le ma ga zy no we i pro duk cyj ne. 

� Szpi tal w Knu ro wie le czy
pa cjen tów już od 100 lat.
Z oka zji ju bi le uszu 26 wrze -
śnia od by ła się uro czy stość
w Za byt ko wej Ko pal ni Wę -
gla Ka mien ne go „Gu ido”
w Za brzu.

� Na gro dę Be ne Me ri tus w 2011 przy zna no: w ka te go rii in dy wi du al nej ks. se -
nio ro wi Ste fa no wi Grusz ce z Knu ro wa oraz Iwo nie Ewer tow skiej -Me ner, za ło -
ży ciel ce ze spo łu „Ti bia rum Scho la res” oraz pro pa ga tor ce śpie wu chó ral ne go
w gmi nie Wie lo wieś. W ka te go rii ze spo ło wej na gro dę otrzy ma li Mło dzie żo wy Te -
atr Car pe Diem z Py sko wic oraz Ko ło Związ ku Gór no ślą skie go z Gie rał to wic.
Na gro da przy zna wa na jest przez Ra dę Po wia tu Gli wic kie go oso bom lub in sty -
tu cjom do brze za słu żo nym dla po wia tu gli wic kie go.

� 29 li sto pa da w Ła nach Wiel kich otwar ta zo sta ła no wo cze sna bio ga zow nia
za si la ją ca po łą czo ną z nią go rzel nię. In we sty cja ta jest opar ta na no wa tor skiej
w Pol sce tech no lo gii i speł nia naj wyż sze stan dar dy eko lo gicz ne.


