
Po raz piętnasty tygodnik
„Nowiny Gliwickie” przyznał
Gliwicjusza – nagrodę, którą
wyróżniana jest co roku wybitna
osobowość Gliwic i powiatu gli-
wickiego. Tytuł Gliwicjusza 2011
otrzymał lek. med. Artur Pakosz
– dyrektor Hospicjum Miłosier-
dzia Bożego w Gliwicach.
Wśród 10 finalistów znalazł się
Jarosław Mencfel, dyrektor Do-
mu Pomocy Społecznej „Ostoja”
w Sośnicowicach.

Finalistów plebiscytu poznali-
śmy na uroczystej gali, zorganizo-
wanej 2 marca w gliwickim ratu-
szu. Przybyli na nią przedstawi-
ciele władz samorządowych, in-
stytucji, firm, organizacji samo-
rządowych, służb mundurowych,
świata nauki i sportu. Artur Pa-
kosz odbierając tytuł Gliwicjusza
nie krył wzruszenia. Od lat propa-
guje ideę hospicyjną i prowadzi
gliwickie hospicjum, które two-
rzył od podstaw. Placówce tej
przyświeca hasło: „Hospicjum to
też życie”. Wielki udział w jego
pracę wkładają wolontariusze,
których swą pasją niesienia pomo-
cy chorym nieustannie zaraża Ar-
tur Pakosz. Podczas gali laureat
plebiscytu odebrał statuetkę Gli-
wicjusza autorstwa prof. Krzysz-

tofa Nitscha, znanego rzeźbiarza
i medaliera.

Jarosław Mencfel to „nasz
człowiek” w plebiscycie. Od 1998
r. jest dyrektorem DPS-u „Ostoja”
w Sośnicowicach, stanowiącego
jednostkę organizacyjną Powiatu
Gliwickiego. Nagrodzony został
za pełną poświęcenia pracę
na rzecz osób niepełnosprawnych.
W „Ostoi” mieszkają 124 dziew-
częta i kobiety o różnym stopniu
niepełnosprawności intelektual-

nej. Znalazły tam prawdziwy dom
– pełen ciepła, wyrozumiałości
i tolerancji. Mają liczne zajęcia
warsztatowe, integrują się z lokal-
ną społecznością, często występu-
ją w przedstawieniach, wyjeżdżają
na wycieczki. Wśród mieszkań-
ców Sośnicowic i sąsiednich miej-
scowości do dobrego tonu należy
bywanie na corocznych piknikach
i n t e g r a c y j n y c h w o g r o d z i e
„Ostoi” oraz na kiermaszu adwen-
towym przy kościele św. Jakuba

Apostoła, którego współorganiza-
torem jest DPS.

Przypomnijmy, że w poprzed-
nich latach tytuł Gliwicjusza ode-
brali m.in. premier Jerzy Buzek,
wicestarosta gliwicki Andrzej Ka-
rasiński oraz przewodniczący Rady
Powiatu Gliwickiego Tadeusz Ma-
mok. W 15. edycji plebiscytu
do ścisłego finału oprócz Jarosła-
wa Mencfela dostali się: Piotr
Chlipalski – pomysłodawca i dy-
rektor artystyczny Międzynarodo-
wego Festiwalu Artystów Ulicy
„Ulicznicy”, prof. Mieczysław
Chorąży – naukowiec związany
z gliwickim Centrum Onkologii,
Maciej Chudzikiewicz – fech-
mistrz, wychowawca wielu pokoleń
mistrzów szpady, Wojciech Szu-
miński – twórca samolotu szpie-
gowskiego zwanego Latającym
Okiem, Janina Lelito-Zimochocka
– prezes gliwickiego oddziału
PTTK, Henryk Małysz – prezes
PRUiM, mecenas artystów, Janina
Szymanek – prezes gliwickiego od-
działu Towarzystwa Opieki
nad Zwierzętami oraz Magdalena
Żmudzińska-Nowak – prodziekan
Wydziału Architektury na Politech-
nice Śląskiej, zaangażowana w rato-
wanie zabytków.
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W TYM NU ME RZE
� � Przedsiębior-

czość jest
kobietą!

– str. 3
� � Po le cą do

Afga ni sta nu

– str. 4
� � Do bry po ród?

W Py sko wi -
cach!

– str. 7
� � Geo lo dzy

kreu ją nie ist -
nie ją ce świa ty!

– str. 9
� � Pil cho wi ce –

Ma ro ko

– str. 11

W for mie dys ku sji co raz czę ściej sły chać
w kra ju po gło ski o ko niecz no ści zmniej sze nia
licz by po wia tów. Sta now czo prze ciw sta wia się
tym pro po zy cjom Pol skie Stron nic two Lu do -
we.

18 lu te go Ra da Na czel na PSL przy ję ła
uchwa łę w spra wie ad mi ni stra cyj ne go po dzia łu
kra ju. Za pi sa no w niej: „Ra da Na czel na Pol -
skie go Stron nic twa Lu do we go przy po mi na, iż
w la tach 90-tych w trak cie dys ku sji o re for mie
ad mi ni stra cyj nej, PSL przed sta wi ło spój ną kon -
cep cję za rzą dza nia kra jem bez ko niecz no ści
grun tow nej zmia ny po dzia łu ad mi ni stra cyj ne -
go. Na sze pro po zy cje zo sta ły po mi nię te,
a Stron nic two przed sta wia no ja ko prze ciw ni ka
no wo cze sno ści.

Po ja wia ją ce się obec nie pro po zy cje ko rek -
ty po dzia łu ad mi ni stra cyj ne go, po le ga ją ce
na zli kwi do wa niu oko ło 120 po wia tów, na -
szym zda niem są nie do przy ję cia. Otwie ra ją
no we po la kon flik tów spo łecz nych i pro wa -
dzą do skłó ce nia spo łecz no ści po wia to wych. 

Od re for my ad mi ni stra cyj nej z 1998 r. upły -
nę ło 13 lat, Pol sce po trzeb ny jest spo kój w tym
za kre sie. W tym cza sie do ko ny wa no nie ustan -
nie zmian kom pe ten cji i upraw nień jed no stek
sa mo rzą do wych, przez co nie mia ły one moż li -

wo ści za funk cjo no wa nia w sta bil nych wa run -
kach. Ra da Na czel na PSL jest prze ciw li kwi da cji

czę ści po wia tów i osła bia niu ich przez ogra ni cze -
nie kom pe ten cji.” Wię cej na str. 2

Pod czas spo tka nia w sej mie, na któ rym przed sta wi cie le sa mo rzą dów opo wie dzie li się prze ciw ko li kwi -
da cji po wia tów. Od le wej: wi ce sta ro sta tar no gór ski An drzej Pi lot, wi ce sta ro sta gli wic ki Wal de mar Do -
mbek, pre zes PSL Wal de mar Paw lak oraz czło nek Za rzą du Wo je wódz twa Ślą skie go Alek san dra Ba -
na siak.
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Artur Pakosz ze statuetką Gliwicjusza, obok Jarosław Mencfel.
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Lu dzie Zie mi Gli wic kiej 2011

W OBRO NIE PO WIA TÓW
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WIE ŚCI Z SE SJI
22 lu te go uczest ni czy łem w spo tka niu po -

świę co nym ak tu al nej pro ble ma ty ce do ty czą cej
funk cjo no wa nia sa mo rzą dów te ry to rial nych
w Pol sce, zor ga ni zo wa nym przez wi ce mar szał ka
Sej mu RP Eu ge niu sza Grzesz cza ka. Od by ło się
w sa li kon fe ren cyj nej sej mu, a udział w nim
wzię li wy wo dzą cy się z PSL -u przed sta wi cie le
sa mo rzą dów wo je wódz kich i po wia to wych z ca -
łe go kra ju. Przed sta wio na na nim zo sta ła uchwa -
ła Ra dy Na czel nej PSL w spra wie ad mi ni stra cyj -
ne go po dzia łu kra ju (jej treść za miesz cza my
na str. 1 – przyp. red.). Uczest ni cy spo tka nia
zgod nie orze kli, że trze ba wzmac niać, a nie osła -
biać po wia ty.

Przez 13 lat funk cjo no wa nia po wia ty
spraw dzi ły się, a miesz kań cy i eks per ci do brze
oce nia ją ich pra cę. Wy kre śle nie z ma py czę ści
(jak się pro po nu je – oko ło jed nej trze ciej) po -
wia tów by ło by de mon ta żem ustro ju sa mo rzą -
do we go. Sa mo rzą dy do brze go spo da ru ją swy -
mi bu dże ta mi, czę sto do kła da jąc z nich do za -
dań zle co nych przez rząd. Naj le piej też wy ko -
rzy stu ją unij ne fun du sze. Pod czas spo tka nia
w War sza wie pod kre ślo no, jak bar dzo jest to
czu ły te mat, o czym świad czą pla ny li kwi da -
cji 122 są dów re jo no wych. Pro po zy cje te sa -

mo rzą dow cy od -
czy tu ją wprost
ja ko wstęp do li -
kwi da cji tych
po wia tów, któ re
są du re jo no we -
go nie bę dą po -
sia da ły. Uwa ża -
ją to za otwie ra -
nie no we go po la
kon flik tu spo -
łecz ne go, zu peł -
nie nie po trzeb ne go.

W cza sie spo tka nia w War sza wie mia łem też
moż li wość po roz ma wia nia – na ten i in ne te ma -
ty – z wi ce pre mie rem, mi ni strem go spo dar ki
Wal de ma rem Paw la kiem. Wi ce pre mier ob jął
pa tro na tem kon fe ren cję, któ ra or ga ni zo wa na
jest na prze ło mie mar ca i kwiet nia w na szym
sta ro stwie przez Za rząd Po wia tu Gli wic kie go.
Po świę co na bę dzie moż li wo ściom roz wo ju
i sto so wa nia źró deł ener gii od na wial nej, a tak -
że eko lo gicz nym tech no lo giom ba zu ją cym
na kra jo wych za so bach wę gla ka mien ne go. 

Wi ce sta ro sta gli wic ki 
WAL DE MAR DO MBEK

29 lu te go od by ła się XIX w tej ka den -
cji se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go.
Mia ła w du żej mie rze cha rak ter po rząd -
ku ją cy, gdyż więk szość przy ję tych
na niej do ku men tów do ty czy ła spraw,
któ re wy ma ga ły usank cjo no wa nia
w for mie uchwał, by móc wejść w ży cie. 

Ta ki przede wszyst kim cha rak ter mia ły
trzy z przy ję tych uchwał, bę dą ce re ali za -
cją za pi sów za war tych w usta wie o zmia -
nie usta wy o sys te mie oświa ty oraz nie -
któ rych in nych ustaw z dnia 19 sierp -
nia 2011 r., któ ra na ka zu je li kwi da cję li ce -
ów pro fi lo wa nych. W pod ję tych jed no gło -
śnie uchwa łach Ra da Po wia tu Gli wic kie -
go wy ra zi ła in ten cje li kwi da cji trzech pu -
blicz nych li ce ów pro fi lo wa nych, wcho -
dzą cych w skład ze spo łów szkół pro wa -
dzo nych przez po wiat: Li ceum Pro fi lo wa -
ne go w Py sko wi cach, I Li ceum Pro fi lo wa -
ne go w Knu ro wie oraz II Li ceum Pro fi lo -
wa ne go w Knu ro wie. Szko ły te już wła ści -
wie są w sta nie wy ga sze nia – od trzech lat
nie pro wa dzo no w nich na bo ru, tak więc
przy ję te uchwa ły sta no wią je dy nie usank -
cjo no wa nie te go sta nu rze czy. Oka za ło się
bo wiem, że na uka w li ce ach pro fi lo wa -
nych nie cie szy ła się za in te re so wa niem
ab sol wen tów gim na zjów, a i przy go to wa -
nie, ja kie da wa ła na ryn ku pra cy, nie znaj -
do wa ło uzna nia pra co daw ców. Tak więc
usta wo daw ca – a w ślad za nim uchwa ło -
daw ca, czy li Ra da Po wia tu Gli wic kie go
re zy gnu je z te go ty pu szkół, co wy ma ga
prze pro wa dze nia od po wied niej pro ce du ry
for mal nej. 

Dwie ko lej ne uchwa ły do ty czą zmian
per so nal nych w skła dach ko mi sji Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go. Rad ny Ma riusz Po lo -
czek, któ ry do tej po ry pra co wał w Ko mi -
sji Fi nan sów, zło żył re zy gna cję z człon -
kow stwa w niej, a jed no cze śnie za de kla ro -
wał chęć pra cy w Ko mi sji Zdro wia. Po nie -
waż zmia ny ta kie do ko na ne mu szą być
w for mie uchwał Ra dy Po wia tu, spra wa ta
tra fi ła pod gło so wa nie rad nych, któ rzy je
za ak cep to wa li.

Ostat nia z uchwał we szła do po rząd ku
ob rad po prze gło so wa niu au to po praw ki,
zgło szo nej przez Ma ria na Sa dec kie go re -
pre zen tu ją ce go gru pę ośmiu rad nych. Jest
to uchwa ła w spra wie sta no wi ska Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go w spra wie przy zna nia

t e  l e  w i  z j i
T R WA M
m i e j  s c a
na mul ti -
plek sie cy -
f r o  w y m
do emi sji
na ziem nej.
Ra da Po -
wia tu Gli wic kie go ape lu je w nim do Kra -
jo wej Ra dy Ra dio fo nii i Te le wi zji o zwe ry -
fi ko wa nie de cy zji po zba wia ją cej TV
TRWAM miej sca na tym mul ti plek sie.
Przy ję cie uchwa ły po prze dzi ła dys ku sja,
to czą ca się szcze gól nie wo kół kwe stii, czy
Ra da Po wia tu mo że wy po wia dać się co
do spraw, któ re nie są w kom pe ten cjach
po wia tu, ani nie wy ni ka ją z je go za dań.
O po moc po pro si li śmy rad cę praw ne go
sta ro stwa, któ ry wy ja śnił, że Ra da mo że
wy po wia dać się co do spraw istot nych dla
in te re su spo łecz no ści, ja ką re pre zen tu ją
rad ni. Uchwa ła przy ję ta zo sta ła 16 gło sa mi
za i jed nym prze ciw, przy trzech wstrzy -
mu ją cych się. 

Rad ni pod czas ob rad za po zna li się ze
spra woz da niem Po wia to we go Cen trum
P o  m o  c y  R o  d z i  n i e  w G l i  w i  c a c h
za rok 2011 wraz z wy ka zem po trzeb
w za kre sie po mo cy spo łecz nej, któ re
przed sta wi ła dy rek tor tej jed nost ki or ga ni -
za cyj nej Po wia tu Gli wic kie go, Bar ba ra
Ter lec ka -Ku bi cius. Spra woz da nie skło ni -
ło rad ne go Da wi da Ram sa do za da nia kil -
ku py tań, do ty czą cych m.in. pro ble mów,
z ja ki mi zwra ca ją się oso by przy cho dzą ce
do Punk tu In ter wen cji Kry zy so wej, ilo ści
kon sul ta cji udzie la nych przez ten Punkt
w 2010 r. i w ub. r. oraz ko rzy sta nia
z miejsc ho ste lo wych. Z ko lei rad ny Bog -
dan Li twin in te re so wał się kwe stia mi po -
mo cy ro dzi nie.

Na ko niec przy po mnę, że czę ścią pra cy
rad nych jest skła da nie in ter pe la cji, za py tań
i wnio sków. Jest ich wie le, nie spo sób
przed sta wić je wszyst kie w re la cji z se sji.
Za in te re so wa ni zna leźć je mo gą – wraz
z od po wie dzia mi – w Biu le ty nie Infor ma cji
Publicznej Po wia tu Gli wic kie go, pod ad re -
sem www.bip.powiatgliwicki.finn.pl w za -
kład ce In for ma tor Ra dy Po wia tu. 

Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu 
Gli wic kie go TA DE USZ MA MOK

W obro nie po wia tów

Ra da Po wia tu Gli wic kie go, świa do -
ma zna cze nia i ro li, ja ką od gry wa TV
TRWAM w ży ciu wie lu ka to li ków –
miesz kań ców na sze go po wia tu, w tro -
sce o za spo ko je nie ich po trzeb obej -
mu ją cych prze kaz o cha rak te rze re li -
gij nym, za ape lo wa ła do KRRiT o zwe -
ry fi ko wa nie de cy zji, któ ra po zba wi ła
TV TRWAM miej sca na pierw szym
mul ti plek sie cy fro wym te le wi zji na -
ziem nej.

Tym sta no wi skiem, przy ję tym na se -
sji 29 lu te go te go ro ku, Ra da Po wia tu do -
łą czy ła do sta le ro sną cej gru py sa mo rzą -
dów, po pie ra ją cych sta ra nia je dy nej te le -
wi zyj nej sta cji ka to lic kiej w na szym ka to -
lic kim kra ju o na leż ne jej miej sce w cy fro -
wej prze strze ni nadaw czej.

To no wa ja kość w dzia ła niach sa mo rzą -
dów, któ re – nie ma jąc bez po śred nie go
wpły wu na dzia ła nia władz cen tral nych
i kra jo wych – od czu wa ją skut ki, ja kie te
dzia ła nia po wo du ją w te re nie wśród miesz -
kań ców.

Sta  no  -
w i  s k a ,
p r o  t e  s t y,
ape le sa -
mo rzą dów
lo kal nych,
kie ro wa ne
do władz
kra jo wych
są swe go
ro dza ju in -
for ma cyj nym sprzę że niem zwrot nym.
W de mo kra tycz nym pań stwie po win ny
być przyj mo wa ne życz li wie.

Czy ad re sat tych pro te stów – KRRiT
weź mie pod uwa gę pro te sty i ich ska lę, czas
po ka że. Prze strze ga nie ele men tar nych stan -
dar dów, ta kich jak rów ność oby wa te li i wol -
ność gło sze nia po glą dów po win no ce cho -
wać dzia ła nia in sty tu cji pań stwo wych. Eli -
mi no wa nie ka to lic kich me diów z prze strze -
ni pu blicz nej od bie ga od tych stan dar dów.  

Rad ny Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
MA RIAN SA DEC KI

W okre sie mię dzy dwo ma ostat ni mi se -
sja mi tj. od 25 stycz nia do 28 lu te go od by -
ło się 7 po sie dzeń Za rzą du Po wia tu, pod -
czas któ rych zaj mo wa li śmy się spra wa mi
re ali za cji uchwał Ra dy Po wia tu Gli wic kie -
go. Roz pa try wa li śmy tak że spra wy zwią za -
ne z wy ko na niem ak tu al ne go bu dże tu, go -
spo da ro wa niem mie niem i re ali za cją in -
nych za dań po wia tu. Za rząd przy jął rów -
nież pro jek ty uchwał Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go, bę dą ce przed mio tem ob rad se -
sji 29 lu te go. 

Trzy z tych uchwał wy ma ga ją szer sze go
omó wie nia, bo wiem wzbu dzi ły pe wien nie po -
kój – a nie po trzeb nie. Są to uchwa ły w spra -
wie wy ra że nia in ten cji li kwi da cji trzech li ce -
ów pro fi lo wa nych, wcho dzą cych w skład ze -
spo łów szkół pro wa dzo nych przez Po wiat Gli -
wic ki w Knu ro wie oraz w Py sko wi cach.
Brzmią groź nie, bo wiem sło wo „li kwi da cja”
za wsze ko ja rzy się ne ga tyw nie. Tym cza sem
nie ma żad nych pod staw do obaw. Uchwa ły
do ty czą szkół, któ re już od 2008/2009 nie ma -
ją ani jed ne go ucznia, wte dy bo wiem na sze li -
cea pro fi lo wa ne opu ści li ostat ni ab sol wen ci.
Ten typ szkół po pro stu się nie spraw dził, co
osta tecz nie usank cjo no wa ne zo sta ło usta wą
o zmia nie usta wy o sys te mie oświa ty oraz nie -
któ rych in nych ustaw z dnia 19 sierp nia 2011
r., któ ra na ka zu je li kwi da cję li ce ów pro fi lo wa -
nych. Na mo cy tej usta wy sfor mu ło wa ne zo -
sta ły uchwa ły Ra dy Po wia tu Gli wic kie go,
o któ rych wła śnie pi szę. Po wiat Gli wic ki ma
obo wią zek do ko nać for mal nej li kwi da cji tych
szkół, co wła śnie się sta ło. W na szym przy -
pad ku jest to wy łącz nie czyn ność tech nicz na,
sank cjo nu ją ca to, co już wcze śniej sa mo ist nie
na stą pi ło w na szym po wia to wym sys te mie
oświa ty.

Tym bar dziej nie ma pod staw do obaw, że
trzy li kwi do wa ne li cea pro fi lo wa ne wcho dzi -
ły w skład na szych ze spo łów szkół (przy po -
mnę są to: Ze spół Szkół im. I. J. Pa de rew -
skie go w Knu ro wie, Ze spół Szkół Za wo do -
wych nr 2 w Knu ro wie oraz Ze spół Szkół
im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach), któ re
ma ją dla ab sol wen tów gim na zjów atrak cyj ną
ofer tę dal sze go kształ ce nia. Na po sie dze niu

Za rzą du Po wia -
tu Gli wic kie go
w dniu 21 lu te -
go za twier dzi li -
śmy pro po zy cję
pla nów na bo ro -
wych do tych
ze spo łów szkół
na rok szkol -
ny 2012/2013.
Wy ni ka z nich,
iż – mi mo nie ko rzyst nych ten den cji de mo gra -
ficz nych – na bór kształ to wał się bę dzie
na po zio mie ubie gło rocz nym. Mło dzież mo że
w na szych pla ców kach po nad gim na zjal nych
uczyć się w szko łach ogól no kształ cą cych
i za wo do wych. Peł ną ich ofer tę, przy go to wa -
ną na przy szły rok szkol ny, przed sta wi my
w Do dat ku Spe cjal nym, do łą czo nym do na -
stęp ne go wy da nia „Wia do mo ści Po wia tu Gli -
wic kie go”.

Waż ną no wo ścią, wpro wa dzo ną przez usta -
wę o zmia nie usta wy o sys te mie oświa ty oraz
nie któ rych in nych ustaw z dnia 19 sierp -
nia 2011 r., jest prze dłu że nie na uki w za sad ni -
czych szko łach za wo do wych – z 2-let nich za -
mie nio ne one zo sta ną na 3-let nie. Na na szym
te re nie są to za sad ni cze szko ły za wo do we
w Ze spo le Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro -
wie oraz w Ze spo le Szkół im. M. Ko nop nic -
kiej w Py sko wi cach. Zmia na ta za cznie obo -
wią zy wać od wrze śnia br. Ucznio wie, któ rzy
już po bie ra ją w tych szko łach na ukę, do koń -
czą kształ ce nie w cy klu 2-let nim, na to miast
ci, któ rzy zo sta ną przy ję ci we wrze śniu 2012
r., bę dą się uczyć w cy klu 3-let nim. Wy dłu że -
nie na uki w szko łach za wo do wych ma na ce lu
wy po sa że nie ich ab sol wen tów w więk szy ba -
gaż wie dzy ogól nej – tak by w przy szło ści,
gdy zaj dzie po trze ba zmia ny za wo du, mo gli
się szyb ko prze kwa li fi ko wać, koń cząc już
wte dy tyl ko od po wied ni kurs za wo do wy.
Zwięk szy to mo bil ność i ela stycz ność pra -
cow ni ków, uła twi im do sto so wa nie się
do zmien nych, w dłuż szej per spek ty wie cza -
so wej, po trzeb ryn ku pra cy. 

Czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go
SŁA WO MIR ADAM CZYK

Po par cie dla TV TRWAM
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Po wiat w gmi nie
Na se sji Ra dy Miej skiej

w Tosz ku 29 lu te go obec ni by li
przed sta wi cie le Po wia tu Gli wic -
kie go, by prze ka zać spra wy istot -
ne dla miesz kań ców tej gmi ny.

Po wiat re pre zen to wa li wi ce sta ro -
sta gli wic ki Wal de mar Do mbek, dy -
rek tor Za rzą du Dróg Po wia to wych
w Gli wi cach Jan Osman i na czel ni -
cy: Wy dzia łu Ko mu ni ka cji i Trans -
por tu Jo lan ta Ho lecz ke oraz Wy -
dzia łu Ochro ny Śro do wi ska, Rol nic -
twa i Le śnic twa Ma riusz Dy ka.
Przed sta wi li ta kie za gad nie nia jak
m.in. pro jek ty unij ne re ali zo wa ne
przez po wiat wspól nie z gmi na mi, sy -
tu acja szpi ta la w Py sko wi cach, re -
mon ty dróg oraz ochro na śro do wi ska.
Wspie ra li ich przy tym rad ni po wia to -
wi: An drzej Ku rek, Ma riusz Pod -
broż ny i Ma riusz Po lo czek. (RG) 

Na bok ser skiej ma pie Pol ski
wid nie ją od nie ca łe go ro ku, a już
zor ga ni zo wa li du że za wo dy. Nie
prze szko dzi ły w tym skrom ne
środ ki fi nan so we i brak wła sne go
rin gu. Klub Gar da Gie rał to wi ce
do piął swe go i 25 lu te go – po raz
pierw szy w hi sto rii gmi ny – od był
się tu tur niej bok ser ski!

Za wo dy ro ze gra no w ha li spor -
to wej LKS 35 Gie rał to wi ce w ra -
mach Ślą skiej Li gi Ju nio rów
i Pierw sze go Kro ku Bok ser skie go.
Pa tro nat ho no ro wy ob jął nad ni mi
wójt gmi ny Jo achim Bar giel. Ma -
gne sem, któ ry do dat ko wo przy cią -
gnął pu blicz ność, by ła obec ność
pię ściar skich sław: po pu lar ne go
bok se ra wa gi cięż kiej i MMA Mar -
ci na Naj ma na i mi strza świa ta fe -
de ra cji TWBA Da riu sza Sę ka,

spra wu ją ce go rów nież pa tro nat
spor to wy nad tur nie jem.

Ol brzy mie za in te re so wa nie pu -
blicz no ści, któ ra po brze gi wy peł ni -
ła sa lę, wpły nę ło na świet ną at mos -
fe rę już na star cie za wo dów. O jej
pod trzy ma nie po sta ra ło się 106 pię -
ścia rzy i pię ścia rek z 20 ślą skich
klu bów, m.in. z Gli wic, Knu ro wa,
Ja strzę bia, Ja worz na, Dą bro wy
Gór ni czej, So snow ca, Kę dzie rzy na,
Czę sto cho wy i Gie rał to wic.

Na rin gu w Gie rał to wi cach sto -
czo no wie le pa sjo nu ją cych po je -
dyn ków. Do tych na naj wyż szym
po zio mie na le ża ła wal ka po mię dzy
człon ki nia mi Mło dzie żo wej Ka dry
Na ro do wej – Mo ni ką Rys z Gar dy
Gie rał to wi ce, a Lau rą Grzyb
z BKS Ja strzę bie. Świet ne wal ki
sto czy li też Szy mon Ko sman i Da -

wid To mi czek z Gar dy. W su mie
od by ły się 53 pię ściar skie po je dyn -
ki. Po każ dym z nich od by wa ła się
ce re mo nia de ko ra cji, któ rej do ko na -
li m.in. Da riusz Sęk, Mar cin Naj -

man, Jo achim Bar giel, prze wod ni -
czą cy Ra dy Gmi ny w Gie rał to wi -
cach Ma rek Błasz czyk i pre zes
Gar dy Gie rał to wi ce Adam Fir lit.

(JM)

14 lu te go od by ło się ko lej ne
spo tka nie wło da rzy ośmiu miast
i gmin wcho dzą cych w skład po -
wia tu gli wic kie go ze sta ro stą Mi -
cha łem Nie szpor kiem. Tym ra zem
Po wia to we G8 zor ga ni zo wa ne zo -
sta ło w Pil cho wi cach. 

Uczest ni cy spo tka nia za po zna li
się z dzia łal no ścią dwóch do mów
po mo cy spo łecz nej z terenu gmi ny
Pil cho wi ce: Do mu Po mo cy Spo -
łecz nej „Za me czek” w Kuź ni Nie -
bo row skiej, bę dą ce go jed nost ką or -
ga ni za cyj ną Po wia tu Gli wic kie go
oraz pro wa dzo ne go przez Za kon

Oj ców Ka mi lia nów Do mu Po mo cy
Spo łecz nej dla Dzie ci i Mło dzie ży
w Pil cho wi cach, któ ry re ali zu je za -
da nia zle co ne przez po wiat. In te re -
so wa li się tak że funk cjo no wa niem
Szpi ta la Cho rób Płuc im. św. Jó ze fa
w Pil cho wi cach, dla któ re go or ga -
nem za ło ży ciel skim jest Sa mo rząd
Wo je wódz twa Ślą skie go. Do dat ko -
wą te ma ty ką spo tka nia by ły za byt ki
gmi ny Pil cho wi ce. Na stęp ne spo -
tka nie cy klicz nie zbie ra ją cej się
gru py G8 Po wia tu Gli wic kie go pla -
no wa ne jest na kwie cień. (RG)

23 lu te go w Sta ro stwie Po wia -
to wym w Gli wi cach spo tka li się
przed sta wi cie le spół ek wod nych
z te re nu po wia tu gli wic kie go.

Pod czas spo tka nia pod su mo wa -
na zo sta ła ubie gło rocz na dzia łal -
ność spół ek wod nych. Po wiat Gli -
wic ki w 2011 r. udzie lił spół kom
wod nym do ta cji ce lo wych na bie żą -
ce utrzy ma nie wód i urzą dzeń wod -
nych w wy so ko ści 53 016 zł. Z do -
ta cji sko rzy sta ły: Spół ka Wod -
na w Wie low si na za da nie „Czysz -
cze nie ro wów me lio ra cyj nych i cią -
gów dre nar skich” (do ta cja w wy so -
ko ści 10 000 zł), Gmin na Spół ka
Wod na „So śni co wi ce” na „Czysz -
cze nie ro wu me lio ra cyj ne go w Ko -
zło wie wraz z czysz cze niem prze -
pu stów oraz re mon tem znisz czo -
nych prze pu stów” (10 000 zł),
Gmin na Spół ka Wod no -Me lio ra cyj -
na Gie rał to wi ce na za da nie pn.
„Kon ser wa cja ro wów me lio ra cji
wod nych szcze gó ło wych po le ga ją -
ca na wy ko sze niu skarp z po ro stów,
od mu le niu dna ro wów, oczysz cze -
niu prze pu stów oraz wy lo tów dre -
nar skich ma ją cych uj ście do ro wów
na te re nie so łectw: Przy szo wi ce,
Gie rał to wi ce, Pa niów ki” (15 000
zł), Gmin na Spół ka Wod na w Pil -
cho wi cach (łącz na kwo ta przy zna -
nej do ta cji 18 016 zł) na trzy za da -

nia: „Li kwi da cja za gro że nia po wo -
dzio we go – Sta ni ca” (5 166 zł), „Li -
kwi da cja za gro że nia po wo dzio we -
go – Nie bo ro wi ce” (7 850 zł) oraz
„Na pra wa uszko dzo nych sie ci dre -
nar skich” (5 000 zł). 

Po wiat Gli wic ki na spo tka niu re -
pre zen to wał wi ce sta ro sta gli wic ki
Wal de mar Do mbek, a uczest ni -
czy li w nim m.in. za stęp ca wój ta
Gmi ny Ru dzi niec An drzej Hosz,
rad ni Po wia tu Gli wic kie go: An -
drzej Ku rek, An drzej Frej no,
Ma riusz Po lo czek, Je rzy Ku cza
oraz przed sta wi cie le spół ek wod -
nych z te re nu po wia tu. Pod czas
spo tka nia Ma ria Za lec ka z Wy -
dzia łu Ochro ny Śro do wi ska, Rol -
nic twa i Le śnic twa sta ro stwa omó -
wi ła pro ce du ry skła da nia wnio sków
i uzy ski wa nia do ta cji ce lo wych
na bie żą ce utrzy ma nie wód i urzą -
dzeń wod nych w 2012 r. Po wiat
Gli wic ki w tym ro ku na do ta cje dla
spół ek wod nych prze zna -
czy 100 000 zł. Wnio ski o do ta cję
moż na skła dać do 31 mar ca w Biu -
rze Ob słu gi Klien ta w Sta ro stwie
Po wia to wym w Gli wi cach. Szcze -
gó ło wych in for ma cji udzie la ją pra -
cow ni cy Wy dzia łu Ochro ny Śro do -
wi ska, Rol nic twa i Le śnic twa, nr
tel. 32 332 66 45.

(SoG)

Po wia to we G8 

Do ta cje 
dla spół ek wod nych

Mar cin Naj man de ko ru je Mo ni kę Rys i Lau rę Grzyb.
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Tur niej z mi strzem świa ta

Mar ta Si bie lak – miesz kan ka
Py sko wic, uczen ni ca Li ceum
Pla stycz ne go w Gli wi cach,
otrzy ma ła głów ną na gro dę
w ja poń sko -pol skim kon kur sie
na pro jekt chu s ty fu ro shi ki, or -

ga ni zo wa nym przez Am ba sa dę
Ja po nii we współ pra cy z Mi ni -
ster stwem Kul tu ry i Dzie dzic -
twa Na ro do we go oraz Aka de -
mią Sztuk Pięk nych w War sza -
wie.

Fu ro shi ki to tra dy cyj na chu s ta
ja poń ska prze zna czo na do pa ko -
wa nia i prze no sze nia rze czy. Słu -
ży Ja poń czy kom od kil ku set lat,
a w ostat nich la tach gwał tow nie
zy sku je na po pu lar no ści ja ko pro -
dukt ta ni i przy ja zny śro do wi sku.
Martę na gro dzo no za pra cę za ty -
tu ło wa ną „Uto pia”, opar tą na mo -
ty wach pol skie go bo cia na i ja -
poń skie go kar pia. Otrzy ma ła dy -
plom i 50 tys. je nów oraz fu ro shi -
ki wy ko na ne we dług jej pro jek tu.
Mo tyw na za pro jek to wa nej przez
nią chu ście sym bo li zu je wie lo let -
nią wy mia nę kul tu ral ną mię dzy
Ja po nią i Pol ską oraz uka zu je naj -
pięk niej sze ce chy obu na ro dów.
W kon kur sie udział bra li ucznio -
wie, stu den ci oraz ab sol wen ci
szkół i uczel ni ar ty stycz nych
w Ja po nii i Pol sce. Na de sła nych
zo sta ło 140 prac, w tym 74 z Pol -
ski. Ce re mo nia wrę cze nia na gród
od by ła się 20 stycz nia w re zy den -
cji am ba sa do ra Ja po nii w War sza -
wie. 

(MFR)

Suk ces Mar ty 

Mar ta Si bi elak z am ba sa do rem Ja po nii w Pol sce Ma ko to Yama na ka oraz
mi ni strem kul tu ry i dzie dzic twa na ro do we go Bog da nem Zdro jew skim –
w tle jej na gro dzo na pra ca.
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Wspie ra nie przed się bior czo ści
ko biet by ło te ma tem Ślą skie go Fo -
rum Ko biet, zor ga ni zo wa ne go 5
mar ca w Sa li Sej mu Ślą skie go
w Ka to wi cach z inicjatywy Urzędu
Marszałkowskiego.

Fo rum zgro ma dzi ło bli sko 400
pań za in te re so wa nych tym te ma -
tem, wśród któ rych by ły rów nież re -
pre zen tant ki na sze go po wia tu. Pod -
czas ob rad przed sta wio ne zo sta ły
fa cho wa wie dza, do świad cze nia,
omó wio no naj lep sze prak ty ki nie -
zbęd ne do po bu dza nia roz wo ju
przed się bior czo ści oraz moż li wo ści
po zy ski wa nia środ ków na roz wój
firm. Spo tka nie po sze rzy ło wie dzę
na te mat przed się bior czo ści ko biet
w Pol sce, przed sta wi ło for my
wspar cia i ogra ni czenia sto ją ce
na dro dze zwięk sza nia ich ak tyw no -
ści za wo do wej po przez pra cę
na wła sny ra chu nek. Do odwagi
w roz wi ja niu swych umie jęt no ści
i za wo do wych pla nów zachęca ły

ko bie ty m.in. po seł do Par la men tu
Eu ro pej skie go Mał go rza ta Handz -
lik, po seł do Sejmu RP Da nu ta Pie -
tra szew ska, pre zy dent Za brza Mał -

go rza ta Mań ka -Szu lik oraz Ewa
Ma lek -Pio trow ska – wi ce pre zes
Kom pa nii Wę glo wej SA. 

(RG)

Przed się bior czość jest ko bie tą!

Pod czas Ślą skie go Fo rum Ko biet. Od le wej: Alek san dra Ba na siak – czło -
nek Za rzą du Wo je wódz twa Ślą skie go, Ma ria Owcza rzak -Siej ko – skarb nik
Po wia tu Gli wic kie go, Mag da le na Bud ny – se kre tarz Po wia tu Gli wic kie go,
Mał go rza ta Handz lik – po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go, Ewa Jur czy ga
– rad na Po wia tu Gli wic kie go.
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1 mar ca w po wie cie gli wic kim
roz po czę ła się kwa li fi ka cja woj -
sko wa. Trwać bę dzie do 4 kwiet -
nia. 

Kwa li fi ka cji woj sko wej w 2012
r. pod le ga ją: męż czyź ni uro dze ni
w 1993 ro ku; męż czyź ni uro dze ni
w la tach 1988-1992, któ rzy nie po -
sia da ją okre ślo nej ka te go rii zdol no -
ści do czyn nej służ by woj sko wej;
oso by uro dzo ne w ro ku 1991-1992,
któ re speł nia ją wa run ki okre ślo ne
w Ob wiesz cze niu wo je wo dy ślą -
skie go z dnia 20 stycz nia 2012 r.
o kwa li fi ka cji woj sko wej w 2012 r.
(je go treść znaj du je się na stro nie
in ter ne to wej www.po wiat gli wic -
ki.pl w za kład ce Ko mu ni ka ty
i ogło sze nia). Kwa li fi ka cji woj sko -
wej pod le ga ją rów nież ko bie ty uro -
dzo ne w la tach 1988-1993 po sia da -
ją ce kwa li fi ka cje przy dat ne
do czyn nej służ by woj sko wej oraz
ko bie ty po bie ra ją ce na ukę w ce lu
uzy ska nia tych kwa li fi ka cji, któ re
w ro ku szkol nym lub aka de mic -
kim 2011/2012 koń czą tę na ukę
oraz oso by, któ re ukoń czy ły 18 rok
ży cia i zgło si ły się ochot ni czo
do peł nie nia służ by woj sko wej, je -
że li nie po sia da ją okre ślo nej ka te -
go rii zdol no ści do czyn nej służ by
woj sko wej.

Dla osób za miesz ka łych sta le
lub prze by wa ją cych cza so wo po -
nad 3 mie sią ce na te re nie po wia tu
gli wic kie go kwa li fi ka cja po trwa
do 4 kwiet nia i prze pro wa dza na jest
w sie dzi bie Po wia to wej Ko mi sji
Le kar skiej dla Po wia tu Gli wic kie -
go, któ ra mie ści się w bu dyn ku
Ośrod ka Ba daw czo -Roz wo jo we go
Urzą dzeń Me cha nicz nych OB RUM
przy ul. To szec kiej 102 w Gli wi -
cach. Ko mi sja pra cu je od po nie -
dział ku do piąt ku w godz. 10.00-
18.00. Ogó łem ma przy jąć po -
nad 700 osób. W pierw szych
dniach trwa nia kwa li fi ka cji sta wi li

się miesz kań cy gmi ny Py sko wi ce.
W ko lej nych wy zna czo nych ter mi -
nach wzy wa ni są miesz kań cy po -
szcze gól nych gmin po wia tu gli wic -
kie go: od 7 do 16 mar ca – Knu -
rów, 19 i 20 mar ca – Wie lo wieś, 20
i 21 mar ca – So śni co wi ce, 22-23
mar ca – To szek, 26-27 mar ca – Pil -
cho wi ce, 28-30 mar ca – Gie rał to -
wi ce, 30 mar ca, 2 i 3 kwiet nia –
Ru dzi niec, na to miast 4 kwiet nia
sta wić się ma ją do kwa li fi ka cji
pod le ga ją ce jej ko bie ty (zgło szo -
nych do kwa li fi ka cji w 2012 r.
jest 10 pań). 

Przy by wa ją cy na ko mi sję ocze -
ku ją w przy go to wa nej dla nich
świe tli cy (Punk cie przy jęć dla Po -
wia to wej Ko mi sji Le kar skiej w Gli -
wi cach). Na stęp nie zo sta je im za ło -
żo na ewi den cja i do ko ny wa ne są
nie zbęd ne for mal no ści, po któ rych
wzy wa ne oso by pod da wa ne są ba -
da niom le kar skim. Na ko niec oso by
pod le ga ją ce kwa li fi ka cji uda ją się
do po miesz cze nia przed sta wi cie la
WKU, gdzie otrzy mu ją ksią żecz kę
woj sko wą. W trak cie wi zy ty ma ją
tak że moż li wość uzy ska nia in for -
ma cji, m.in. o za wo do wej służ bie
woj sko wej czy służ bie w Na ro do -
wych Si łach Re zer wo wych. 

Po wia to wa Ko mi sja Le kar ska
dla po wia tu gli wic kie go pra cu je
w skła dzie: prze wod ni czą cy lek.
med. Ma rian Ga bryś, człon ko wie:
se kre tarz Zbi gniew Mać ko wiak
z Wy działu Za rzą dza nia Kry zy so -
we go Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach oraz Li lia na Ru si no -
wicz, pie lę gniar ka. 

Pierw sze go dnia kwa li fi ka cji
sie dzi bę Po wia to wej Ko mi sji Le -
kar skiej od wie dził czło nek Za rzą du
Po wia tu Gli wic kie go Sła wo mir
Adam czyk oraz ppłk Ro man No -
wo grodz ki, ko men dant WKU
w Gli wi cach.

(SoG)

Za rząd Po wia tu Gli wic kie go roz strzy -
gnął pierw szy w tym ro ku kon kurs ofert dla
or ga ni za cji po za rzą do wych na wy ko na nie
za dań pu blicz nych w 2012 r.

Do ta cje otrzy ma li: Pol skie To wa rzy stwo
Tu ry stycz no -Kra jo znaw cze na za da nie „Tra fi -
my do ce lu w ży ciu i spo rcie” (4000 zł), Klub
Śro do wi sko wy Aka de mic kie go Związ ku
Spor to we go Po li tech ni ki Ślą skiej na IV Ogól -
no pol ski Tur niej Sza cho wy dla dzie ci i mło -
dzie ży z oka zji Dnia Dziec ka (2000 zł), Sto -
wa rzy sze nie Ro dzin i Przy ja ciół Osób z Nie -

peł no spraw no ścią In te lek tu al ną na za da nie pn.
„Roz wój ak tyw no ści spor to wej osób z nie peł -
no spraw no ścią in te lek tu al ną” (3500 zł), LOK
Biu ro Ślą skie go Za rzą du Wo je wódz kie go
na Otwar te Mi strzo stwa Pol ski LOK w że glar -
stwie (2000 zł), Sto wa rzy sze nie Spor to we FI -
GHT CLUB Knu rów na za da nie „Walcz z pa -
to lo gią – pro fi lak ty ka, sport, za sa dy fa ir play”
(3116 zł), Klub Spor to wy „Zam ko wiec”
w Tosz ku na IV In te grę, czy li In te gra cyj ną
Spar ta kia dę im. dr. L. Gut t man na (3500 zł),
Lu do wy Klub Spor to wy „Na przód” Świ bie

na or ga ni za cję Tur nie ju ju nio rów w pił ce noż -
nej (2000 zł), Sto wa rzy sze nie „Po ra da”
na X Kon cert Mu zy ki Or ga no wej (1600 zł),
To wa rzy stwo Przy ja ciół Zie mi To szec kiej
na Świę to Mu zy ki – Fe te de la Mu si gue (2100
zł), Sto wa rzy sze nie Ogro dy Te atru na za da nie
pn. „Le gen da o zło tej kacz ce – spek takl w ra -
mach Bre we rii To szec kich 2012” (4000 zł),
Ośro dek Edu ka cyj no -For ma cyj ny Die ce zji
Gli wic kiej Ze spół Pa ła co wo -Par ko wy
na IX Pa ła co we La to Mu zycz ne (5000 zł),
Sto wa rzy sze nie „Or kie stra Ko pal ni Wę gla
Ka mien ne go Knu rów” na za da nie „Pre zen ta -
cja folk lo ru i tra dy cji Ślą ska po przez na gra nie

te le dy sku z udzia łem Or kie stry KWK” (3500
zł), Zwią zek Sto wa rzy szeń Ślą ski Ogród Bo -
ta nicz ny na za da nie „Edu ka cja eko lo gicz na
Ślą skie go Ogro du Bo ta nicz ne go re ali zo wa na
na rzecz Po wia tu Gli wic kie go” (3000 zł) oraz
Pol skie To wa rzy stwo Tu ry stycz no -Kra jo -
znaw cze na za da nie „Po moc na dłoń – warsz -
ta ty dla osób nie peł no spraw nych z Po wia tu
Gli wic kie go oraz ich opie ku nów” (3000 zł). 

W tym ro ku Sta ro stwo Po wia to we w Gli -
wi cach ogło si jesz cze je den ta ki kon kurs.
Trwać bę dzie od 23 kwiet nia do 14 ma ja,
a roz strzy gnię cie na stą pi do 31 ma ja.

(SoG) 

1 mar ca na te re nie ko szar
przy ul. gen. An der sa w Gli wi cach
od by ła się uro czy stość po że gna nia
żoł nie rzy, któ rzy nie ba wem bę dą
peł nić służ bę w Afga ni sta nie. 

Pod czas uro czy ste go ape lu po -
że gna no żoł nie rzy 6 ba ta lio nu po -
wietrz no de san to we go z Gli wic
two rzą ce go Zgru po wa nie Bo jo we
„A”. Żoł nie rze ci bę dą peł nić służ -

bę w ra mach XI zmia ny Pol skie go
K o n  t y n  g e n  t u  Wo j  s k o  w e  g o
w Afga ni sta nie. W uro czy sto ści
udział wzię li ro dzi ny żoł nie rzy,
przed sta wi cie le służb mun du ro -
wych oraz władz sa mo rzą do wych.
Po wiat Gli wic ki re pre zen to wał
sta ro sta Mi chał Nie szpo rek. Pod -
czas ape lu prze mó wie nie do ze bra -
nych skie ro wał m.in. do wód ca 6

ba ta lio nu w Gli wi cach, ppłk Mi ro -
sław Bryś, a po bło go sła wił żoł nie -
rzy ks. pra łat kmdr por. dr Hen ryk
So fiń ski.

Zgru po wa nie Bo jo we „A” li czy
po nad 700 żoł nie rzy, wśród nich
bli sko 300 sta no wią spa do chro nia -
rze z Gli wic. Do wo dzić ni mi bę dzie
ppłk Mi ro sław Bryś. 

(SoG)

Trwa kwa li fi ka cja 
woj sko wa

W trak cie wi zy ty w sie dzi bie Po wia to wej Ko mi sji Le kar skiej. 

Fo
 to

: S
. G

uz
ik

Po le cą do Afga ni sta nu

Żoł nie rzy wy la tu ją cych na mi sję do Afga ni sta nu po że gna no pod czas uro czy ste go ape lu.
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Tur nie je, kon cer ty, spek ta kle…

Po raz ko lej ny przed sta wi cie -
le Świ bia oka za li się nie po ko na -
ni wśród mło dzie żo wych dru żyn
OSP – za rów no dziew czę ta, jak
i chłop cy zdo by li pierw sze miej -
sca w po wia to wych za wo dach
spor to wo -po żar ni czych. 

3 mar ca w Szko le Pod sta wo -
wej w Pa niów kach od by ły się Po -
wia to we Ha lo we Za wo dy Spor to -
wo -Po żar ni cze Mło dzie żo wych
Dru żyn Po żar ni czych. Wzię ło
w nich udział 11 dru żyn. Ry wa li -
zo wa ły w trzech kon ku ren cjach:
tor prze szkód, bieg szta fe ta po żar -
ni cza, sta no wi sko wę złów oraz
przy rzą dów i ar ma tur. W gru pie
dziew cząt I miej sce za ję ła dru ży -
na OSP Świ bie, II – OSP Sta ry
Ujazd, III – OSP Pa niów ki, a IV –
OSP Żer ni ca. W gru pie chłop ców
rów nież naj lep si by li re pre zen tan -
ci Świ bia, II miej sce za ję ła dru ży -
na OSP To szek, III – OSP Pa -
niów ki, IV – OSP Che chło, V –
OSP Sta ry Ujazd, VI – OSP By ci -
na i VII – OSP Wil cza.

Na cze le ko mi sji sę dziow skiej,
po wo ła nej przez ko men dan ta
Miej skiej Pań stwo wej Stra ży Po -

żar nej w Gli wi cach, st. bryg. Ja -
nu sza Przy byl skie go, stał sę dzia
głów ny za wo dów, bryg. Krzysz -
tof Mu cha, a funk cję ko men dan ta
za wo dów peł nił st. kap. Jó zef
Gla gla. Im pre za zor ga ni zo wa na
zo sta ła przez Gmi nę Gie rał to wi ce
we współ or ga ni za cji ze Sta ro -
stwem Po wia to wym w Gli wi cach.

Za wod nicz ki i za wod ni cy ze
wszyst kich zwy cię skich dru żyn,
od I do III miej sca, otrzy ma li me -
da le i dy plo my. Im pre zę za koń -
czył obiad, ufun do wa ny przez
Hen ry ka Kar cza, człon ka Związ -
ku Ochot ni czych Stra ży Po żar -
nych RP w Gli wi cach.

(MM, RG)

Dziewczęca drużyna OSP Świbie odbiera medale wręczane przez Mariana
Matejczyka – zastępcę komendanta PSP w Gliwicach oraz Andrzeja Frejno
– prezesa gliwickiego Zarządu Powiatowego Związku OSP RP.
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Świbie górą!



Wi za wi – ta ką na zwę no si
sto wa rzy sze nie z Tosz ka, któ re
zaj mu je się or ga ni zo wa niem
ak cji spo łecz nych, im prez kul -
tu ral nych, wy staw, zbió rek dla
osób po trze bu ją cych oraz in -
nych przed się wzięć, ma ją cych
na ce lu roz wój, na ukę i za ba wę. 

– Na zwa na sze go sto wa rzy sze -
nia wzię ła się od spo lsz cze nia
słów vis -à-vis, czy li na prze ciw
ko muś lub cze muś. Swo ją bez in -
te re sow ną pra cą oraz za an ga żo -
wa niem chce my po ma gać in nym,
wy cho dząc im na prze ciw. Wi za -
wi to po mysł, któ ry swo ją pro stą
w ro zu mo wa niu fi lo zo fią da je lu -
dziom cie pło, życz li wość
i uśmiech na twa rzy – mó wi Ja -
kub Mic kie wicz, pre zes Za rzą du
Sto wa rzy sze nia Wi za wi. 

Sto wa rzy sze nie dzia ła w Tosz -
ku od sierp nia ubie głe go ro ku.
Za ło ży ła je gru pa lu dzi, któ ra już
od 2010 r. pra co wa ła nad re ali za -
cją pro jek tów w gmi nie To szek,
w ra mach biu ra re gio nal ne go kra -
kow skiej or ga ni za cji Sto wa rzy -
sze nie Edu ka cji Ró wie śni czej. 

W cią gu krót kiej dzia łal no ści
sto wa rzy sze nie pod ję ło wie le ini -
cja tyw, np. po moc pod czas do ży -

nek w Ko tu li nie, „Ogni sta pro -
mo cja”, wie czór an drzej ko wy,
hap pe ning na dzień wo lon ta riu -
sza, mi ko łaj ki dla dzie ci z wio sek
gmi ny To szek, II Zlot Bał wa nów
czy Wiel ki Bal Kar na wa ło wy
u Shre ka i Fio ny (w któ rym
udział wzię ło aż 697 osób!).
W naj bliż szym cza sie za pla no wa -
no ko lej ne im pre zy: cha ry ta tyw -
ną zbiór kę kor ków or ga ni zo wa ną
w szko łach na te re nie ca łe go po -
wia tu gli wic kie go oraz uru cho -
mie nie „Ca fe Wi za wi” (har mo no -
gram im prez na ko lej ne mie sią ce
jest do stęp ny stro nie in ter ne to wej
sto wa rzy sze nia). 

„Ca fe Wi za wi” to miej sce spo -
tkań, gdzie wszy scy, któ rym bli -
skie są spra wy gmi ny, bę dą mo gli
wy mie nić się swo imi po my sła mi
na jej roz wój. 

– Chcie li by śmy, aby „Ca fe
Wi za wi” by ło płasz czy zną
do dia lo gu i or ga nem po moc ni -
czym w or ga ni zo wa niu ak cji spo -
łecz nych w gmi nie To szek. To
tak że do bre miej sce do te go, aby
po roz ma wiać z sze fo stwem sto -
wa rzy sze nia, za pro po no wać swo -
je po my sły na ak cje i wy da rze nia
kul tu ral ne – do da je Ja kub Mic -
kie wicz. 

„Ca fe Wi za wi” bę dzie czyn ne
od kwiet nia w każ dą pierw szą so -
bo tę mie sią ca od go dzi ny 17.00
do 20.30 na Zam ku w Tosz ku. 

Obec nie sto wa rzy sze nie li -
czy 30 człon ków i cze ka na każ -
de go, kto chciał by włą czyć się
w je go dzia ła nia. Pro jek ty re ali -
zo wa ne przez Wi za wi są au tor -
ski mi po my sła mi je go człon ków.
Za tem każ dy, kto ma ja kiś plan
i chę ci, by zro bić coś na rzecz lo -
kal nej spo łecz no ści, w Wi za wi
znaj dzie dla sie bie miej sce.
Szcze gó ło we in for ma cje znaj -
dzie cie Pań stwo na stro nie in ter -
ne to wej Sto wa rzy sze nia Wi za wi:
www.wi za wi.org.pl. 

(SoG)

www.powiatgliwicki.pl
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W Szpi ta lu Po wia -
to wym w Py sko wi cach
trwa bu do wa łącz ni ka,
po wsta ją ce go po mię -
dzy dwo ma czę ścia mi
tej lecz ni cy. Gdy bę -
dzie już go to wy, bu dy -
nek sta re go szpi ta la
po łą czy się z no wym,
two rząc jed no li tą
struk tu rę. 

Łącz nik bu do wa ny
jest na trzech kon dy gna -
cjach. Na po zio mie par -
te ru bu dyn ku no we go
szpi ta la za pro jek to wa no
w nim hall wej ścio wy,
któ ry roz dzie li ruch pa -
cjen tów uda ją cych się

do izby przy jęć od ru chu osób od -
wie dza ją cych oraz in te re san tów.
W hal lu prze wi dzia no sta no wi ska
ochro ny oraz szat nię. Po wsta ją cy
obiekt uła twi ko mu ni ka cję we -
wnętrz ną  na te re nie szpi ta la oraz

uwol ni do dat ko we po wierzch nie
na je go od dzia łach, któ re zo sta ną
wy ko rzy sta ne tak, by jak naj le piej
słu żyć pa cjen tom oraz po trze bom
lecz ni czym pla ców ki. 
Sza co wa ny koszt in we sty cji wy no -

si 600 tys. zł, a pie nią dze na mo der -
ni za cję szpi ta la po cho dzą z bu dże tu
Po wia tu Gli wic kie go. Za koń cze nie
in we sty cji prze wi dzia ne jest na ko -
niec czerw ca 2012 r.

(RG)

– Ja ka, pa na zda niem, for ma
za rzą dza nia szpi ta la mi jest lep -
sza – wte dy gdy jest on sa mo -
dziel nym pu blicz nym za kła dem
opie ki zdro wot nej czy też spół -
ką? 

– O suk ce sie szpi ta la nie de cy -
du je for ma or ga ni za cyj no -praw -
na. Rów nie do brze mo że on funk -
cjo no wać ja ko SP ZOZ, bę dą cy
jed nost ką or ga ni za cyj ną sa mo rzą -
du, jak i ja ko spół ka. To ja kość
za rzą dza nia, a ści ślej – lu dzie kie -
ru ją szpi ta lem, de cy du ją o tym,
czy osią gnie on suk ces, czy zgo ła
od wrot nie. Jed nak w for mu le
spół ki za rzą dza nie jest ła twiej sze,
nad zór nad jej fi nan sa mi bar dziej
przej rzy sty, a co naj waż niej sze,
za sa dy od po wie dzial no ści wła ści -
cie la i za rzą du spół ki sprzy ja ją
pod no sze niu ja ko ści świad czo -
nych usług i efek tyw no ści po dej -
mo wa nych dzia łań. Nie ule ga
wąt pli wo ści, że w for mu le SP
ZOZ -u, te ele men ty za rząd cze nie
są tak sku tecz ne.

– Jed nak wciąż sil ne jest
prze ko na nie, że po utwo rze niu
spół ki usłu gi me dycz ne bę dą
w mniej szym lub więk szym
stop niu płat ne, a ma ło ko go
na to stać.

– To nie praw dzi wy mit, z któ -
rym na le ży wal czyć. Wpro wa dze -
nie od płat no ści da je szpi ta lo wi
moż li wość po zy ska nia do dat ko -
wych środ ków. Mo że on za nie
za ku pić no wą apa ra tu rę, z któ rej
ko rzy stać bę dą wszy scy – rów -
nież pa cjen ci nie pła cą cy za le -
cze nie, przyj mo wa ni w ra mach
kon trak tu z NFZ. Per so nel bę dzie
wię cej za ra biać, a więc bę dzie le -
piej pra co wać. Te do dat ko we pie -
nią dze są dla szpi ta la jak ko ło za -
ma cho we, na pę dza ją je go roz wój,
a to słu ży wszyst kim pa cjen tom.
Po ja wia ją się bo wiem moż li wo ści
świad cze nia no wych usług, po -
więk sza się kon trakt, ku po wa ne
są ko lej ne no wo cze sne urzą dze nia
– sło wem szpi tal się roz wi ja, a nie
ży je z ma leń kie go kon trak tu, ja ki
do stał z NFZ, bo nie do in we sto wa -
ny mo że świad czyć tyl ko wą ską
ga mę usług. Do dat ko wo, pa cjen -
ci, któ rzy ze chcą za pła cić za usłu -
gę, zwal nia ją miej sce tym, któ -
rych na to nie stać.

– Bo lącz ką wie lu szpi ta li są
tzw. nad wy ko na nia, pro wa dzą -
ce do ich za dłu że nia. Przyj mu ją
wię cej pa cjen tów i udzie la ją
więk szej ilo ści usług me dycz -
nych, niż okre śla to ich kon -
trakt z NFZ. Ich dy rek to rzy i le -
ka rze twier dzą, że nie mo gą od -

mó wić cho rym le cze nia bądź
od sy łać ich do in nych szpi ta li,
gdy wy ma ga ją po mo cy.

– Tu bar dzo po trzeb ne jest ra -
cjo nal ne po dej ście. W służ bie
zdro wia, ina czej niż w in nych
sfe rach, trze ba trak to wać re la cje
po pyt (za wsze bę dzie nie ogra ni -
czo ny), a po daż. My w Pol sce
wca le nie ofe ru je my pa cjen tom
ma ło, ale za wsze za po trze bo wa -
nie na usłu gi me dycz ne bę dzie
więk sze od te go, za co je ste śmy
w sta nie za pła cić z pu blicz nych
pie nię dzy. Ro lą za rzą dza ją ce go
szpi ta lem jest to, by roz trop nie
go spo da ro wać po sia da ny mi środ -
ka mi. W szpi ta lach, gdzie zna czą -
cą część świad czeń sta no wią za -
bie gi pla no wa ne, trze ba roz ło żyć
je tak, by od dzia ły pra co wa ły
od stycz nia do grud nia, wy ko nu -
jąc kon trakt, a nie re ali zu jąc już
np. od po ło wy ro ku nad wy ko na -
nia, za któ re nie otrzy ma ją re fun -
da cji. 

– I tu ma my ko lej ną bo lącz kę
– zbyt ni skie kon trak ty. Szpi ta le
po sia da ją więk szy po ten cjał
do za ofe ro wa nia, niż ilość usług,
ja kie kon trak tu je z ni mi NFZ. 

– W Pol sce ma my bar dzo roz -
bu do wa ną sieć szpi tal ną, czę sto
nie do sto so wa ną do po trzeb lo kal -
nych. Ja na Ślą sku znaj du ję ta kie
miej sca, gdzie w od le gło -
ści 10 km są dwa szpi ta le, któ re
ma ją te sa me od dzia ły i świad czą
ta kie sa me usłu gi. Wy ko rzy sta nie
łó żek na tych od dzia łach wy no -
si 30-40 proc. Każ dy z tych szpi -
ta li chce za cho wać u sie bie
wszyst ko co ma, ale to jest
na dłuż szą me tę nie moż li we. Ni -
ko mu nie prze szka dza, że te dwa
szpi ta le są tak bli sko sie bie, ale
mu szą mieć in ne usłu gi do za ofe -
ro wa nia, by każ dy z nich mógł
funk cjo no wać w do brej kon dy cji
fi nan so wej. 

Dzię ku ję za roz mo wę.
Roz ma wia ła: 

RO MA NA GOZ DEK 

SZPI TAL NA 
DIA GNO ZA
Roz mo wa z MAR KIEM WÓJ CI KIEM, za stęp cą se -
kre ta rza ge ne ral ne go Związ ku Po wia tów Pol -
skich, znaw cą pro ble ma ty ki sa mo rzą do wej służ -
by zdro wia, uczest ni kiem Ze spo łu ds. ochro ny
zdro wia i po li ty ki spo łecz nej Ko mi sji Wspól nej
Rzą du i Sa mo rzą du Te ry to rial ne go, współ au to -
rem Na ro do we go Pro gra mu Zdro wia 2007-2015

Wy cho dząc in nym na prze ciw 

Po wsta je po trzeb ny łącz nik

W Szpi ta lu Po wia to wym
w Py sko wi cach trwa obec nie
bu do wa łącz ni ka… 

…któ ry już la tem ma
uspraw nić ko mu ni ka cję po -
mię dzy dwo ma je go bu dyn -
ka mi – sta rym i no wym. 
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„Me to dy pra cy z dzieć mi
o spe cjal nych po trze bach edu -
ka cyj nych” by ły te ma tem se mi -
na rium, zor ga ni zo wa ne go 28
lu te go w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach. Spo tka nie
od by ło się w ra mach pro jek tu
„Toż sa mość kul tu ro wa i re gio -
nal na – waż ny ele ment pod no -
sze nia ja ko ści edu ka cji w Wa lii
i na Ślą sku”. 

Pro jekt ma na ce lu po pra wę
ja ko ści edu ka cji w Wa lii i na Ślą -
sku po przez wspól ną pra cę
na rzecz iden ty fi ka cji oraz wdro -
że nia naj lep szych prak tyk w za -

kre sie pra cy z dzieć mi o szcze -
gól nych po trze bach edu ka cyj -
nych, jak rów nież edu ka cji re gio -
nal nej. Od by wa się to po przez
wa lij sko -pol ską wy mia nę do -
świad czeń oraz roz wój ak tyw nej
współ pra cy po mię dzy part ne ra -
mi. Udział w pro jek cie bio rą
po stro nie pol skiej: Po wiat Gli -
wic ki, Ze spół Szkół Spe cjal nych
w Py sko wi cach, Ze spół Szkół
Spe cjal nych w Knu ro wie, Po rad -
nia Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz -
na w Py sko wi cach, Po rad nia Psy -
c h o  l o  g i c z  n o  - P e  d a  g o  g i c z  n a
w Knu ro wie, a po stro nie wa lij -
skiej: Hrab stwo Den bi gh shi re
(Wiel ka Bry ta nia), Ys gol Tir
Mor fa (Szko ła Spe cjal na w Rhyl)
oraz Com mu ni ty Sup port for Au -
tism in Wa les. 

Uczest ni ków se mi na rium po -
wi tał sta ro sta gli wic ki Mi chał
Nie szpo rek. By li wśród nich
m.in. part ne rzy pro jek tu, pra cow -
ni cy szkół i po rad ni na te re nie
po wia tu, El wi ra Ba rań ska -
-Szczer ba – wi ce dy rek tor Ku ra -
to rium Oświa ty De le ga tu ry
w Gli wi cach oraz Ma riusz Pod -
broż ny – prze wod ni czą cy Ko mi -
sji Edu ka cji Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go. 

Pierw szym punk tem spo tka -
nia był wy kład Ma rii Flan czew -
skiej -Wol ny, dy rek tor Ko le -

gium Na uczy ciel skie go w Gli wi -
cach na te mat me tod pra cy
z dzieć mi o spe cjal nych po trze -
bach edu ka cyj nych. Na stęp nie
swo im do świad cze niem w tym
za kre sie po dzie li li się przed sta -
wi cie le part ne rów pro jek tu
z Den bi gh shi re – Mi cha el Du ke
i Phil Tho mas. Uczest ni cy se -
mi na rium zo ba czy li tak że pre -
zen ta cje Po rad ni Psy cho lo gicz -
no -Pe da go gicz nych z Knu ro wa
i Py sko wic do ty czą ce sto so wa -
nych me tod pra cy z dzieć mi
o spe cjal nych po trze bach edu ka -
cyj nych, któ re przed sta wi ły Iza -

be la Kwo lek i Mał go rza ta Ślą -
zak (PPP Knu rów) oraz An na
Bu jar ska i Ta ma ra Or łow ska
(PPP Py sko wi ce). Omó wi ły
w nich za gad nie nia ta kie jak:
naj czę ściej sto so wa ne i przy no -
szą ce efek ty me to dy pra cy z ma -
łym, nie peł no spraw nym dziec -
kiem re ali zo wa ne w przed szko -
lach, wy kry wa nie i dia gno zo wa -
nie za bu rzeń roz wo jo wych
u dzie ci i mło dzie ży czy dzia ła -
nia post dia gno stycz ne. 

Spo tka nie za koń czy ła pre zen -
ta cja ze spo łów szkół spe cjal nych
z Knu ro wa i Py sko wic po świę co -
na m.in. me to dom pra cy z dzieć -
mi z upo śle dze niem umy sło wym
w stop niu umiar ko wa nym, znacz -
nym i głę bo kim oraz do świad cze -
niu w pra cy z dzieć mi upo śle dzo -
ny mi w stop niu lek kim, któ rą za -
pre zen to wa li Agniesz ka Bu czek
(ZSS Knu rów) i Adam Tar czyń -
ski (ZSS Py sko wi ce). 

Se mi na rium zre ali zo wa ne zo -
sta ło w ra mach pro jek tu „Toż sa -
mość kul tu ro wa i re gio nal na –
waż ny ele ment pod no sze nia ja -
ko ści edu ka cji w Wa lii i na Ślą -
sku” do fi nan so wa ne go przez
Unię Eu ro pej ską z Pro gra mu
„Ucze nie się przez ca łe ży cie” –
Pro jek ty Part ner skie Co me nius
Re gio.

(SoG)

Wy wo dzą cy się z Knu ro wa bar dzo po pu lar ny pił -
karz, Je rzy Du dek, zo stał lau re atem trze ciej edy cji
kon kur su „Gwiaz dy Do bro czyn no ści” or ga ni zo wa -
ne go przez Aka de mię Roz wo ju Fi lan tro pii w Pol sce
oraz ty go dnik „New swe ek”. 

Pił karz na gro dzo ny zo stał w ka te go rii „Za an ga żo wa -
nie w pro gram spo łecz ny”.

Du dek od 2010 r. jest am ba sa do rem pro jek tu Szla -
chet na Pacz ka, or ga ni zo wa ne go przez Sto wa rzy sze nie
Wio sna z Kra ko wa. Bar dzo ak tyw nie pra cu je na jej
rzecz, m.in. w ra mach kam pa nii „Re al na po moc. Do łącz
do Szla chet nej Pacz ki” bram karz wraz z pił ka rza mi Re -
alu Ma dryt przy go to wał pacz kę dla po trze bu ją cej ro dzi -
ny z Pol ski. Po zdo by ciu przez Re al Ma dryt Pu cha ru
Kró la ze brał na ko szul ce dru ży ny au to gra fy naj lep szych
za wod ni ków. Ko szul ka zo sta ła wy sta wio na na li cy ta cji
na rzecz ak cji. Spor to wiec jest tak że twa rzą kam pa nii
Szla chet nej Pacz ki re ali zo wa nej pod ha słem „Do łącz
do EKS TRA kla sy wśród wo lon ta riu szy!” oraz am ba sa -
do rem kam pa nii 1% Sto wa rzy sze nia Wio sna. Pił karz

współ pra cu je rów nież ak tyw nie ze Sto wa rzy sze niem
Czte ry Po ry Ro ku w Knu ro wie, któ re w je go ro dzin nym
mie ście od kil ku lat or ga ni zu je Szla chet ną Pacz kę.

Ty tuł „Gwiaz dy Do bro czyn no ści” przy zna wa ny jest
oso bom, któ re wy róż nia ją się w dzia łal no ści cha ry ta -
tyw nej. W tym ro ku w in nych ka te go riach ode bra li go
m.in. Ewa Błasz czyk, Maj ka Je żow ska i Bo że na Wal -
ter. 

(SoG)

W od po wie dzi na ar ty kuł o Zbi -
gnie wie Kusz le wi czu, Po la ku – re -
pa trian cie z Ukra iny, po cho dzą cym
z Ru dziń ca (WPG nu mer lu to wy
z br.) za dzwo ni ła do na szej re dak cji
pa ni Da nu ta z By ci ny. Po pro si ła
o po da nie nu me ru kon ta pa na Zbi -
gnie wa, po nie waż po sta no wi ła prze -

ka zać je go ro dzi nie pew ną kwo tę
pie nię dzy. 

– Sa ma nie je stem za moż na, ale
wzru szy ła mnie hi sto ria pa na Zbi -
gnie wa. Po cho dzi z Ru dziń ca, a to
mo ja gmi na. Po sta no wi łam tro szecz -
kę go wspo móc. Prze cież w sy tu acji
ro dzi ny Kusz le wi czów li czy się każ -

dy grosz – po wie dzia ła nam pa ni Da -
nu ta. Dzię ku je my za wiel kie ser ce! 

A od pań stwa Kusz le wi czów
ma my do brą wia do mość, któ rą
prze ka zał nam pan Zby szek. Je go
żo na Ta ma ra ma szan sę na pra cę –
kil ka go dzin po po łu dnia mi w skle -
pie. Trzy ma my kciu ki, aby to po -
mo gło po ko nać nie ła twą sy tu ację
ro dzi ny Kusz le wi czów. (MFR)

Spe cjal ne po trze by
edu ka cyj ne

Se mi na rium by ło oka zją do wy mia ny do świad czeń, do brych prak tyk i po -
głę bie nia wie dzy o me to dach pra cy z dzieć mi o spe cjal nych po trze bach edu -
ka cyj nych. 
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Je rzy Du dek Gwiaz dą Do bro czyn no ści

Wiel kie ser ce pa ni Da nu ty

PO MÓŻ – prze każ 1 %
Trwa czas roz li czeń po dat ko wych. Za chę ca my do wpła ce nia
1 pro cen ta z po dat ków na kon kret ny cel – po moc oso bom, któ re
te go bar dzo po trze bu ją. Jest ich na praw dę du żo, po ni żej pi sze -
my o czte rech. Są po krzyw dzo ne przez los w okrut ny spo sób:
do tknę ła je cięż ka cho ro ba, a nie ma ją pie nię dzy na kosz tow ne
le cze nie. Wszyst kie są pod opiecz ny mi or ga ni za cji po żyt ku pu -
blicz ne go, na któ rych kon to i Ty mo żesz wpła cić 1 % swych po -
dat ków, by wspo móc ich po wrót do zdro wia. (RG)

Bar ba ra Brut kow ska
Pa ni Bar ba ra ma 49 lat, cho ru -

je na stward nie nie roz sia ne. Z za -
wo du jest ar chi tek tem, mi mo
wciąż po stę pu ją cej cho ro by
i zwią za nych z nią ob ja wów pra -
cu je w Urzę dzie Mia sta w Py sko -
wi cach. Ma dwóch stu diu ją cych
sy nów. NFZ nie zgo dził się po -
kryć jej le cze nia in ter fe ro nem be -
ta. Koszt ku ra cji wy no si 6000-
8000 zł mie sięcz nie. Le cze nie
trwa mi ni mum 2-3 la ta. Bez po -
mo cy do brych lu dzi pa ni Bar ba ry
nie stać na za kup le ków. A czas
na gli – coraz szyb ciej sta je się
nie peł no spraw na.

– Dzię ku ję oso bom, któ re
w ub. ro ku prze ka za ły swój 1%
na ce le zwią za ne z mo im le cze -
niem. To wszyst ko jed nak za ma -
ło. Je że li mo że cie pań stwo prze -
ka zać swój 1% na ten cel, bę dę
za to bar dzo wdzięcz na.

Ślą skie Sto wa rzy sze nie Cho -
rych SM SE ZAM, KRS
0000269884, Brut kow ska Bar ba -
ra.

Agniesz ka Fi lip kow ska
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.

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.
Jak do tąd nie od kry to na jej chorobę
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! 

1 % na moż na prze ka zać po przez
Fun da cję Ava lon KRS 0000270809,
z do pi skiem Fi lip kow ska 728. 

Grze gorz Bed na rek
Mam na imię Grze siu,

uro dzi łem się w Gli wi cach
w 2002 r. Pierw sze mie sią -
ce ży cia spę dzi łem sa mot -
nie w szpi ta lu, wal cząc

o ży cie. W wie ku 5 mie się -
cy zo sta łem ad op to wa ny
przez mo ich ro dzi ców,
mam rów nież za adop to wa -
ną przez nich sio strzycz kę.
Miesz ka my w Py sko wi -
cach. Cho ru ję na mó zgo we
po ra że nie dzie cię ce czte ro -
koń czy no we, spa stycz ne
oraz pa dacz kę. Wy ma gam
in ten syw nej re ha bi li ta cji
ru cho wej, lo go pe dycz nej
oraz sty mu la cji ca łe go cia -
ła. Re ha bi li ta cja jest bar dzo
dro ga – tyl ko je den spe cja -
li stycz ny tur nus to po -
nad 4000 zło tych.

Fun da cja Dzie ciom
Pro gram „Zdą żyć z Po -
mo cą”,KRS 0000037904,
Bed na rek 4542.

Da mian Po pioł kie wicz
Ma rzad ką cho ro bę

ge ne tycz ną, gdy się uro -
dził miał zde for mo wa ne
nóż ki, dłu go cze kał
na dia gno zę. Te raz jest
re ha bi li to wa ny. Trzy ma -

ny za rącz ki cho dzi,
w tzw. pio ni za to rze po ru -
sza się sa mo dziel nie.
Prze szedł kil ka ope ra cji
w Pol sce i cze ka go ko -
lej na, w Niem czech.
Dzię ki sta łej re ha bi li ta cji
mo że unik nąć jed ne go
z za bie gów.

O s t a t  n i o ,  k w o  t ą
1 690 zł, wspar li go
uczest ni cy Pierw sze go
Ba lu Bar dzo Me dial ne go
w gli wic kim klu bie mu -
zycz nym 4ART, co wy -
star czy na 3-mie sięcz ną
re ha bi li ta cję. A po trze by
ro sną.

Wpła ty 1 %: Fun da cja
Po ma ga my z Uśmie -
chem, KRS 0000339440,
Da mian Po pioł kie wicz. 



Od dział Gi ne ko lo gicz no -Po -
łoż ni czy Szpi ta la Po wia to we go
w Py sko wi cach ma do sko na łą opi -
nię za rów no wśród ro dzą cych tu
mam, jak i le czo nych pa cjen tek.
Zdo by wa na gro dy i pre sti żo we ty -
tu ły, po twier dza ją ce uzna nie ko -
biet, któ re – gdy raz tu tra fi ły –
w ra zie cią ży lub cho ro by chcą
ko rzy stać tyl ko z je go usług. 

Od dział od wie lu lat sta ra się
udo ma wiać szpi tal ne po ro dy. Ko -
bie ty ro dzą ce mo gą po ru szać się
i zmie niać po zy cje w rytm mu zy ki,
z wy ko rzy sta niem sprzę tu ta kie go
jak pił ki, wor ki SA KO, dra bin ki,
ma te ra ce, krze sła po ro do we. 

– Sto su je my nie far ma ko lo gicz ne
me to dy ła go dze nia bó lu po ro do we -
go. Od kil ku lat uży wa my apa ra tów
TENS, któ re cie szą się du żym po -
wo dze niem i z du mą przy zna ję, że
Szpi tal w Py sko wi cach był do nie -
daw na je dy nym szpi ta lem wy ko rzy -
stu ją cym ten apa rat w cza sie po ro du
– mó wi dr n. med. Prze my sław
Bin kie wicz, or dy na tor Od dzia łu
Gi ne ko lo gicz no -Po łoż ni cze go.

Na ży cze nie pa cjent ki sto so wa ne
jest tu bez płat ne znie czu le nie ze -
wną trzo po no we. – Po ro dy sta ra my
się pro wa dzić wy ko rzy stu jąc jak
naj bar dziej na tu ral ne me to dy – do -

da je po łoż na od dzia ło wa Wie sła wa
Do min. – W tym ce lu sto su je my
ma saż pod prysz ni cem, pi łecz ką
„je żyk” oraz mu zy ko te ra pię, co
przy cią ga do nas ro dzą ce pa nie
z róż nych miast wo je wódz twa i nie
tyl ko. 

Sa la po ro do wa dys po nu je no wo -
cze sny mi łóż ka mi po ro do wy mi
oraz krze sła mi, któ re umoż li wia ją
przyj mo wa nie po zy cji wer ty kal -
nych w cza sie po ro du, co znacz nie
uła twia je go prze bieg. Pa cjent ki,
któ re ko rzy sta ją z usług od dzia łu, są
za do wo lo ne z po zio mu ja ko ści
opie ki. – Sta ra my się stwo rzyć jak
naj lep sze wa run ki po by tu, szcze -
gól nie na od dzia le po łoż ni czym,
gdzie ma my bar dzo wy god ne po ko -
je, a na od dzia le gi ne ko lo gicz nym
po sia da my kom for to we sa le po ope -
ra cyj ne – wy ja śnia Wie sła wa Do -
min. – Każ dy po kój ma ła zien kę,
a wy strój przy po mi na wa run ki ho te -
lo we. 

Ope ra cje gi ne ko lo gicz ne wy ko -
ny wa ne są za rów no me to da mi tra -
dy cyj ny mi, jak i en do sko po wy mi.
Od dział ma du że do świad cze nie
w ope ro wa niu me to dą la pa ro sko pii
pa cjen tek do tknię tych en do me trio -
zą. Ope ra cje te – po dob nie jak wy -
ko ny wa ne hi ste ro sko po wo usu nię -
cia po li pów oraz zro stów we wnątrz -

ma cicz nych – są wy so ko spe cja li -
stycz ny mi pro ce du ra mi sto so wa ny -
mi w rze czy wi stym le cze niu nie -
płod no ści. Bar dzo czę sto zda rza się,
po mi mo że pa cjent ki tra fia ją tu na -
wet z od le głych miej sco wo ści, iż
wra ca ją do Py sko wic do po ro du,
cie sząc się przy wró co ną płod no -
ścią. 

– Wy ko nu je my sze ro ki wa chlarz
ope ra cji przy wra ca ją cych pra wi dło -
wą sta ty kę na rzą du rod ne go, w tym
ope ra cje za po mo cą bez na pię cio -
wych taśm me to da mi TOT i TVT

przy wra ca ją ce pra wi dło we trzy ma -
nie mo czu przez pa cjent ki – in for -
mu je dr Prze my sław Bin kie wicz. –
Ma my spe cja li stów wy ko nu ją cych
ba da nia pre na tal ne zgod nie z za le -
ce nia mi FMF, a za po mo cą no wo -
cze sne go kol po sko pu wy ko ny wa na
jest roz sze rzo na dia gno sty ka cho rób
szyj ki ma ci cy. 

Sze ro kie za ple cze dia gno stycz ne
po sia da Od dział No wo rod ków, któ -
ry nie daw no wzbo ga cił się (za spra -
wą Sto wa rzy sze nia „Py sko wic kie
Na ro dzi ny”) o apa rat do nie in wa -
zyj ne go ba da nia po zio mu bi li ru bi ny
po po ro dzie, co w znacz nym stop -
niu po pra wia kom fort ba da nia ma -
lusz kom, któ re nie mu szą do zna wać
bó lu zwią za ne go z po bie ra niem
krwi. 

War to wie dzieć, że od 2010 r.
Sto wa rzy sze nie „Py sko wic kie Na -
ro dzi ny” sta ło się or ga ni za cją po -
żyt ku pu blicz ne go o nu me rze
KRS 0000007912, co umoż li wia
prze ka zy wa nie na je go rzecz 1%

po dat ku. 
W ak cji „Ro dzić po ludz -

ku” gło sa mi ko biet, któ re
wzię ły w niej udział, Od dział
Gi ne ko lo gicz no -Po łoż ni czy
Szpi ta la Po wia to we go w Py -
sko wi cach zo stał uho no ro wa -
ny II na gro dą w ska li kra ju.
Na ten wiel ki suk ces zło ży ły
się wie lo let nie sta ra nia per so -
ne lu od dzia łów gi ne ko lo gicz -
no -po łoż ni cze go, no wo rod -

ko we go oraz pra cow ni ków ca łe go
py sko wic kie go szpi ta la. Pla ców ka
po sia da rów nież ty tu ły „Szpi ta la
Przy ja zne go Dziec ku” oraz „Przy ja -
cie la Die ce zjal nej Fun da cji Obro ny
Ży cia” – ten ostat ni nada ny jej zo -
stał przez ks. bi sku pów or dy na riu -
szy die ce zji gli wic kiej i opol skiej.

(Opr. RG)

www.powiatgliwicki.pl
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– Wia do mo, że nikt i nic nie
jest w sta nie za stą pić dziec ku wła -
snej ma my i wła sne go ta ty. Zda -
rza się jed nak, że nie mo że ono
być wy cho wy wa ne w do mu ro -
dzin nym, a nie ma ure gu lo wa nej
sy tu acji praw nej, że by zo sta ło
przy ję te przez ro dzi nę ad op cyj ną.
Wte dy naj le piej, by tra fi ło do ro -
dzi ny za stęp czej. Ile ta kich ro dzin
funk cjo nu je w po wie cie gli wic -
kim? 

– W na szym po wie cie, we dług
sta nu na 31 grud nia 2011 r., mie li -
śmy 116 ro dzin za stęp czych,
w któ rych za bez pie czo no 165
dzie ci. Licz ba ta nie znacz nie
wciąż się zmie nia – kie dy wy cho -
wa nek koń czy 18 lat, ro dzi na ta ka
prze sta je peł nić funk cje ro dzi ny
za stęp czej, cho ciaż on mo że tam
na dal prze by wać; za wią zu ją się
też no we ro dzi ny za stęp cze, a nie -
któ re prze no szą się na te ren in -
nych po wia tów. Więk szość z tych
ro dzin jest spo krew nio na z dziec -
kiem, ale ma my też 9 ro dzin za -
stęp czych za wo do wych, z cze go 4
ro dzi ny za wo do we po za na szym
po wia tem. Prze by wa w nich łącz -
nie 35 dzie ci. 

– Jak so bie ra dzą ro dzi ce za -
stęp czy w tej ro li?

– Zde cy do wa na więk szość na -
szych ro dzin do brze so bie ra dzi
z wy peł nia niem swo jej funk cji
i roz wią zy wa niem wie lu trud nych
pro ble mów. Mo gą one li czyć

na na sze wspar cie i po moc. Naj -
waż niej sze, aby o pro ble mach, któ -
re po wsta ją sy gna li zo wać jak naj -
wcze śniej, wte dy też ła twiej je roz -
wią zać. Ma my spe cja li stów, któ rzy
są przy go to wa ni do wspie ra nia ro -
dzin i udzie la nia im po mo cy. Je śli
zda rza ją się pro ble my, któ re wy -
kra cza ją po za na sze kom pe ten cje,
szu ka my wspól nie po mo cy u in -
nych spe cja li stów. Jed nym ze spo -
so bów wspar cia tych ro dzin są spe -
cja li stycz ne szko le nia, któ re or ga -
ni zu je my w ra mach róż nych pro -
jek tów. W ubie głym ro ku re ali zo -
wa li śmy pro gram „Prze ła mu jąc

sła bo ści”, któ ry miał na ce lu roz -
wój wie dzy i umie jęt no ści prak -
tycz nych przez ro dzi ny za stęp cze.
Za ję cia z ro dzi na mi w ra mach te go
pro gra mu pro wa dzi li wy kwa li fi ko -
wa ni psy cho lo dzy – psy cho te ra -
peu ci.

– W ja ki spo sób moż na za chę -
cić ro dzi ny, by pod swą opie kę
wzię ły po zba wio ne wła ści wej
opie ki dziec ko? Jak po móc ro dzi -
nom za stęp czym w spra wo wa niu
tej funk cji? 

– My ślę, że do kan dy do wa nia
do funk cji ro dzi ny za stęp czej mo że
za chę cić ro dzi ny w peł ni part ner -
skie trak to wa nie ich przez na sze
Cen trum. Ta ka za chę ta to nie tyl ko
do star cze nie in for ma cji o moż li wo -
ści uzy ska nia u nas wspar cia spe cja -
li stycz ne go, ale ob da rza nie tych
osób sza cun kiem, da wa nie im po -
czu cia bez pie czeń stwa, za pew nie -
nie od po wied niej ja ko ści szko leń,
któ re uła twią peł nie nie tak waż nej
i nie jed no krot nie trud nej ro li. Prze -
cież dzie ci, któ re otrzy mu ją
pod opie kę, to czę sto dzie ci z róż ny -
mi dys funk cja mi, po trau ma tycz -

nych prze ży ciach, to bar dzo de li kat -
ne i czę sto bar dzo po ra nio ne oso by.
Mó wiąc zaś o po mo cy, trze ba też
wspo mnieć, że ro dzi na za stęp cza
otrzy mu je po moc fi nan so wą na czę -
ścio we po kry cie kosz tów utrzy ma -
nia dziec ka. Ma my na dzie ję, że for -
my po mo cy fi nan so wej bę dą po sze -
rza ne.

– Kim są naj lep si kan dy da ci
na ro dzi nę za stęp czą?

– Nie mów my o naj lep szych
kan dy da tach, ale o wła ści wych,

do brych kan dy da tach. My ślę,
na pod sta wie do świad cze nia, że
jest to oso ba lub ro dzi na, któ ra po -
tra fi przy jąć od po wie dzial ność
za los mło de go czło wie ka, za pew ni
mu bez pie czeń stwo, wspar cie emo -
cjo nal ne oraz umoż li wi mu zdo by -
cie wy kształ ce nia. By w peł ni wy -
wią zać się z pod ję tych zo bo wią -
zań, po trze ba wie le wy sił ku i wy -
trwa ło ści, ale też otwar to ści na po -
moc spe cja li stów, wte dy gdy zaj -
dzie ta ka po trze ba, czuj no ści
w roz po zna wa niu po trzeb dziec ka.
Błęd ne jest my śle nie, że na sze
uczu cia do dziec ka to wszyst ko za -
ła twią. Mu si my pa mię tać o tym, że
tra fia ją do na szych ro dzin przede
wszyst kim dzie ci po krzyw dzo ne,
z nie za spo ko jo ną po trze bą bez pie -
czeń stwa, z za bu rzo ny mi wię zia -
mi, czę sto z in nym sys te mem war -
to ści niż nasz. 

Ro dzic za stęp czy mu si umieć
sza no wać ro dzi ców dziec ka – mi -
mo, że nie jed no krot nie nie zga dza
się z ich de cy zją czy spo so bem ży -
cia. Kan dy da ci na ro dzi nę za stęp czą
po win ni być otwar ci na sta łe zdo by -
wa nie wie dzy, m.in. po przez od by -
wa nie szko leń, któ re im pro po nu je -
my.

Waż ną kwe stią jest rów nież to,
aby dzie ci bio lo gicz ne kan dy da -
tów na ro dzi nę za stęp czą ak cep to -
wa ły de cy zję swo ich ro dzi ców
o przy ję ciu do swe go do mu in -
nych dzie ci, a tak że to, aby do -

brze go dzić ro lę ro dzi ca bio lo -
gicz ne go i za stęp cze go. To trud ne
za da nie, ale więk szość ro dzin za -
stęp czych przy wspar ciu ze stro ny
na sze go Cen trum do brze so bie ra -
dzi z wy peł nia niem swo jej funk -
cji.

– Czy po trzeb ni są no wi kan -
dy da ci na ro dzi ców za stęp czych?
Gdzie mo gą się zgła szać?

– Sta le po trze bu je my no wych
kan dy da tów na ro dzi ny za stęp cze –
w tej chwi li zwłasz cza do peł nie nia
funk cji po go to wia ro dzin ne go. Za -
chę cam do kon tak tu oso bi ste go, te -
le fo nicz ne go lub e -ma ilo we go z na -
szym Cen trum.

– Dzię ku ję za roz mo wę.
Roz ma wia ła: 

RO MA NA GOZ DEK

Za rów no ma lusz ki, ja ki i ich ma my
czu ją się kom for to wo w py sko wic -
kim szpi ta lu, bo ma ją tu do brą
opie kę i wa run ki le cze nia. 
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Do bry po ród? W Py sko wi cach!

WSZYST KO O RO DZI CIEL STWIE ZA STĘP CZYM

Je śli je steś za in te re so wa ny stwo rze niem ro dzi ny za stęp czej, wszel kich
in for ma cji i po mo cy w tej spra wie udzie li Ci:
Po wia to we Cen trum Po mo cy Ro dzi nie 
44-100 Gli wi ce, ul. Zyg mun ta Sta re go 17 
nr. tel. 32/332 66 16, 32/332 66 17, e -ma il: pcpr_gli wi ce@wp.pl

Gdy wła sna ro dzi na za wo dzi...
Roz mo wa z BAR BA RĄ TER LEC KĄ -KU BI CIUS, dy rek to rem Po wia to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach
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Pil cho wic ka pa ra fia p.w. Ścię cia
św. Ja na Chrzci cie la ist nia ła już
od XIV w. Pierw sza za cho wa na
wzmian ka o niej po cho dzi z ro -
ku 1335 r. W cią gu wie ków ist nia ły
tu co naj mniej trzy ko ścio ły. Nas in -
te re su je za cho wa na do dziś póź no -
ba ro ko wa, jed no na wo wa, mu ro wa -
na świą ty nia zbu do wa na w la -
tach 1779-1780 z fun da cji wła ści -
cie la Pil cho wic, hra bie go An to nie -
go We nger skie go (nie któ re źró dła
po da ją pi sow nię „Wę gier skie go”). 

Ar chi tek tem ko ścio ła był
zna ny na Ślą sku Krzysz tof
Worbs ze Strze lec, któ ry

za pro jek to wał rów nież m.in. ko -
ściół ewan ge lic ki w Tar now skich
Gó rach, ko ściół w Two ro gu oraz
do ko nał prze bu do wy świą ty ni
na Gó rze Świę tej An ny. 20 lat
po po wsta niu ko ścio ła w Pil cho wi -
cach Worbs wy ko nał pro jekt nie -
mal że bliź nia czo po dob nej świą ty ni
w Dę bień sku Wiel kim, któ re go fun -
da to rem był rów nież hr. An to ni We -
nger ski. Z pier wot ne go wy po sa że -
nia ko ścio ła za cho wał się do na -
szych cza sów tyl ko oł tarz głów ny
i ka zal ni ca oraz pe wien nie wiel ki
ob raz, o któ rym prze czy ta cie Pań -
stwo w dal szej czę ści tek stu.

W oł ta rzu głów nym znaj du je się
ko pia ba ro ko we go ob ra zu Mi cha ela
Wil l ma na przed sta wia ją ce go ścię -
cie św. Ja na Chrzci cie la. Mi cha el
Wilm mann żył w la tach 1630-1706
i więk szość swe go ży cia spę dził
w Lu bią żu. Na zy wa ny „ślą skim Ra -
fa elem”, jest dzi siaj zgod nie uzna -
wa ny za pre kur so ra ma lar stwa ba ro -

ko we go na Ślą sku oraz jed ne go
z naj waż niej szych ma la rzy epo ki
ba ro ku w Eu ro pie Środ ko wej. Ob -
ra zy je go ce chu je nie zwy kła emo -
cjo nal ność. Wie le z nich przed sta -
wia dra stycz ne sce ny mę czeń stwa
świę tych. W tę gru pę wpi su je się
ob raz, któ re go ko pia znaj du je się
w Pil cho wi cach. Wi dzi my na nim

roz gry wa ją cą się w wię zie niu peł ną
dy na mi zmu sce nę: kat wła śnie od -
ciął mie czem gło wę Ja na Chrzci cie -
la i zgod nie z bi blij nym opi sem po -
da je ją na zło tej mi sie Sa lo me. Mat -
kę Sa lo me, a żo nę He ro da – He ro -
dia dę wi dzi my na dru gim pla nie.
Krwa wią ce cia ło pro ro ka le ży
na pierw szym pla nie. U gó ry ob ra zu
wi dzi my anio ła nio są ce go zgła dzo -
ne mu Ja no wi pal mę mę czeń stwa.

Na oł ta rzu znaj du ją się rzeź by
świę tych Pio tra i Paw ła. Po sta ci
tych świę tych czę sto umiesz cza no
na oł ta rzach ja ko za ło ży cie li ko -
ścio ła. Na szczy cie oł ta rza głów ne -
go znaj du je się Oko Opatrz no ści
w wień cu pro mie ni. Wpi sa ne jest
ono w trój kąt – sym bol Trój cy
Świę tej.

War to się rów nież przyj -
rzeć pil cho wic kiej ka -
zal ni cy, czy li am bo nie.

Po cho dzi z 1780 r. i wy ko na na jest
z drew na. Jej ścia ny zdo bią re lie fy
od dzie lo ne ob wo lu ta mi z mo ty wem
musz li czte rech Ewan ge li stów: św.
Ma te usza z czło wie kiem, św. Mar ka
z lwem, św. Ja na z or łem i kie li -
chem, św. Łu ka sza z wo łem. Te
atry bu ty au to rów Ewan ge lii wy wo -
dzą się z Apo ka lip sy św. Ja na, gdzie
te czte ry po sta ci są straż ni ka mi bo -
że go tro nu. Na bal da chi mie am bo ny
znaj du je się peł na dy na mi zmu ba ro -
ko wa rzeź ba Je zu sa ja ko Do bre go
Pa ste rza. To wa rzy szą mu dwie po -
sta cie pro ro ków. Rzeź bę tę ce chu je
dy na mizm ty po wy dla dzieł ba ro ku.

Chrzciel ni ca jest nie co młod sza
od sa mej świą ty ni i po cho dzi
z I poł. XIX w. Jej sto pa (któ rą opla -
ta wąż na wią zu ją cy do wy da rzeń
z ra ju) i mied ni ca wy ko na ne są
z pia skow ca, a na kry cie z drew na.
Chrzciel ni cę zdo bi rzeź ba przed sta -
wia ją ca chrzest Pa na Je zu sa. 

Du ża zmia na w wy stro ju pil cho -
wic kiej świą ty ni na stą pi ła w pierw -
szym pięt na sto le ciu XX w., kie dy
pro bosz czem był ks. Tho mas Ku bis.
Od ma lo wa no wte dy wnę trze ko -
ścio ła i zmie nio no tynk ze wnętrz ny.
Za ło żo no in sta la cję elek trycz ną.
Wte dy też znik nę ły po cho dzą ce
z koń ca XVIII w. dę bo we se dil la al -
bo ina czej stal le, czy li sie dzi ska dla
ce le bran sów. W tym okre sie usu nię -
to też sta re bocz ne oł ta rze. Nie ste ty
nie za cho wa ły się ich szcze gó ło we
zdję cia ani opi sy, nie wie my więc
ko mu by ły po świę co ne. Praw do po -
dob nie wy ko na ne by ły w sty lu ba -
ro ko wym. Sta re oł ta rze za stą pio no
no wy mi. 

Obec ny oł tarz bocz ny po le -
wej stro nie po świę co ny
jest świę te mu Fran cisz ko -

wi. To wa rzy szą mu św. Kla ra i św.
Lu dwik IX, król Fran cji. Po pra wej
stro nie ko ścio ła znaj du ją się dwa oł -

ta rze bocz ne: Ma ryj ny i Ser ca Je zu -
so we go. Oł tarz Ser ca Je zu sa zo stał
ufun do wa ny przez za słu żo ne go pil -
cho wic kie go na uczy cie la i or ga ni stę
An to na Kle iner ta, któ re mu świą ty -
nia za wdzię cza rów nież kil ka szat
ko ściel nych oraz ła wę ko mu nij ną.
Nad fi gu rą Pa na Je zu sa znaj du je się
w tym oł ta rzu ob raz przed sta wia ją -
cy św. Flo ria na, pa tro na stra ża ków,
hut ni ków, ko mi nia rzy, garn ca rzy,
pie ka rzy. W oł ta rzu tym umiesz czo -
na jest rów nież ciem ni ca, czy li
miej sce do prze cho wy wa nia Prze -
naj święt sze go Sa kra men tu od mszy
w Wiel ki Czwar tek do li tur gii Wiel -
kie go Piąt ku. Ciem ni ca upa mięt nia
uwię zie nie Chry stu sa przed śmier -
cią. Drzwicz ki pil cho wic kiej ciem -
ni cy zdo bi pła sko rzeź ba pe li ka na.
Co ozna cza ten sym bol? Pe li kan ra -
nią cy się dzio bem w pierś to em ble -
mat Chry stu sa, któ ry wła sną krwią
na kar mił i od ku pił ludz kość. Ta
sym bo li ka wy wo dzi się z daw nych
po dań, we dług któ rych pe li ka ny ko -
cha ją wpraw dzie swe pi sklę ta, ale
gdy te wzno szą bunt, oj ciec wpa da
w gniew i za bi ja je. Wte dy mat ka
wra ca do gniaz da i przez trzy dni
skra pia je krwią ze swo jej pier si, aż
wresz cie zmar twych wsta ją. Pe li kan
stał się sym bo lem mi ło sier dzia
i chrze ści jań skiej go to wo ści
do ofia ry.

Dru gi oł tarz znaj du ją cy się
po pra wej stro nie pil cho -
wic kie go ko ścio ła po świę -

co ny jest Naj święt szej Ma ryi Pan -
nie. Zo stał on kon se kro wa ny
w 1906 r., o czym mó wi znaj du ją cy
się w nim por ta tyl – ma ły prze no śny
oł ta rzyk ka mien ny, któ ry bi skup
umiesz czał w za sad ni czym oł ta rzu
w dniu je go kon se kra cji. W gór nej
czę ści oł ta rza po świę co ne go NMP
znaj du je się ob raz. Jest on pra wie
nie czy tel ny, gdyż czas i dym świec
przy ciem ni ły je go po wierzch nię.
Hi sto ryk sztu ki po twier dził na sze
przy pusz cze nia, że ob raz po cho dzi
z koń ca XVIII w., a więc praw do po -
dob nie obok oł ta rza głów ne go i ka -
zal ni cy na le ży do naj star sze go wy -
po sa że nia świą ty ni. Je go au to rem
jest ten sam ar ty sta, któ ry wy ko nał
ko pię ob ra zu Wil l man na z oł ta rza
głów ne go. Ob raz, któ ry wcze śniej
znaj do wał się być mo że w jed nym
z daw nych oł ta rzy bocz nych, przed -
sta wia św. Ja na Ne po mu ce na. Ten
świę ty, chro nią cy po la i wio ski
od ka ta kli zmów – a szcze gól nie po -
wo dzi – był bar dzo czczo ny na Ślą -
sku, o czym świad czą licz ne „ne po -
mu ki” czy li fi gu ry świę te go w na -
szym re gio nie. Pil cho wic ki ob raz ze
św. Ja nem Ne po mu ce nem kry je jed -
nak pew ną ta jem ni cę: dwie przy tu -
lo ne do sie bie po sta ci w tle, praw -
do po dob nie mał żeń stwo. Czy są to
fun da to rzy ob ra zu? Być mo że, bo
umiesz cza nie po  s ta  c i  fun  da  to  -
rów na ob ra zach by ło wów czas po -
wszech ną prak ty ką. Je śli tak jest, to
z te go nie po zor ne go ma lo wi dła spo -
glą da ją praw do po dob nie fun da to rzy
pil cho wic kiej świą ty ni: hra bia We -
ger ski ze swo ją żo ną. Być mo że
dzię ki te mu ten ob raz prze trwał
zmia nę wy stro ju wnę trza, pod czas

któ rej in ne ob ra zy
z bocz nych oł ta rzy
zo sta ły usu nię te. 

W l a  t a c h
II woj ny świa to -
wej pil cho wic ki
ko ściół utra cił
swo je za byt ko we
dzwo ny – zo sta ły
w y  w i e  z i o  n e
na słyn ne „cmen -
ta rzy sko dzwo -
nów” w Ham bur -
gu. Prze trwa ły
woj nę i słu żą
obec nie w jed nej
z nie miec kich
świą tyń w pa ra fii
M a c  k e n  z e l l .  

W l a  t a c h
70. XX w. czy -
nio no sta ra nia
o ich od zy ska nie
– nie ste ty bez -
owoc nie. Ko ściół
ma obec nie no we
dzwo ny. Wraz
z dzwo na mi ko ściół utra cił też
pięk ne ży ran do le. Na to miast
w wy ni ku dzia łań wojsk ro syj -
skich w 1945 r. znisz cze niu
uległ me cha nizm ze ga ro wy
na wie ży. Uszko dził go strzał
z dział ka czoł go we go. 

W ostat nich 70 la tach do ko na ły
się ko lej ne zmia ny w wy stro ju ko -
ścio ła. Za pew ne za raz po II woj nie
świa to wej znik nął herb hra biów
Wę gier skich umiesz czo ny nad wej -
ściem do ko ścio ła. We wnątrz wy -
mie nio no po sadz kę i ław ki. Usu nię -
to licz ne sztan da ry, któ re do tąd sta -
no wi ły sta ły ele ment wnę trza. W la -
tach 60. lub 70. z pre zbi te rium znik -
nął osiem na sto wiecz ny ob raz
przed sta wia ją cy św. Ro dzi nę oraz
du żych roz mia rów krzyż wi szą cy
z ty łu ko ścio ła po le wej stro nie.
Szko da, że wie le ru cho mych ele -
men tów wy po sa że nia świą ty nia
utra ci ła w dość nie fra so bli wy spo -
sób. Wy ni ka ło to z fak tu, że nie za -
wsze zda wa no so bie spra wę z hi sto -
rycz nej war to ści ob ra zów czy
rzeźb. 

Pod ko niec lat 50. z ini cja ty wy
pil cho wic kich gór ni ków nad wej -
ściem do za kry stii umiesz czo ny zo -
stał ufun do wa ny przez nich ob raz
świę tej Bar ba ry. Pod chó rem po ja -
wi ły się dwa ob ra zy: po le wej Mat -
ki Bo żej Nie usta ją cej Po mo cy (być
mo że przy wie zio ny przez któ re goś
z pa ra fian z piel grzym ki), po pra wej
Je zu sa Mi ło sier ne go na ma lo wa ny
przez pa nią Iwo nę Skow ron. Po ja -
wie nie te go ostat nie go wią za ło się
z oży wie niem kul tu Ser ca Pa na Je -
zu sa i wpro wa dze niem od ma wia nia
K o  r o n  k i  d o M i  ł o  s i e r  d z i a
przed mszą w la tach 90.

Zmia ny w spra wo wa niu li tur -
gii wpro wa dzo ne po So bo -
rze Wa ty kań skim II rów nież

mia ły swój wpływ na wy gląd na szej
świą ty ni. Po ja wił się no wy oł tarz,
by ka płan mógł od pra wiać msze
przo dem do wier nych oraz zli kwi -
do wa no mar mu ro wą ba lu stra dę od -
dzie la ją cą pre zbi te rium od resz ty
ko ścio ła.

W la tach 70. w miej sce okien
z prze źro czy sty mi szpro so wa ny mi
szy ba mi po ja wi ły się wi tra że. I tak
w pre zbi te rium znaj du ją się wi tra że
z po sta cia mi świę te go Alek san dra
i św. Te re sy od Dzie ciąt ka Je zus.
Wsta wio no je w 1974 ro ku, kie dy
pro bosz czem był ks. Alek san der
Ko zioł. Po zo sta łe wi tra że mon to -
wa no w la tach 1975-1980. Przed -
sta wia ją w sym bo licz ny spo sób sie -
dem Sa kra men tów Świę tych.
Na chó rze zaś znaj du je się wi traż
przed sta wia ją cy sym bo licz nie
3 cno ty: wia rę, na dzie ję i mi łość.
Okno za kry stii zdo bi ma lo wi dło
na szkle z wi ze run kiem św. Fran -
cisz ka w oto cze niu pta ków. Obec ne
ma lo wi dła na su fi cie pre zbi te rium
wy ko nał w 1980 r. Horst Paw li czek.
Przed sta wia ją one dzia łal ność pa -
tro na świą ty ni, św. Ja na Chrzci cie la. 

Wostat nich trzech la tach,
przy du żym za an ga żo -
wa niu pa ra fian i ks. pro -

bosz cza Da riu sza Goł ka, ko ściół
prze szedł grun tow ny re mont. Pra ce
ob ję ły ca łą za byt ko wą bu dow lę –
po cząw szy od fun da men tów aż
po dach. Świą ty nia zo sta ła też od -
ma lo wa na, ma no we tyn ki, a po za -
pad nię ciu zmierz chu jej pięk no
pod kre śla wi docz na z da le ka ilu mi -
na cja świetl na. 

AGNIESZ KA RO BOK

Po niż szy tekst przy go to wa ny zo stał na jed no ze spo tkań, or ga ni zo wa -
nych przez Sto wa rzy sze nie Pil cho wi cza nie – Pil cho wi cza nom. Opra co -
wa ła go miesz kan ka Pil cho wic Agniesz ka Ro bok, pre zen tu jąc w for mie
pre lek cji. My pu bli ku je my je go ob szer ne frag men ty. Au tor ka tek stu,
choć z za wo du jest mu zy kiem, w wol nym cza sie pa sjo nu je się hi sto rią
swo jej miej sco wo ści. Tekst po świę co ny jest ko ścio ło wi w Pil cho wi cach.
Sta no wi do sko na ły przykład sza cun ku miesz kań ców tej miej sco wo ści
za rów no dla swej świą ty ni, jak i dla prze szło ści ma łej oj czy zny, w któ rej
ży ją. (red.) 

Od no wio ny ko ściół pięk nie pre zen tu je się w noc nym
oświe tle niu. 
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Ob raz z oł ta rza głów ne go przed sta -
wia ją cy ścię cie św. Ja na Chrzci cie -
la, pa tro na pa ra fii.
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Ta jem ni ce pil cho wic kie go ko ścio ła

PS. In for ma cje do ty czą ce dat po wsta nia ele men tów wy po sa że nia ko ścio -
ła po cho dzą z książ ki -ka ta lo gu: „Die Bau -und Kun st denkmäler des Kre ises
Tost -Gle iwitz”, wy da nej we Wro cła wiu w 1943 r. (au to rzy: Ernst Kloss, Her -
bert Ro de, Wil helm Steps, Hil de Eber le). Za tłu ma cze nie tek stu z j. niem.
oraz wszel ką po moc au tor ka dzię ku je p. Ro ma no wi Co po wi. Przy opra co wa -
niu tek stu po moc ne też by ły książ ki: Jac ka Schmid ta „Ko ścio ły zie mi gli wic -
kiej. Pil cho wi ce” oraz Alek san dry Cze chow skiej -Gąb ki „Pil cho wi ce 1945-
2005”. 



– Pu bli ka cja 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”
świę ci trium fy. Wy da na pod ko -
niec ubie głe go ro ku przez Sta ro -
stwo Po wia to we w Gli wi cach
w sto sun ko wo nie wiel kim na kła -
dzie sta ła się swo istym ra ry ta sem
wy daw ni czym. Do cho dzą do nas
gło sy uzna nia, że cie ka wie na pi sa -
na po zy cja w do stęp ny spo sób
przy bli ża świat od le głych i wy -
mar łych już zwie rząt plej sto ceń -
skich – m.in. ma mu ta wiel kie go
czy no so roż ca wło cha te go, ży ją -
cych nie gdyś na Zie mi Gli wic kiej.
Jak uda ło się Pa nu opi sać tę swo -
istą po dróż w cza sie w tak in te re -
su ją cy spo sób? 

– Hmmm… Po my śla łem, usia -
dłem i za czą łem pi sać (śmiech).
Choć mo że w mo im przy pad ku sło -
wo „usia dłem” nie pa su je do pro -
ce su two rze nia pu bli ka cji, bo nie
jest on ni gdy sta tycz ny, a wręcz
prze ciw nie – bar dzo dy na micz ny,
a do te go od by wa się dość czę sto
przy dźwię kach ostrej, cza sa mi
roc ko wej i me ta lo wej mu zy ki. Nie
chcę w tym mo men cie po da wać
wię cej szcze gó łów do ty czą cych
mo je go „warsz ta tu pra cy” – ot, ta -
ka ma ła ta jem ni ca za wo do wa, ale
stąd wła śnie bie rze się w mo ich
tek stach odro bi na po zy tyw ne go
sza leń stwa... Dla te go, ko rzy sta jąc
z oka zji, chcia łem po dzię ko wać
wszyst kim pra cow ni kom Sta ro -
stwa Po wia to we go za za ufa nie
i po moc w re ali za cji pu bli ka cji.
Cie szę się też, że książ ka pi sa na
z my ślą o miesz kań cach po wia tu
gli wic kie go oraz wszyst kich sym -
pa ty kach pre hi sto rii zdo by ła uzna -
nie czy tel ni ków! Bo prze cież pa nu -
je po wszech ny po gląd, że geo lo gia
jest na uką wy so ko spe cja li stycz ną,
nud ną, a jej przed sta wi cie le mó wią
nie zro zu mia łym ję zy kiem. To bar -
dzo krzyw dzą ce stwier dze nie
i trze ba z nim wal czyć! Więk szość
– na zwij my to zwy kłych oby wa te li
na sze go kra ju – nie zda je so bie
spra wy z te go, jak wie le barw nych
opo wie ści wy ci snąć moż na ze
zwy kłe go, sza re go ka mie nia... Już
od 20 lat pra cu ję w Pań stwo wym
In sty tu cie Geo lo gicz nym, a mniej
wię cej od 11 zaj mu ję się też tzw.
edu ka cją geo lo gicz ną i geo tu ry sty -
ką. Na uczo ny do świad cze niem

wiem, że naj waż niej sze jest okre -
śle nie gru py od bior ców da ne go
tek stu i do sto so wa nie je go tre ści
do po zio mu do mnie ma ne go czy tel -
ni ka. I pro szę mi wie rzyć, to nie
jest ła twe za da nie, ale war to się
z nim zmie rzyć. 

Geo lo gia to te mat trud ny dla
współ cze sne go od bior cy, ale jak że
prze cież cie ka wy! Nie chciał bym
snuć opo wie ści, jak zo stać wzię tym
pi sa rzem, pra gnę je dy nie po wie -
dzieć, że geo lo dzy – po dob nie jak
li te ra ci, kreu ją świa ty, któ re nie ist -
nie ją. Kto z nas mo że po wie dzieć,
jak przed set ka mi mi lio nów lat wy -
glą da ły oko li ce uję te obec nie w gra -
ni cach po wia tu gli wic kie go? Czy
ktoś jest w sta nie to spraw dzić?
A więc bar dziej lub mniej na uko we
pra ce, tek sty, książ ki i ar ty ku ły geo -
lo gicz ne to... pew ne go ro dza ju fan -
ta zja, mo że na wet baj ka – pew nie
mi się obe rwie od ko le gów za to
stwier dze nie – trud no. Pa mię taj my
jed nak, że w każ dej baj ce tkwi ziar -
no praw dy! Książ ka „Prze szłość od -
le gła w kro ni kach na tu ry, czy li hi -
sto ria pod zie mią za pi sa na” na szpi -
ko wa na jest in for ma cja mi za czerp -
nię ty mi z pod ręcz ni ków aka de mic -
kich oraz wy ni ka mi po waż nych ba -
dań geo lo gicz nych. To dla lu dzi nie
zaj mu ją cych się za wo do wo geo lo -
gią bar dzo „cięż ki ba gaż”. Mo że my
go jed nak spo koj nie udźwi gnąć,
dzię ki od po wied nio „do ro bio nej”
do fak tów ja kiejś cie ka wej opo wie -
ści – w na szym przy pad ku jest to
po dróż we hi ku łem cza su roz po czę ta
w kar bo nie, a za koń czo na w plej -
sto ce nie. Pod czas fik cyj nej wy pra -
wy po zna my bli żej pra daw nych
wład ców Zie mi – przed sta wi cie li
flo ry i fau ny (gi gan tycz ne ro śli ny,
li liow ce, ma mu ty i no so roż ce wło -
cha te), ich zwy cza je, co dzien ne ży -
cie z je go bla ska mi i cie nia mi. Przy -
swo imy so bie też nie któ re dość
trud ne, spe cja li stycz ne ter mi ny, bo
(przy naj mniej tak mi się wy da je)
wy ja śnio ne zo sta ły w pro sty i przy -
stęp ny spo sób. Ta kie ludz kie i ra do -
sne ob li cze geo lo gii. „Po łknię ta”
przez czy tel ni ka, zwłasz cza mło de -
go, treść książ ki nie po win na spo -
wo do wać nie przy jem nych skut ków
ubocz nych. Od po wied nio wy ko rzy -
sta na – nie tyl ko w szko le, mo że
być po cząt kiem ja kiejś wa ka cyj nej,
geo lo gicz nej przy go dy, czy też ży -
cio wej pa sji. No i jesz cze jed no –
war to prze cież znać hi sto rię, nie tyl -
ko tę się ga ją cą kil ku wie ków
wstecz, ale i kil ku mi lio nów lat…

– Czy słyn ny już ma mut z Py -
sko wic fak tycz nie jest cie ka wost -
ką w ska li ca łe go kra ju?

– To nie jest tak, że ko ści ma mu -
ta zna le zio no tyl ko w Py sko wi cach.
Nasz wło cha ty bo ha ter za miesz ki wał
w prze szło ści tzw. „step ma mu tów”
– tra wia sty ob szar przy po mi na ją cy
dzi siej sze łą ki gór skie (ha le), cią gną -
cy się od Mo rza Pół noc ne go po Ala -
skę. Ale Py sko wi ce są w pew nym

sen sie miej scem wy jąt ko wym. To
wła śnie tu zna le zio no nie je den, czy
na wet kil ka szkie le tów ma mu ta, ale
ogrom ne cmen ta rzy sko ko ści róż -
nych ssa ków plej sto ceń skich – obec -
nie przy kry te ta flą wo dy Je zio ra
Dzierż no. I to jest już ewe ne ment
w ska li Pol ski, a na wet Eu ro py! Czy -
ta jąc no tat ki służ bo we po czy nio ne
przez pra cow ni ków Od dzia łu Gór -
no ślą skie go nad zo ru ją cych eks plo -

ata cję pia sków pod sadz ko wych
w Py sko wi cach w la tach 50. ubie głe -
go stu le cia, bar dzo czę sto na tra fia my
na in for ma cje, że na łyż kach ko pa rek
wy do by wa ją cych uro bek nie mal że
za każ dym ra zem po ja wia ły się do -
brze za cho wa ne ko ści zwie rząt plej -
sto ceń skich. To wła śnie z nich zre -
kon stru owa no szkie le ty ma mu tów
i no so roż ców wło cha tych, któ re
dum nie sto ją m.in. w Mu zeum –
Zam ku Pia stow skim w Gli wi cach
oraz w Mu zeum Pań stwo we go In -
sty tu tu Geo lo gicz ne go PIB w War -
sza wie. Cześć ko lek cji zde po no wa -
no w sa li eks po zy cyj nej Od dzia łu
Gór no ślą skie go w So snow cu. 

Bar dzo do brze, że ma mut stał się
jed ną z atrak cji po wia tu gli wic kie -
go. Mia łem oka zję wi dzieć mo de le
ma mu ta i no so roż ca wło cha te go,
któ re przy czy ni ły się do utwo rze nia
przy Ze spo le Szkół im. Ma rii Ko -
nop nic kiej w Py sko wi cach tzw. geo -
punk tu. Ro bią wra że nie, no i naj -
waż niej sze – iko ny epo ki lo dow co -
wej wró ci ły wresz cie po ty sią cach
lat na swo je miej sce! Po wiat wy da je
też licz ne pu bli ka cje na ich te mat,
więc fa ma idzie w świat. Nic do dać,
nic ująć. Cóż jest pięk niej sze go
od sza cun ku za ży cia i za słu żo nej
sła wy po śmier ci?

– Książ ka o któ rej roz ma wia -
my, mo że sta no wić po moc dy dak -
tycz ną na lek cjach geo gra fii, przy -
ro dy czy hi sto rii. Pro szę zdra dzić,
co jesz cze in te re su ją ce go geo lo -
gicz nie kry ją zie mie po wia tu gli -
wic kie go? Czy ten ob szar mo że
nas jesz cze czymś za sko czyć?

– Szcze rze? Nie mam po ję cia, co
jesz cze kry je Zie mia Gli wic ka,
ale... od wie dzy waż niej sza jest wy -
obraź nia! To nie są mo je sło wa. Tak
po wie dział kie dyś Al bert Ein ste in
i... coś w tym jest. Wiel kie od kry cia
pa le on to lo gicz ne zda rza ją się naj -
czę ściej przez przy pa dek. Nie daw -
no do sta łem list i zdję cie od jed ne -
go z miesz kań ców Po mo rza. Na fo -
to gra fii trzy ma on coś, co mia ło być

ko rze niem drze wa utrud nia ją cym
ko pa nie w do mo wym ogród ku,
a oka za ło się być du żym cio sem
ma mu ta. Mo że więc być i tak, że ja -

kiś przy pad ko wy węd karz za rzu ci
węd kę w od mę tach Je zio ra Dzierż -
no i za miast ry by wy ło wi czasz kę
no so roż ca wło cha te go… A tak se -
rio, ob szar po wia tu gli wic kie go jest
na praw dę in te re su ją cy. Prze sa dą
by ło by twier dze nie, że śpi cie na pa -
le on to lo gicz nych skar bach, ale ni -
gdy nie wia do mo, co jesz cze uj rzy
w przy szło ści świa tło dzien ne. Suk -
ce sem jest już to, że dzię ki Wa szym
dzia ła niom – ta kim jak wy da wa nie

fol de rów, ksią żek czy ma te ria łów
edu ka cyj nych, nie któ rzy miesz kań -
cy tej zie mi na no wo od kry li swój
te ren, spoj rze li na nie go z in nej per -
spek ty wy i za czę li po zna wać lo kal -
ną hi sto rię, rów nież tę geo lo gicz ną.

– Czym za wo do wo zaj mu je się
Pan w Od dzia le Gór no ślą skim
PIG -u? 

– Tak jak już wspo mi na łem,
oprócz peł nie nia obo wiąz ków zwią -

za nych ze służ bą geo lo gicz ną kra ju,
zaj mu ję się też sze ro ko po ję tą geo -
edu ka cją i geo tu ry sty ką. Mo ją ści -
słą spe cja li za cją jest pa le on to lo gia –
na uka pra wie tak sta ra, jak świat...
Pod czas stu diów – ukoń czy łem Wy -
dział Na uk o Zie mi Uni wer sy te tu
Ślą skie go, mia łem jed nak pe wien
dy le mat. Co ro bić w przy szło ści –
za jąć się bli żej świa tem mi ne ra łów,
czy świa tem ska mie nia ło ści. Prze -
wa ży ło to dru gie, ale o kwar cu, aga -
tach, opa lach i krze mie niach pa sia -
stych mo gę rów nie du żo opo wie -
dzieć, co o try lo bi tach, di no zau rach
i ma mu tach. Po dob no „edu ka cją”
ob cią żo ny je stem ge ne tycz nie przez
ro dzi ców na uczy cie li – ce nię so bie
i bar dzo lu bię pra cę z mło dzie żą.
Oprócz re fe ra tów i spo tkań or ga ni -
zu ję już od 13 lat kon kurs geo lo -
gicz ny. W ro ku bie żą cym im pre za
roz gry wa na bę dzie pod ha słem
„Przez oce an cza su...”. Ko rzy sta jąc
z oka zji ser decz nie wszyst kich za -
pra szam do udzia łu w kon kur sie –
szcze gó ły na stro nie in ter ne to wej.
Opie ku ję się też sa lą eks po zy cyj ną
w Od dzia le Gór no ślą skim PIG -PIB,
w któ rej oprócz wy staw okre so -
wych zo ba czyć moż na przy kła dy
skał, mi ne ra łów i ska mie nia ło ści
cha rak te ry stycz nych dla na sze go re -
gio nu. Też ma my w niej swo je go
ma mu ta! Choć nie jest to kom plet ny
szkie let, ale... Mo że tu skoń czę
i oce nę po zo sta wię wszyst kim tym,
któ rzy nas od wie dzą.

– Dzię ku ję za roz mo wę.
Roz ma wia ła: MAG DA LE NA 

FI SZER -RĘ BISZ
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Geo lo dzy kreu ją nie ist nie ją ce świa ty!

Dzię ku ję za ka pi tal ny al bum „Prze szłość od le gła w kro ni kach na tu ry,
czyli historia pod ziemią zapisana” – ta po zy cja po win na stać się szkol -
nym pod ręcz ni kiem. In ne sa mo rzą dy mo gą Wam po zaz dro ścić ta kich
wy daw nictw – na pi sał je den z na szych Czy tel ni ków.

AL BU MY W PRE ZEN CIE

Dla na szych Czy tel ni ków
ma my 10 al bu mów 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” au tor stwa
Paw ła Woź nia ka. Roz da my
je wśród osób, któ re ja ko
pierw sze za dzwo nią pod nr
tel. 32 332 66 65.

Pa weł Woź niak pod re kon struk cją ma mu ta wiel kie go w sa li eks po zy cyj nej Od dzia łu Gór no ślą skie go PIG -PIB w So -
snow cu.
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Roz mo wa z PAW ŁEM WOŹ NIA KIEM, pra cow ni kiem 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 dzia -
łu Gór no ślą skie go im. Sta ni sła wa Dok to ro wi cza -Hreb nic kie go w So -
snow cu, au to rem książ ki o pre hi sto rii po wia tu gli wic kie go
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To przej mu ją ca książ ka. Dzień
po dniu opi su je tra ge dię, do ja kiej
do szło w Ko pal ni „Wu jek”
po wpro wa dze niu sta nu wo jen ne -
go. 16 grud nia 1981 r. zgi nę ło
tam 9 gór ni ków, a 21 zo sta ło ran -
nych. Za da je bar dzo dra ma tycz -
ne py ta nie o to, dla cze go zo mow -
cy strze la li.

„Za bio rę two je łzy. Są do wa hi -
sto ria pa cy fi ka cji Ko pal ni Wu jek”
to re por ta żo wa książ ka. Po zna je my
w niej lo sy lu dzi wplą ta nych w try -
by dzie jów – po le głych gór ni ków
oraz ich ro dzin, któ re po dziś dzień
ży ją tą tra ge dią. Au tor ka, Te re sa
Se mik jest wie lo let nią pu bli cyst ką
„Dzien ni ka Za chod nie go”. Przez 18
lat re la cjo no wa ła w ga ze cie prze -
bieg pro ce su, któ ry miał wska zać
win nych śmier ci gór ni ków. 

– Do na pi sa nia książ ki skło ni ły
mnie ko le żan ki – mó wi ła Te re sa Se -
mik pod czas spo tka nia au tor skie go
w gli wic kim klu bie MPiK 24 lu te -
go. – Pro si ły, by spi sać tę hi sto rię
dla młod sze go po ko le nia, któ re nie
pa mię ta sta nu wo jen ne go. Je że li
stra ci my tę pa mięć, nie dłu go nie bę -

dzie my wie dzieć, kim je ste śmy
i gdzie je ste śmy. 

Książ ka uka za ła się do kład nie
w 30 rocz ni cę ogło sze nia sta nu wo -
jen ne go, w grud niu ze szłe go ro ku.
Zna la zło się w niej wie le ma te ria -
łów, któ rych au tor ka nie za war ła
w pra so wych re la cjach z pro ce su.
Książ ka „Za bio rę two je łzy. Są do -
wa hi sto ria pa cy fi ka cji Ko pal ni Wu -
jek” uka za ła się na kła dem Wy daw -
nic twa Na uko we go „Śląsk”. (RG)

Dla cze go zgi nę li?

Te re sa Se mik (pierw sza z pra wej) pod czas gli wic kie go spo tka nia
autorskiego, pro wa dzo ne go przez red. Mar le nę Po lok -Kin.
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10 stycz nia 1920 r. w Pa ry żu wy -
mie nio ne zo sta ły no ty dy plo ma tycz -
ne, we ry fi ku ją ce trak tat wer sal ski,
któ re tym sa mym na bie ra ły mo cy
praw nej. Przy by cie Ko mi sji Mię -
dzy so jusz ni czej na Gór ny Śląsk

i ob ję cie przez nią wła dzy by ło już
tyl ko kwe stią cza su. Po wsta ła Mię -
dzy so jusz ni cza Ko mi sja Rzą dzą ca
i Ple bi scy to wa, któ rej głów nym za -
da niem by ło prze pro wa dze nie ple bi -
scy tu, a na stęp nie – w opar ciu o je -
go wy ni ki – za pro po no wa nie rzą -
dom pol skie mu i nie miec kie mu wła -
ści we go po dzia łu Gór ne go Ślą ska. 

Przez ca ły 1920 r. w pro pa gan -
dzie ple bi scy to wej – za rów no
po stro nie pol skiej, jak i nie miec kiej
– du żo miej sca zaj mo wa ła pro ble -
ma ty ka ży cia spo łecz no -po li tycz ne -
go, praw no -ustro jo we go i go spo -
dar cze go. Jed na z pol skich ulo tek
pro pa gan do wych gło si ła: „Od ple -
bi scy tu roz pocz nie się no wa epo ka
dzie jów ślą skich”. 

Usta le nie ter mi nu ple bi scy tu,
a tak że udział w nim emi gran tów
by ło przed mio tem ob rad za rów no
Ko mi sji Mię dzy so jusz ni czej, jak
i Ra dy Naj wyż szej w okre sie

od wrze śnia 1920 r. do lu te go 1921
r. W lu tym 1921 r. za pa dła de cy zja
o prze pro wa dze niu gło so wa nia 20
mar ca te go ro ku. Ko mi sja Mię dzy -
so jusz ni cza, na cze le z fran cu skim
po li ty kiem gen. Hen ri Le Ron dem

pro wa dzi ła me dia cje z przed sta wi -
cie la mi lud no ści pol skiej i nie miec -
kiej, usi łu jąc na kło nić ich do współ -
pra cy. Już 8 wrze śnia 1920 r.
w Knu ro wie po wo ła na zo sta ła ko -
mi sja do spraw prze pro wa dze nia
ple bi scy tu. Two rzy li ją: Jan Kwi tek,
Jó zef Ma gnor, Fran ci szek Ma zu rek,
Jan Roz mus, Ru dolf Rym bal ski,
Mi chał Skrzyp czyk. 

W Nie dzie lę Pal mo wą 20 mar -
ca 1921 r. od go dzi ny 8.00 do 22.00
otwar te by ły lo ka le wy bor cze. Wy -
bor ca otrzy my wał dwie kart ki,
z dwu ję zycz nym na pi sem kra ju,
któ ry wy bie ra: kart ka za Pol ską by -

ła ko lo ru czer wo ne go, a za Niem ca -
mi – ko lo ru bia łe go. Wy bor ca wrzu -
cał do urny tyl ko jed ną kart kę, dru -
ga tra fia ła do ko sza. A oto jak gło so -
wa li miesz kań cy Knu ro wa, Kry wał -
du i Szczy gło wic:

W wy dzie lo nym osob no ob sza -
rze dwor skim Knu ro wa za Pol ską
gło so wa ło 858 osób, a za Niem ca mi
– 659. (Źró dło: En cy klo pe dia po -
wstań ślą skich, In sty tut Ślą ski
w Opo lu, Opo le 1982, s. 699 i 701). 

Za Pol ską na ca łym te re nie ple -
bi scy to wym gło so wa ło 479 359
osób (40,4 proc.), za Niem ca mi –
707 605 osób (59,6 proc.). 

Ple bi scyt po ka zał, że Gór ny
Śląsk bę dzie po dzie lo ny. Osta tecz -
na de cy zja o tym, jak ma on w przy -
szło ści wy glą dać, by ła w rę kach
alian tów. Od mar ca do kwiet -
nia 1921 r. za rów no stro na pol ska,

jak i nie miec ka two rzy ły si ły zbroj -
ne do dal szych roz strzy gnięć. 

Wy buch III po wsta nia ślą skie go
(2/3 ma ja 1921 r.) przy spie szył de -
cy zję Ra dy Am ba sa do rów mo -
carstw za chod nich, do ty czą cą osta -
tecz nej gra ni cy mię dzy po dzie lo -
nym sztucz nie Gór nym Ślą skiem.
Przed wo jen ne gmi ny Knu rów, Kry -
wałd i Szczy gło wi ce zna la zły się
w gra  n i  cach  n i e  pod  l e  g ł e  go
(od 1918 r.) pań stwa pol skie go,
w bar dzo bli skim są siedz twie gra ni -
cy nie miec kiej. 

Osta tecz nie ów sztucz ny po dział
Gór ne go Ślą ska do ko na ny zo stał 20
paź dzier ni ka 1921 r. 

MA RIA GRZE LEW SKA 
Re pro duk cje ze zbio rów M. Grze -
lew skiej

Jak w 1921 ro ku gło so wa li miesz kań cy Knu ro wa, Kry wał du i Szczy gło wic?

Pa mięt ny ple bi scyt

Woj ciech Kor fan ty – dyk ta tor trze -
cie go po wsta nia ślą skie go. 

„Ko cyn der” był po pu lar nym cza so -
pi smem, któ re uka zy wa ło się w cza -
sie po wstań ślą skich i ple bi scy tu.

Mu zeum Zie mi Gór no ślą -
skiej (Obe rschle si sches Lan de -
smu seum) w Ra tin gen ko ło
Dües sel dor fu, któ re bar dzo
pręż nie współ pra cu je z Pol ską,
wspól nie z Mu zeum Wsi Opol -
skiej i Gór no ślą skim Par kiem
Et no gra ficz nym w Cho rzo wie
or ga ni zu ją mię dzy na ro do wą
wy sta wę o ko ścio łach drew nia -
nych na Gór nym Ślą sku. Na wy -
sta wę wy ty po wa no 15 ko ścio łów
z wo je wódz twa opol skie go i 15
z wo je wódz twa ślą skie go, w tym
aż 6 z te re nu po wia tu gli wic kie -
go!

Ob jaz do wa wy sta wa pre zen to -
wa na bę dzie w mia stach na te re nie
Pol ski i Nie miec oraz na stro nie in -
ter ne to wej. Uro czy ste otwar cie eks -
po zy cji od bę dzie się w gma chu Mu -

zeum Wsi Opol skiej 18 ma ja
o godz. 19.00.

Wy bra ne ko ścio ły z na -
sze go po wia tu to: ko ściół
pw. Na ro dze nia św. Ja na
Chrzci cie la i Mat ki Bo skiej
Czę sto chow skiej w Po ni szo -
wi cach (gmi na Ru dzi niec),
ko ściół pw. św. Mi cha ła Ar -
cha nio ła w Ru dziń cu (gmi na
Ru dzi niec), ko ściół fi lial ny
pw. św. Ka ta rzy ny Alek san -
dryj skiej w Sie ra ko wi cach
(gmi na So śni co wi ce), ko -
ścio ły pw. Wszyst kich Świę -
tych w Sie ro tach i fi lial ny
pw. św. Waw rzyń ca w Za -
cha rzo wi cach (oba na te re -
nie gmi ny Wie lo wieś) oraz
ko ściół pw. św. Mi cha ła
w Żer ni cy (gmi na Pil cho wi -
ce). Tak du ża pre zen ta cja

z pew no ścią przy czy ni się do po pu -
la ry za cji atrak cji tu ry stycz nych po -
wia tu gli wic kie go. Ko or dy na to rem
wy sta wy na po wiat gli wic ki jest
Bo gu sław Szy gu ła, ku stosz Izby
Tra dy cji Gór ni czej w Knu ro wie.

– Nie zmier nie cie szy nas tak du -
że za in te re so wa nie drew nia ny mi
świą ty nia mi na sze go po wia tu – mó -
wi Jo an na Pik tas, na czel nik Wy -
dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji w Sta ro -
stwie Po wia to wym w Gli wi cach. –
Zwłasz cza, że Po wiat Gli wic ki
z Pro gra mu, osi 4 „Le ader” ope ra cji
z za kre su ma łych pro jek tów w ra -
mach dzia ła nia 413 „Wdra ża nie lo -
kal nych stra te gii roz wo ju” ob ję te go
PROW na la ta 2007-2013 w bie żą -
cym ro ku pla nu je wy da nie al bu mu
o drew nia nych ko ścio łach po wia tu
gli wic kie go.

(MFR)

Wśród prezentowanych na wystawie świątyń będzie m.in. kościół św. Mi-
chała Archanioła z Rudzińca...
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Na sze ko ściół ki 
na mię dzy na ro do wej wy sta wie

…a także św. Wawrzyńca w Zacharzowi-
cach.

Na prze ło mie 2011 i 2012 ro ku na Gór nym Ślą sku i Zie mi Opol skiej
trwa ły uro czy sto ści i kon fe ren cje na uko we zwią za ne z Ro kiem Pa mię ci
Po wstań Ślą skich, ogło szo nym przez sej mi ki wo je wódz twa ślą skie go
i opol skie go. Z tej oka zji war to przy po mnieć fak ty, zwią za ne z przy pa da -
ją cą w tym ro ku 91 rocz ni cą ple bi scy tu gór no ślą skie go.



Czy ob ra zy z wiej skie go ko -
ściół ka mo gą mieć coś wspól ne go
z wiel ką po li ty ką? Dla cze go skar -
bon ka w ka pli cy świad czyć mo że
nie tyl ko o po boż no ści, ale i o ło -
tro stwie miesz kań ców? No i co łą -
czy nie wiel ką Po tę pę z Je ro zo li -
mą? Za pra sza my do od wie dza nia
za byt ków sa kral nych z te re nu
Spi chle rza Gór ne go Ślą ska.

Bę dąc w Tosz ku war to obej -
rzeć nie tyl ko za mek, ale
i po bli ski ko ściół p.w. św.

Ka ta rzy ny Alek san dryj skiej. Za glą -
da ją tu taj piel grzy mi i mi ło śni cy
sztu ki wy so kich lo tów. Pierw si pe -
re gry nu ją do Mat ki Bo skiej To szec -
kiej, któ rej wi ze ru nek znaj dzie my
w bocz nej ka pli cy. Po za wra że nia -
mi re li gij ny mi, naj star sza obec nie
ist nie ją ca świą ty nia w Tosz ku do -
star cza nie za po mnia nych wra żeń
es te tycz nych. Jed nym z cie ka wych
za byt ków, któ ry moż na tu taj zo ba -
czyć jest am bo na, dzie ło Mat thia sa
We is sman na. Po wsta ła w la -
tach 1717-1718, kie dy to koń czo no
prze bu do wę XV -wiecz ne go ko ścio -
ła. Dwóch anio łów pod trzy mu je
bal da chim, na któ rym przed sta wio -
no sce nę Wnie bo wzię cia Naj święt -
szej Ma ryi Pan ny, po ni żej gru pa ży -
wo ge sty ku lu ją cych apo sto łów
wzno si się ku skle pie niu świą ty ni.
Nad ca ło ścią gó ru je Trój ca Świę ta.
Ze wzglę du na ran gę za byt ku, je go
opis umiesz czo no w mo no gra fii
„Sztu ka Gór ne go Ślą ska”.

WGo ju ko ło Wiśnicz znaj -
du je się ka plicz ka, któ ra
swe go cza su przy cią ga ła

piel grzy mów i ło trów. Bez cen nym
źró dłem in for ma cji na ten te mat jest
księ ga ra chun ko wa pro wa dzo na dla

skar bon ki. Hoj ne dat ki wy da wa no
m.in. na usu wa nie szkód wy rzą dzo -
nych przez zło dziei. Praw do po dob -
nie wła ma nia te mia ły zwią zek z pi -
jań stwem, któ re sze rzy ło się wów -
czas na ca łym Gór nym Ślą sku.
W księ gach pa ra fial nych opi sa no
przy pad ki za pi ja nia się na śmierć, lu -
dzie umie ra li w karcz mie lub w dro -
dze do do mu. W la tach 1802-1809
rocz ny do chód z ofiar zło żo nych
w ka plicz ce, wy no sił śred nio 20 ta la -
rów. Czy to du żo? Ty le za ra bia ła
w cią gu ro ku go spo dy ni pro bosz cza.
Za 20 ta la rów moż na by ło wów czas
ku pić dwie kro wy. 

Wę dru jąc da lej na pół noc
tra fi my do Ko tów. Tam -
tej szy ko ściół pa ra fial ny

wy bu do wał hra bia Jan Le opold de
Ver du go. W świą ty ni umiesz czo no
ob ra zy przed sta wia ją ce św. Le opol -
da i Ma ry ję Zwy cię ską. Ta ki a nie
in ny do bór po sta ci, któ re upodob -
nio no na płót nach, ma cie ka we zna -
cze nie. Ów cze sny ce sarz miał
na imię Le opold i hra bia fun du jąc
ob ra zy, dał w ten spo sób do wód
wier no ści ro dzi nie Habs bur gów.
Tak oto w nie wiel kiej miej sco wo ści
na Gór nym Ślą sku od naj du je my
ślad spraw wiel kich te go świa ta.

Kil ka ki lo me trów da lej w 1672 r.
wznie sio no ka pli cę Bo że go Gro bu.
Opar to się na naj lep szym wzor cu.
Ka pli ca w Po tę pie po wie la sche mat
je ro zo lim skiej w kształ cie, któ ry
otrzy ma ła w 1555 r. Skła da się
z dwóch po miesz czeń: przed sion ka
Anio ła oraz kwa dra to wej ko mo ry
gro bo wej bez okien. Ka pli ca to wo -
tum dzięk czyn ne za ura to wa nie ży -
cia. Co gro zi ło fun da to ro wi? Naj le -
piej spraw dzić na miej scu. 

Ar ty kuł zo stał na pi sa ny w ra -
mach pro jek tu „Pro mo cja za byt ków
znaj du ją cych się na Szla ku Spi chle -
rza Gór ne go Ślą ska – spo so bem
na po pra wę atrak cyj no ści wi ze run -
ku ob sza ru”, któ ry pro wa dzi Cen -
trum Kul tu ry „Za mek w Tosz ku”.
Pro jekt jest współ fi nan so wa ny ze
środ ków UE w ra mach dzia ła nia
„Wdra ża nie lo kal nych stra te gii roz -
wo ju” – ma ły pro jekt Pro gra mu
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich
na la ta 2007-2013. 

Tekst i zdję cie: 
JA RO SŁAW MY ŚLIW SKI

Ra do śnie i gło śno za koń czył się te go -
rocz ny kar na wał w Wil czy. Za nim nad -
szedł okres po stu, pa nie ba wi ły się na bab -
skim com brze, a naj młod si – na ba li ku dla
dzie ci.

Na bab skim com brze spo tkać
moż na by ło anio ła wy wi ja ją ce go
ho łub ce z dia błem oraz In dian kę
plą sa ją cą z gó ra lem. Nie za bra -
kło też cza row nic, klau nów, ta -
jem ni czych Egip cja nek i po nęt -
nych Ha wa jek. Im pre za zor ga ni -
zo wa na zo sta ła 7 lu te go w wil -
czań skiej świe tli cy przez tu tej sze
Ko ło Go spo dyń Wiej skich. 

– Com ber or ga ni zu je my już
osiem na sty raz – mó wi ło ho że
dziew czę z fio le to wy mi ku cy ka -
mi, na co dzień sta tecz na pa ni
pre zes ko ła Ja ni na Wy my sło. –
I z ro ku na rok wię cej ko biet chce

się z na mi ba wić. Już nie tyl ko z Wil czy, ale
i z oko li cy: Knu ro wa, Pil cho wic, Ryb ni ka... Ale
ty le pań, co w tym ro ku, ni gdy jesz cze nie by ło!

Na sa li ba wi ło się oko ło set ki ko biet. Je dy -
ny mi męż czy zna mi by li człon ko wie or kie stry,
pil no wa ni przez „ba by”, by mu zy ka nie mil kła

na zbyt dłu go. Pa nie ba wi ły się świet nie i już
umó wi ły się na na stęp ny bab ski com ber
w Wil czy za rok. 

W tej sa mej sa li 15 lu te go naj młod si ba wi -
li się na tra dy cyj nym ba li ku dla dzie ci, zor ga -
ni zo wa nym przez Sto wa rzy sze nie Ro dzin Ka -
to lic kich oraz Oa zę Ro dzin. Przy szło bli sko
stu prze bie rań ców w wie ku od 2 do 12 lat. Za -
ba wiał ich disc dżo kej Mar cin Za wadz ki

(spon sor), a gry i za ba wy pro wa dzi ły pa nie
z Ze spo łu Szkol no -Przed szkol ne go w Wil czy.
Po czę stu nek dla dzie ci przy go to wał soł tys
Jan Ga moń oraz or ga ni za to rzy ba li ku. 
– Dzię ku je my wszyst kim za wspar cie
przy przy go to wa niu im pre zy i za pra sza my
do współ pra cy i za ba wy za rok – mó wi
w imie niu or ga ni za to rów Ma rian Sa dec ki.

(EP, RG)

www.powiatgliwicki.pl
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Po zna li Ra bat, Ca sa blan kę
i Mar ra kesz. Spa li w obo zie Ber -
be ry sów, do któ re go do tar li ka ra -
wa ną ja dąc na wiel błą dach. By li
w me cze cie, ką pa li się w tra dy cyj -
nej arab skiej łaź ni, tar go wa li się
za wzię cie na ma ro kań skim tar gu.
To tyl ko część te go, co uda ło się
prze żyć gim na zja li stom z Pil cho -
wic pod czas te go rocz nych fe rii.

Gdy in ni ucznio wie wal czy li
z mro zem i śnie giem, oni spę dza li
zi mo we wa ka cje w Ma ro ku, cie sząc
się sło necz ną po go dą. Przy wieź li
stam tąd moc nie za po mnia nych wra -
żeń. Dla wie lu z nich był to wy jazd
ży cia – nie tyl ko oni, ale i ich ro dzi -
ce nie mo gli by so bie po zwo lić
na ta ką po dróż, gdy by nie wspar cie
or ga ni za cyj ne szko ły oraz gmi ny,
a tak że po moc ofia ro wa na przez
spon so rów.

Do Ma ro ka – przez Bruk se lę,
któ rą tak że by ło da ne im po dro dze
po znać – po le cia ło sze ścio ro gim na -
zja li stów z Ze spo łu Szkół w Pil cho -
wi cach: Ju lia Wie cho czek, Ju sty -
na Re gi nek, Ju sty na So bo ta, Elż -
bie ta Kisz ka, Mar ty na Szolc i Wi -
told Rus sin. Ich opie ku nem, a za ra -

zem po my sło daw cą ca łe go przed -
się wzię cia był na uczy ciel geo gra fii
Adam Zia ja, to wa rzy szy ła im tak że
pie lę gniar ka Ur szu la Orzeł. Prze -
mie rza li Ma ro ko po cią ga mi i au to -
bu sa mi, czę sto też pie szo, zwie dza -
jąc ile się da i po zna jąc od pod szew -

ki ten eg zo tycz ny arab ski kraj.
Na za wsze w ich pa mię ci po zo sta ną
gó ry Atlas i Sa ha ra oraz wy brze że
Oce anu Atlan tyc kie go.

Wra że nia mi i prze ży cia mi po -
dzie li się z za pro szo ny mi go ść mi
na spo tka niu pod su mo wu ją cym tę
eks pe dy cję, zor ga ni zo wa nym 25 lu -
te go w swej szko le. Po ka za li pięk ne
zdję cia, za pre zen to wa li film z wy -
pra wy, opo wie dzie li o tym, co prze -
ży li w Ma ro ku, a w tle to wa rzy szy -
ła tym opo wie ściom ory gi nal -
na arab ska mu zy ka. Uda nych fe rii
gra tu lo wa ły im m.in. wójt Gmi ny
Pil cho wi ce Jo an na Ko ło czek -Wy -
bie rek oraz dy rek tor Ze spo łu Szkół
w Pil cho wi cach Agniesz ka Lot -
kow ska. Gim na zja li ści po dzię ko -
wa li spon so rom i pa tro nom me dial -
nym wy pra wy, któ ry mi by li Agen -
cja Re kla mo wa Ety li na, Ra in bow
To urs Ty chy, fir my Spor ti me oraz
for dre ams, Bank Spół dziel czy
w So śni co wi cach, por tal i te le wi zja
in fo gli wi ce.pl, Ra dio Plus Śląsk. 

Na ko niec go ście mie li oka zję
spró bo wać, jak sma ku ją ma ro kań -
skie przy sma ki – pi kant na zu pa ha -
ri ra oraz ta dżin przy rzą dzo ny z mię -

sa i ja rzyn, a je dzo ny z ka szą ku -
skus. Adam Zia ja za po wia da już ko -
lej ną wy pra wę. Tym ra zem, je śli
znów do pi szą spon so rzy, za mie rza
wraz z mło dy mi po dróż ni ka mi wy -
brać się do Azji.

(RG)

Hucz ny ko niec kar na wa łu

Naj młod si też mie li oka zję do świet nej za ba wy na tra dy cyj nym ba li ku prze bie rań ców.
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Na bab skim com brze w Wil czy pa nie za chwy ci ły po my sło wo -
ścią stro jów i do brym hu mo rem.

Pil cho wi ce – Ma ro ko

Uczest ni cy szkol nej eks pe dy cji na lot ni sku w Tan ge rze.
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Eu ro pej ski Fun dusz Rol ny na rzecz Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich: Eu ro pa in we stu ją ca w ob sza ry wiej skie. 
Ope ra cja współ fi nan so wa na jest ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach dzia ła nia „Wdra ża nie lo kal nych stra te gii

roz wo ju” – ma ły pro jekt Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007 – 2013 

Za byt ki ar chi tek tu ry sa kral nej z te re nu Spi chle rza Gór ne go Ślą ska

Sa crum, sztu ka, po li ty ka

Jed nym z cie ka wych za byt ków,
któ ry moż na zo ba czyć w Tosz ku
jest am bo na, dzie ło Mat thia sa We -
is sman na. 
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WY GRAJ Z NA MI
Poniżej 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 20 mar ca. Na le ży nad sy łać je na ad res
ma ilo wy: re dak cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl lub pocz to wy: Wia do mo ści Po wia tu
Gli wic kie go, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-100 Gli wi ce.

Py ta nia kon kur so we:
1. Środ ki ochro ny ro ślin na le ży prze cho wy wać:
a. w ory gi nal nych opa ko wa niach z ety kie ta mi, w za mknię tym miej scu; 
b. w ory gi nal nych opa ko wa niach z ety kie ta mi, w ogól nie do stęp nym miej scu; 
c. w opa ko wa niach za stęp czych, w za mknię tym miej scu. 
2. Na sio na znaj du ją ce się w skrzy ni na sien nej siew ni ka na le ży
prze gar niać za po mo cą: 
a. rąk; 
b. drew nia nej ło pat ki; 
c. rąk lub drew nia nej ło pat ki.
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Wio sna to dla rol ni ków czas
wzmo żo nych prac po lo wych,
a za tem ko niecz ność dłuż szej pra -
cy w cią gu dnia. Wy stę pu je wte dy
spię trze nie prac wy ma ga ją cych
zwięk szo ne go wy sił ku fi zycz ne go
i kon cen tra cji. Pra cy tej nie rzad ko
to wa rzy szy po śpiech, któ ry w po -
łą cze niu z bra kiem od po czyn ku
mo że po wo do wać nie bez piecz ne
sy tu acje. Dla te go, aby wio sen ne
pra ce po lo we by ły bez piecz ne,
na le ży prze strze gać pod sta wo -
wych za sad tj.
� przed przy stą pie niem do prac
po lo wych spraw dzić stan tech -
nicz ny ma szyn: układ kie row ni -

czy i ha mul co wy, świa tła, ogu -
mie nie;
� ma szy ny po win ny być wy po sa -
żo ne w osło ny ru cho mych czę ści
na pę du (wał ki prze ka zu mo cy, pa -
ski kli no we, ko ła zę ba te, łań cu -
chy itp.);
� na pra wy, czysz cze nie, kon ser -
wa cje i wy mia na pod ze spo łów, le -
mie szy po win na być wy ko ny wa na
tyl ko w cza sie po sto ju i przy unie -
ru cho mio nym sil ni ku;
� przy agre go wa niu cią gni ka ze
sprzę tem współ pra cu ją cym na le -
ży za cho wać szcze gól ną ostroż -
ność – zwłaszcza gdy czyn ność ta

wy ko ny wa na jest ze spo ło wo;
� nie do pusz czal ne jest prze by wa -
nie osób po mię dzy cią gni kiem
a ma szy ną współ pra cu ją cą oraz
w stre fie dzia ła nia ze spo łu ro bo -
cze go pra cu ją cych ma szyn;
� w roz rzut ni ku nie do pusz czal ne
jest czysz cze nie skrzy ni roz trzą -
sa cza w cza sie pra cy oraz uru cha -
mia nie ada pte ra roz rzu tu, je śli
w je go po bli żu prze by wa ją oso by
po stron ne;

Pod czas eks plo ata cji siew ni ka
zbo żo we go nie do pusz czal ne jest:
� prze by wa nie w stre fie dzia ła nia
ma szy ny;
� prze gar nia nie rę ką na sion

w skrzy ni na sien nej (prze gar nia -
nie ziar na mo że od by wać się tyl -
ko za po mo cą drew nia nej ło pat -
ki);
� prze wo że nie osób na po mo ście
siew ni ka;
� trans port siew ni ka z na peł nio ną
ziar nem skrzy nią na sien ną;

Pod czas eks plo ata cji sa dzar ki
do ziem nia ków na le ży pa mię tać
o tym, aby:
� nie na peł niać sa dze nia ka mi
zbior ni ka sa dzar ki przy włą czo -
nym sil ni ku; 
� pod czas pra cy na po chy ło ściach
zmniej szyć pręd kość ro bo czą

i pra co wać z od po wied nio skró co -
ny mi cię gna mi pod no śni ka hy -
drau licz ne go;
� za bro nio na jest pra ca sa dzar ką
bez osłon ze spo łu na pi na ją co -za -
sy po we go;
� nie do pusz czal ne jest pod czas
pra cy sa dzar ki czer pa ko wo–łań -
cu cho wej prze by wa nie na jej po -
de ście i uzu peł nia nie lub zgar nia -
nie ręcz nie z czer pa ków nad mia ru
sa dze nia ków;
� za bro nio ne jest tak że wcho dze nie,
np. pod czas na pra wy pod unie sio ną
sa dzar kę, je śli nie jest ona za bez pie -
czo na przed opad nię ciem.

W cza sie prac ze środ ka mi
ochro ny ro ślin na le ży
sto so wać po niż sze za -
sa dy:
� środ ki te prze cho wy -
wać w za mknię tym
miej scu w ory gi nal -
nych opa ko wa niach
z ety kie ta mi;
� przed roz po czę ciem
pra cy prze czy tać in -
struk cję sto so wa nia
okre ślo nych środ ków;
� nie prze le wać środ -
ków do opa ko wań za -
stęp czych, np. bu te lek
po na po jach;
� pod czas pra cy
ze środ ka mi ochro ny
ro ślin sto so wać środ ki
ochro ny in dy wi du al -
nej, tj. kom bi ne zon lub
ubra nie ochron ne, bu ty
gu mo we, oku la ry, rę ka -

wi ce ma ski lub pół ma ski;
� nie na le ży spo ży wać al ko ho lu
w dniu za bie gu, a tak że w dniu
po prze dza ją cym za bieg i w dniu
na stę pu ją cym po za koń cze niu
pra cy;
� w cza sie pra cy ze środ ka mi
ochro ny ro ślin nie wol no jeść, pić
i pa lić ty to niu.

Przed sta wio ne uwa gi są tyl ko
przy po mnie niem o za gro że niach
wy stę pu ją cych naj czę ściej wio -
sną. War to o nich pa mię tać, aby
unik nąć wy pad ków przy pra cy
rol ni czej! (Opr. RG)

Kie row nik Biu ra Po wia to we -
go Agen cji Re struk tu ry za cji
i Mo der ni za cji Rol nic twa
(ARiMR) w Py sko wi cach An -
drzej Frej no in for mu je, iż zbli ża
się ter min na bo ru wnio sków
o przy zna nie płat no ści bez po -
śred nich, któ ry roz pocz nie
się 15 mar ca i po trwa do 15 ma -
ja br. 

Wnio sek o przy zna nie płat no -
ści mo że zo stać zło żo ny tak że
w ter mi nie 25 dni ka len da rzo wych
po ter mi nie skła da nia wnio sków,
tj. do 11 czerw ca br., jed nak
za każ dy dzień ro bo czy opóź nie -
nia sto so wa na jest re duk cja w wy -
so ko ści 1 proc. na leż nej kwo ty
płat no ści. Wy peł nio ne wnio ski
o do pła ty w ra mach sys te mów
wspar cia bez po śred nie go, ONW
i pro gra mu rol no śro do wi sko we -
go moż na skła dać oso bi ście we
wła ści wym biu rze po wia to wym
ARiMR, wy słać pocz tą lub też
sko rzy stać z In ter ne tu, czy li wy -
peł nić for mu larz umiesz czo ny
na stro nie ARiMR. Tam też znaj -
du je się in struk cja, jak go przy go -
to wać. 

W nad cho dzą cej kam pa nii
na jed nym for mu la rzu wnio sku
rol ni cy mo gą ubie gać się o na stę -
pu ją ce ro dza je płat no ści, w ra -
mach sys te mów wspar cia bez po -
śred nie go:
�jed no li tą płat ność ob sza ro wą
(JPO); 
�uzu peł nia ją ce płat no ści ob sza -
ro we (UPO): 
�do gru py upraw pod sta wo wych, 
�do po wierzch ni upra wy chmie lu
nie zwią za nej z pro duk cją, 

�do po wierzch ni upraw ro ślin
prze zna czo nych na pa szę upra wia -
nych na trwa łych użyt kach zie lo -
nych (płat no ści zwie rzę ce);
�płat no ści uzu peł nia ją ce: 
�dla pro du cen tów su row ca ty to -
nio we go – płat ność nie zwią za na
do ty to niu, 
�w za kre sie pro duk cji ziem nia ka
skro bio we go – płat ność nie zwią -
za na do skro bi;
�spe cjal ną płat ność ob sza ro wą
do po wierzch ni upraw ro ślin
strącz ko wych i mo tyl ko wa tych
drob no na sien nych; 
�wspar cie spe cjal ne – płat ność
do krów; 
�wspar cie spe cjal ne – płat ność
do owiec; 
�wspar cie spe cjal ne do su row ca
ty to nio we go – płat ność do ty to -
niu; 
�płat ność cu kro wą; 

�od dziel ną płat ność z ty tu łu
owo ców i wa rzyw (płat ność
do po mi do rów); 
�od dziel ną płat ność z ty tu łu
owo ców mięk kich.

Po nad to, ana lo gicz nie jak
w 2011 r., na tym sa mym for mu la -
rzu wnio sku, rol ni cy mo gą tak że
ubie gać się o:
�po moc fi nan so wą z ty tu łu
wspie ra nia go spo da ro wa nia na ob -
sza rach gór skich i in nych ob sza -
rach o nie ko rzyst nych wa run kach
go spo da ro wa nia (ONW); 
�płat ność rol no śro do wi sko wą
(PROW 2007-2013), w ra mach
któ rej moż na otrzy mać m.in.
wspar cie fi nan so we w wy so ko ści
od 330 zł/ha do 690 zł/ha na re ali -
za cję pa kie tu 8 „Ochro na gleb
i wód”, przy słu gu ją ce rol ni kom,
któ rzy na grun tach or nych zde cy -
du ją się na upra wę po plo nie
głów nym m.in. wsiew ki po plo no -
wej.

Jed na z no wo ści w nad cho dzą -
cej kam pa nii bę dzie zwią za na
z do rę cze niem de cy zji. Otóż, je śli
de cy zja w spra wie przy zna nia
płat no ści w ra mach sys te mów
wspar cia bez po śred nie go, płat no -
ści ONW lub płat no ści rol no śro -
do wi sko wych, bę dzie przy zna wać
rol ni ko wi płat ność w 100 proc.,
nie bę dzie ona wy sy ła na do rol ni -
ka. Rol nik otrzy ma tyl ko przy zna -
ną płat ność na wska za ne przez
sie bie kon to ban ko we.

ARiMR przy po mi na rów nież
o trwa ją cym na bo rze wnio sków
w ra mach dzia ła nia „Ko rzy sta nie
z usług do rad czych przez rol ni -
ków i po sia da czy la sów”. Za kres

kosz tów, któ re moż na zre fi nan so -
wać z te go dzia ła nia, jest bar dzo
sze ro ki i obej mu je m.in. usłu gi
do rad cze w za kre sie le śnym, usłu -
gi do rad cze do ty czą ce prze strze -
ga nia wy mo gów wza jem nej zgod -
no ści oraz speł nia nia za sad bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, a tak -
że za rzą dza nia go spo dar stwem
rol nym. Tak ukie run ko wa ne do -
r a d z  t w o ,  d o  f i  n a n  s o  w y  w a  n e
z PROW 2007 -2013, ma uspraw -
nić nie ła twy pro ces do sto so wy wa -
nia go spo darstw rol nych do wy -
mo gów Unii Eu ro pej skiej.

Po nad to kie row nik An drzej
Frej no in for mu je, że od 1 mar ca
br. na stą pi ła wa lo ry za cja rent
struk tu ral nych, któ rych wy so kość
wzro sła. Ma to zwią zek ze wzro -
stem naj niż szej eme ry tu ry, któ ra
od 1 mar ca wy no si 799,18 zł.

(Opr. RG)

Płat no ści bez po śred nie
– kam pa nia 2012

ZA PRA SZA MY NA SPO TKA NIE W STA RO STWIE
14 mar ca o godz. 10.00 w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach od bę dzie
się spo tka nie in for ma cyj ne ad re so wa ne do rol ni ków. W spo tka niu, obok
pra cow ni ków ARiMR, we zmą udział przed sta wi cie le Ośrod ka Do radz -
twa Rol ni cze go, Ka sy Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go, Agen cji
Ryn ku Rol ne go oraz Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach. 
Pod czas spo tka nia zo sta ną omó wio ne mie dzy in ny mi za sa dy przy zna wa -
nia przez ARiMR płat no ści bez po śred nich, ONW, płat no ści rol no śro do -
wi sko wych oraz za sa dy prze pro wa dza nia kon tro li na miej scu obo wią zu -
ją ce w 2012 r.
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KRUS pro mu je bez piecz ną pra cę

Wio sen ne pra ce po lo we 

Nasz po przed ni kon kurs wy grał Je rzy
Ma tyja. Na zdję ciu od bie ra na gro dę
od Kry sty ny Krę giel, kie row ni ka Pla -
ców ki Te re no wej KRUS w Gli wi cach.

Poprzez przesłanie rozwiązania czytelnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: DzU z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić udział w konkursie. Dane osobowe będą przetwarzane przez
redakcję wyłącznie w celu przeprowadzenia konkursu, w tym opublikowania danych osób nagrodzonych i wręczenia nagród.



1 stycz nia 2012 r. we szła w ży -
cie usta wa z dnia 1 lip ca 2011 r.
o zmia nie usta wy o utrzy ma niu
czy sto ści i po rząd ku w gmi nie
oraz nie któ rych in nych ustaw.
Od te go dnia gmi ny ma ją 18 mie -
się cy na wpro wa dze nie no we go
sys te mu go spo dar ki od pa da mi

ko mu nal ny mi. Ma on za pew nić
to, co już od daw na jest nor mą
w Unii Eu ro pej skiej – prze sta nie
opła cać się wy rzu ca nie śmie ci
na dzi kie wy sy pi ska.

Wpro wa dza nie no wych prze pi -
sów na zy wa się praw dzi wą re wo lu -
cją śmie cio wą, wy ma ga ją cą prze or -

ga ni zo wa nia nie mal
wszyst kich do tej
po ry obo wią zu ją -
cych roz wią zań.
W gmi nach na te re -
nie po wia tu gli wic -
kie go trwa ją przy -
go to wa nia do wpro -
wa dze nia no we go
sys te mu. Urząd
Mia sta Knu rów wy -
dał spe cjal ną ulot kę,
któ ra do łą czo na zo -
sta ła do jed ne go
z lu to wych wy dań
„Prze glą du Lo kal -

ne go”. In for mu je ona miesz kań ców,
co ich cze ka w naj bliż szych mie sią -
cach oraz jak bę dzie dzia łał sys tem
gmin ny. 

W no wym sys te mie gmi na przej -
mie od po wie dzial ność za od pa dy
i usta la nie sta wek opłat dla miesz -
kań ców za od biór od pa dów i ich za -
go spo da ro wa nie. Jak in for mu je
ulot ka, do 30 czerw ca 2013 r.
w Knu ro wie obo wią zy wać bę dą do -
tych cza so we umo wy na od bie ra nie
od pa dów ko mu nal nych oraz za sa dy
po no sze nia opłat, zgod nie z któ ry mi
nie wno si się żad nej opła ty do gmi -
ny. 1 lip ca 2013 r. za cznie obo wią -
zy wać no wy sys tem go spo da ro wa -
nia od pa da mi na te re nie mia sta.
Niż sza bę dzie opła ta za od pa dy se -
gre go wa ne, opła ca się więc je se -
gre go wać. Urząd Mia sta bę dzie sys -
te ma tycz nie in for mo wał miesz kań -
ców w pra sie lo kal nej oraz
na swych stro nach in ter ne to wych
o ter mi nach i za sa dach wpro wa dza -
nia ko lej nych zmian w sys te mie go -
spo da ro wa nia od pa da mi. (RG)

Pol ski Klub Eko lo gicz ny Ko -
ło Miej skie w Gli wi cach po raz
trze ci zna la zło się w gro nie wy -
róż nio nych w kon kur sie Eko Ak -
tyw ni, or ga ni zo wa nym przez
Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej w Ka to wi cach. 

Kon kur so we na gro dy i wy róż -
nie nia wrę czo ne zo sta ły 17 lu te go
w ka to wic kim Ki no te atrze Rial to.
Ju ry or ga ni zo wa ne go od czte rech
lat przez WFO ŚiGW w Ka to wi -
cach kon kur su oce nia ło dzia ła nia
po dej mo wa ne w cią gu ostat nich
dwóch lat. Li czy ły się efek ty
w re ali za cji pro gra mów z za kre su
edu ka cji eko lo gicz nej, ochro ny
przy ro dy, pro fi lak ty ki zdro wot nej
dzie ci na te re nach, dla któ rych
wy stę pu ją prze kro cze nia stan dar -
dów ja ko ści ży cia. Spo śród 32
zgło szo nych kan dy da tur wy bra -
no 9 lau re atów oraz przy zna no 
7 wy róż nień.

Ga brie la Le nar to wicz, pre zes
WFO ŚiGW w Ka to wi cach wrę -
cza jąc dy plo my i na gro dy fi nan -
so we przed sta wi cie lom na gro dzo -
nych or ga ni za cji mó wi ła, że
po raz ko lej ny Fun dusz na gra dza
praw dzi wych pa sjo na tów i sto wa -
rzy sze nia sku pia ją ce lu dzi, dla
któ rych eko lo gia i ochro na śro do -
wi ska nie jest teo rią, ale czę ścią
co dzien ne go ży cia. Tak że przed -
sta wi cie le władz re gio nu: wo je -
wo da ślą ski Zyg munt Łu kasz -
czyk oraz wi ce mar sza łek wo je -
wódz twa Ma riusz Klesz czew ski

nie kry li za do wo le nia z du żej ilo -
ści ak cji i kam pa nii pro eko lo gicz -
nych po dej mo wa nych przez dzia -
ła ją ce w wo je wódz twie ślą skim
or ga ni za cje eko lo gicz ne. 

Wy róż nio ny w kon kur sie Pol -
ski Klub Eko lo gicz ny Ko ło Miej -
skie w Gli wi cach pro wa dzi sze ro -
ko za kro jo ną dzia łal ność w za kre -
sie edu ka cji eko lo gicz nej na po -
zio mie lo kal nym, re gio nal nym,
ogól no pol skim i mię dzy na ro do -
wym. Or ga ni za cja otrzy ma ła już
trze cie ta kie wy róż nie nie, a to wa -
rzy szy ła mu kwo ta 10 000 zł. Gli -
wic kie Ko ło Miej skie PKE
w 2011 r. zre ali zo wa ło sze reg pro -
jek tów ad re so wa nych do dzie ci,
mło dzie ży i do ro słych miesz kań -
ców Gli wic i po wia tu gli wic kie -

go, ta kich jak: Eko lo gia w wiel -
kim mie ście; Rę ko dziel nic two
szan są na atrak cyj ne za trud nie nie;
Rę ko dzie ło pro duk tem lo kal nym
gmi ny So śni co wi ce; Kam pa nia
„Wy ży wić Świat”; Mło dzi Eko -
wo jow ni cy se gre gu ją od pa dy
na Ślą sku. W ra mach tych pro jek -
tów od był się XVI Gli wic ki Kier -
masz Żyw no ści Eko lo gicz nej
i Tra dy cyj nej – „Na tu ra, zdro wie,
kul tu ra” zor ga ni zo wa ny pod ho -
no ro wym pa tro na tem mar szał ka
wo je wódz twa ślą skie go oraz sta -
ro sty gli wic kie go. Dzia ła nia mi
edu ka cyj ny mi i kam pa nij ny mi
PKE zo sta ły ob ję te 8492 oso by.

W te go rocz nym kon kur sie
Eko Ak tyw ni na gro dze ni zo sta li:
Zwią zek Har cer stwa Pol skie go
w Ka to wi cach, Sto wa rzy sze nie
z Na uką w Przy szłość w Ka to wi -
cach, Fun da cja na Rzecz Dzie ci
„Mia stecz ko Ślą skie” w Mia -
stecz ku Ślą skim, Sto wa rzy sze nie
Eko lo gicz no -Kul tu ral ne Klub
GA JA w Wil ko wi cach, Fun da cja
Eko lo gicz na AR KA w Biel sku -
-Bia łej, To wa rzy stwo Mi ło śni ków
Ry duł tów w Ry duł to wach, Pol ska
Izba Eko lo gii w Ka to wi cach, Li ga
Ochro ny Przy ro dy Okręg w Ka to -
wi cach, Sto wa rzy sze nie SO PEL
w Bę dzi nie. Wy róż nie nia ode bra -
li: Li ga Ochro ny Przy ro dy Okręg
w Czę sto cho wie, Li ga Ochro ny
Przy ro dy Okręg w Biel sku -Bia łej,
Sto wa rzy sze nie dla Na tu ry WILK
w Go dzisz ce, Fun da cja Eko lo -
gicz na SI LE SIA w Ka to wi cach,

Sto wa rzy sze nie Przy ja ciół i Sym -
pa ty ków Eko lo gii ZIE LO NA ZIE -
MIA w Ra dzion ko wie, Sto wa rzy -
sze nie ZIE MIA I MY – Cen trum
Edu ka cji Eko lo gicz nej w Dą bro -
wie Gór ni czej, a tak że Pol ski
Klub Eko lo gicz ny Ko ło Miej skie
w Gli wi cach.

(RG) 
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W wie lu pa ra fiach die ce zji ka -
to wic kiej, do któ rej na le ży spo ra
część po wia tu gli wic kie go, księ ża
od lat dba ją za rów no o wy ko rzy -
sty wa nie przy in we sty cjach roz -
wią zań słu żą cych ochro nie śro do -
wi ska, jak i o pod no sze nie świa -
do mo ści eko lo gicz nej wier nych.
Chęć ak tyw ne go kon ty nu owa nia
w pa ra fiach dzia łań na rzecz
ochro ny śro do wi ska za de kla ro -
wał me tro po li ta ka to wic ki ar cy bi -
skup Wik tor Skworc pod czas spo -
tka nia z Ga brie lą Le nar to wicz –
pre zes Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar -
ki Wod nej w Ka to wi cach. 

Spo tka nie by ło oka zją do wy -
mia ny opi nii i do świad czeń w za -
kre sie wspól nych dzia łań po dej mo -
wa nych przez Ko ściół ka to lic ki
oraz WFO ŚiGW w Ka to wi cach
w ce lu ochro ny śro do wi ska na tu ral -
ne go. Ga brie la Le nar to wicz przy po -
mnia ła o udzia le ar cy bi sku pa se nio -
ra Da mia na Zi mo nia oraz wie lu
przed sta wi cie li du cho wień stwa
w ak cjach na rzecz ochro ny śro do -
wi ska or ga ni zo wa nych bądź do fi -
nan so wa nych przez Fun dusz. Tak
by ło np. w trak cie ubie gło rocz nej
kam pa nii „Ży cie po śmie ciach”
na rzecz no wo cze snej go spo dar ki
od pa da mi ko mu nal ny mi, jak rów -
nież pod czas prac po dej mo wa nych
w ra mach Ślą skiej Aka de mii Eko lo -
gicz nej, pro mu ją cej po sta wy i za -
cho wa nia przy ja zne śro do wi sku.

To wła śnie dzię ki sta ra niom śro -
do wisk zwią za nych z Ko ścio łem
ka to lic kim uda ło się prze pro wa dzić
wie le ter mo mo der ni za cji z wy ko -
rzy sta niem od na wial nych źró deł
ener gii. Wie lo krot nie przy kład wła -
sne go pro bosz cza po tra fią ce go sko -

rzy stać z roz wią zań umoż li wia ją -
cych ochro nę śro do wi ska był dla
miesz kań ców naj lep szym wzo rem
do na śla do wa nia – mó wi ła G. Le -
nar to wicz. Tak by ło np. w Ru dach
Ra ci bor skich, Ja worz nie, Ka to wi -
cach, Gli wi cach, gdzie w świą ty -
niach i bu dyn kach pa ra fial nych za -
sto so wa no naj now sze urzą dze nia
wy ko rzy stu ją ce od na wial ne źró dła
ener gii.

Du ża część roz mo wy Ga brie li
Le nar to wicz i ar cy bi sku pa Wik to ra
Skwor ca po świę co na by ła dzia ła -
niom po dej mo wa nym na rzecz pod -
no sze nia wie dzy eko lo gicz nej
miesz kań ców re gio nu. Ma my świa -
do mość wie lu po trzeb w tym za kre -
sie, któ re na ro sły przez la ta za nie -
dbań. Dla te go – po wie dział ar cy bi -
skup – księ ża w swo ich pa ra fiach,
a zwłasz cza pod czas spo tkań z mło -
dzie żą, bę dą wciąż mó wi li o po trze -
bie dba nia przez lu dzi o ota cza ją cy
świat, z my ślą nie tyl ko o po lep sza -
niu dzi siej szych swo ich wa run ków

ży cia, ale i o za cho wa niu wa lo rów
śro do wi ska dla przy szłych po ko leń.
Z ko lei Wo je wódz ki Fun dusz – jak
za de kla ro wa ła pre zes Le nar to wicz
– bę dzie na dal ini cjo wał i wspie rał
kam pa nie i pro jek ty pro mu ją ce wie -
dzę o tym, że czło wiek wraz z je go
po trze ba mi jest tyl ko czę ścią świa ta
przy ro dy. Dla te go cen ne bę dą dziś
sta ra nia po dej mo wa ne w lo kal nych
spo łecz no ściach na rzecz kre owa nia
świa do mych, co dzien nych za cho -
wań lu dzi trosz czą cych się o stan
śro do wi ska – mó wi ła G. Le nar to -
wicz.

Aby za chę cić księ ży do ko lej -
nych dzia łań pro eko lo gicz nych,
nie daw no wy da no do fi nan so wa ny
przez ka to wic ki Fun dusz „Eko po -
rad nik pa ra fial ny”. Znaj du ją się
w nim ra dy, jak moż na po zy skać
do ta cje lub pre fe ren cyj ne po życz ki
na in we sty cje słu żą ce ochro nie śro -
do wi ska, re ali zo wa ne przez pa ra fie
i obiek ty sa kral ne.

(RG)

EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
PPOOWWIIAATTUU  GGLLIIWWIICCKKIIEEGGOO

TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW WOJEWÓdZkiEGO

FUNdUSZU OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki WOdNEj
W KATOWiCACh

Na si Eko Ak tyw ni 

Gli wic ki Kier masz Żyw no ści Eko lo gicz nej i Tra dy cyj nej to sztan da ro wa
im pre za, od wie lu lat or ga ni zo wa na przez Pol ski Klub Eko lo gicz ny Ko ło
Miej skie w Gli wi cach. 
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W tro sce o śro do wi sko

Pod czas spo tka nia ar cy bi sku pa Wik to ra Skwor ca z pre zes Ga brie lą Le nar -
to wicz.
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Kie dy bę dzie czy ściej?

Nie ste ty ta kie wi do ki wciąż jesz cze nie są rzad ko ścią
w na szych la sach. No we prze pi sy dą żą do te go, by
znik nę ły na za wsze.
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Nie to pe rzo wy na szyj nik, kol -
czy ki ze źdźbła tra wy, wi sior -mu -
cha i pier ścio nek w sam raz dla
księż nicz ki za mie nio nej w żab -
kę… czy li wy sta wa bi żu te rii
STFZ EKO. Jej twór cy – ar ty ści
złot ni cy – od mie ni li sło wo „eko lo -
gia” na wie le spo so bów. 

– Nie ukry wa my, że las, wo da,
słoń ce, gó ry to na sza ra dość. Idea,
do sko na ła kom po zy cja świa ta przy -
ro dy, pro test prze ciw eko de wa sta cji
– to wszyst ko wy ra zić moż na
w złot ni czej for mie – mó wią po my -
sło daw cy i ko mi sa rze wy sta wy,
Ma riusz Pa jącz kow ski i Woj ciech
Ry ga ło. Efekt spo tka nia złot ni ków
z eko lo gią zo ba czyć bę dzie moż -

na 10 mar ca w Wil li Ca ro w Gli wi -
cach, pod czas wer ni sa żu STFZ
EKO o go dzi nie 16.00.

STFZ to skrót od Sto wa rzy sze -
nia Twór ców Form Złot ni czych.
W kil ku dzie się ciu ory gi nal nych
pro jek tach, któ re pre zen to wa ne są
na wy sta wie, ar ty ści po ka zu ją nam
swo je po my sły na roz wi kła nie ta -
jem ni cze go słów ka „eko lo gia”.
Opra wi li w sre bro ma leń kie szysz ki
mo drze wia, po słu ży li się prze two -
rzo ny mi su row ca mi ro ślin ny mi –
ktoś na wet zwró cił uwa gę na swo -
isty wy raz ka wał ka jabł ka i grusz ki
nie pier wszej już świe żo ści. – To
wła śnie ma te ria ły, po któ re się gnę li
ar ty ści, czy nią STFZ EKO tak wy -

jąt ko wą eks po zy cją – mó wi dr Dag -
ma ra Wój cik, przy go to wu ją ca wy -
sta wę z ra mie nia Mu zeum w Gli wi -
cach.

Or ga ni za to ra mi wy sta wy są
STFZ, zrze sza ją ce czo ło wych pol -
skich ar ty stów pla sty ków i pro jek -
tan tów zaj mu ją cych się sztu ką
złot ni czą oraz Ga le ria Sztu ki
w Le gni cy, od 1979 r. pro wa dzą ca
naj star szy w Eu ro pie cy klicz ny
pro jekt pro mu ją cy współ cze sną
sztu kę złot ni czą. Pra ce, któ re
od mar ca do koń ca ma ja oglą dać
moż na w Wil li Ca ro, po raz pierw -
szy po ka za no w 2010 r. Od te go
cza su STFZ EKO od wie dzi ła Mu -
zeum Okrę go we w San do mie rzu,

pre zen to wa na by ła w ra mach wy -
sta wy Współ cze sna Sztu ka Złot ni -
cza w War sza wie, na 18. Mię dzy -
na ro do wych Tar gach Bursz ty nu,
Bi żu te rii i Ka mie ni Ju bi ler skich
„Am be rif 2011” oraz w Mu zeum
Złot nic twa w Ka zi mie rzu Dol -
nym.

(RG)
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KROSZONKI
2012

Mu zeum w Gli wi cach już
po raz 23. za pra sza na cie szą cy się
ogrom ną po pu lar no ścią kon kurs
pt. „Gór no ślą skie Kro szon ki”.
W bie żą cym ro ku or ga ni zu je go
wspól nie z Mu zeum Gór no ślą -
skim w By to miu. 

Wzra sta ją ce za in te re so wa nie
Gór no ślą ski mi Kro szon ka mi po wo -
du je, iż kon kurs sta je się przed się -
wzię ciem na ska lę wo je wódz ką,
dla te go po cząw szy od przy szłe go
ro ku pie czę nad je go ko lej ny mi
edy cja mi obej mie Mu zeum Gór no -
ślą skie, pod le ga ją ce mar szał ko wi
wo je wódz twa ślą skie go. Tak jak do -
tych czas, pra ce kon kur so we skła dać
moż na  od 9 do 13 mar ca w Dzia le
Et no gra fii Mu zeum w Gli wi cach –
w Wil li Ca ro, jed nak wy sta wę na -
gro dzo nych Kro szo nek zo ba czy my
po raz pierw szy w by tom skim mu -
zeum.

Kon kurs skie ro wa ny jest do do -
ro słych miesz kań ców wo je wódz twa
ślą skie go. Uczest ni cy win ni do star -
czyć zdo bio ne jaj ka wiel ka noc ne –
5 sztuk, zro bio ne wy łącz nie na na -
tu ral nych jaj kach. Pra ce oce nia ne
bę dą w czte rech ka te go riach: wy ko -
na ne tech ni ką ry tow ni czą (dra pa -
ne), ba ti ko wą (pi sa ne wo skiem), in -
ny mi tech ni ka mi tra dy cyj ny mi (np.
okle ja ne) oraz no wa tor ski mi tech ni -
ka mi zdo bie nia. Prze wi du je się na -
gro dy w wy so ko ści 300 zł (I miej -
sce), 250 zł (II) oraz 200 zł (III).
Wy sta wa po kon kur so wa otwar ta
zo sta nie 24 mar ca w Mu zeum Gór -

n o  ś l ą  s k i m
i trwać bę -

dzie do 21
kwiet nia.

J a k
co ro ku
do udzia -
łu w kon -

kur sie za -
c h ę  c a  m y

rów nież miesz kań ców po wia tu 
g l i  wic  k ie  go .  S z c z e  g ó  ł y  n a
h t t p : / / w w w. m u  z e u m . g l i  w i  -
ce.pl/gor no sla skie -kro szon ki  -
-na -ska le -wo je wodz ka/.

(MFR)

10 lu te go za koń czył się Tur niej
Ska ta o Pu char Soł ty sa Wsi Wil -
cza w ro ku 2011/2012. Naj lep si
za wod ni cy ode bra li pu cha ry i dy -
plo my, wrę czo ne pod czas uro czy -
ste go fi na łu tur nie ju, zor ga ni zo -
wa ne go w ka wiar ni „Old boy”
przy LKS „Wil ki” Wil cza.

W tur nie ju star to wa ło 38 gra czy
z te re nu Wil czy oraz są sied nich
miej sco wo ści na le żą cych do po wia -
tów gli wic kie go i ryb nic kie go. Roz -
gryw ki pro wa dzo ne by ły przez nie -
mal pół ro ku w każ dy czwar tek,
a o zwy cię stwie de cy do wa ły łącz ne

wy ni ki uzy ska ne pod czas tych 20
spo tkań ska to wych. I miej sce za jął
Ja cek Za cher, II – Zdzi sław
Mral, III – Piotr Arent, a na ko lej -
nych po zy cjach upla so wa li się Jó -
zef Li pok, Ry szard No sia dek,
Piotr Pa li ca, Gin ter Fa bian, Al -
fred Wa gner, Cze sław An toń czyk
i Ber nard Mu sio lik. 

Lau re aci pierw szych trzech
miejsc ode bra li pu cha ry, ufun do wa -
ne przez soł ty sa Ja na Ga mo nia,
a po zo sta li za wod ni cy z pierw szej
dzie siąt ki uho no ro wa ni zo sta li dy -
plo ma mi. (RG)

☺☺ 8 mar ca o godz. 18.00 w Do mu Kul tu ry
w Szczy gło wi cach od bę dzie się kon cert

pod zna kiem Wie deń skiej Ga li Ope ret ko wej
„Ty siąc i Jed na Noc”. Szcze gó ły: www.mia -
stok nu row.pl. 

☺☺ 8 mar ca o godz. 17.00 w Gmin nym
Ośrod ku Kul tu ry w Wie low si od bę dzie

się im pre za Ko ła Go spo dyń Wiej skich z oka zji
Dnia Ko biet (wy stęp oko licz no ścio wy te atrzy ku
„Iskier ki”).

☺☺ 11 mar ca o godz. 16.30 na Zam ku
w Tosz ku od bę dzie się kon cert z oka zji

Dnia Ko biet pt. „Otul mnie”. Szcze gó ły:
www.za mek to szek.pl. 

☺☺ 11 mar ca o godz. 15.30 w Pa ra fial nym
Do mu Kul tu ry w Świ biu roz pocz ną się

IV Otwar te Mi strzo stwa Gmi ny w Ska cie
Spor to wym.

☺☺ 10 mar ca o godz. 16.00 i 18.00 oraz 11
mar ca o godz. 15.00 w Miej skim Ośrod -

ku Kul tu ry i Spor tu w Py sko wi cach od bę dzie
się spek takl Te atru Car pe Diem pt. „Nikt nie
słu cha, wszy scy zna ją. Prze bo je lat 90-tych”.
Szcze gó ły na stro nie in ter ne to wej www.mo -
kis.py sko wi ce.org.

☺☺ 17 mar ca w ha li wi do wi sko wo -spor to -
wej MO KiS -u w Py sko wi cach od bę dzie

się „Szo ko wi sko 2012”. Szcze gó ły na stro nie
in ter ne to wej: www.szok.gli wi ce.pl. 

☺☺ 24 mar ca w Pil cho wi cach od bę dzie się
Eu ro pej ski Dzień Ko biet.

☺☺ 24 mar ca o godz. 15.00 na Zam ku
w Tosz ku roz pocz ną się Gmin ne Pre -

zen ta cje Ar ty stycz ne. Szcze gó ły: www.za mek -
to szek.pl.

☺☺ 26 mar ca w Wiej skim Cen trum Or ga ni -
za cji Po za rzą do wych i sa li wi do wi sko -

wej GOK -u w Wie low si od bę dą się Mię dzyg -
min ny Kon kurs Po ezji i Pro zy Jo se pha von
Eihen dor fa i Kon kurs re cy ta tor ski ję zy ka
an giel skie go.

☺☺ W dniach 26-29 mar ca od by wać się
bę dą IV Knu row skie Spo tka nia Te -

atral ne „bez Ma ski”. Fe sti wal za koń czy ga -
la 31 mar ca o godz. 16.30 w Ki no Sce na Kul -
tu ra – Knu rów, ul. Nie pod le gło ści 26. Szcze -
gó ły na stro nie in ter ne to wej: www.bez ma -
ski.com. 

☺☺ 29 mar ca w Pil cho wi cach od bę dzie się
Ga la biz ne su. Spo tka nie z pra co daw ca -

mi w ra mach ob cho dów 35-le cia Gmi ny Pil cho -
wi ce. 

☺☺ 29 mar ca w sa li se syj nej Urzę du Gmi ny
w Gie rał to wi cach od bę dzie się Kier -

masz Wiel ka noc ny.
(Opr. SoG)

Na te re nie po wia tu gli wic kie go
od pew ne go cza su gru pa za pa lo -
nych bry dży stów or ga ni zu je z wła -
snej ini cja ty wy roz gryw ki w bry dżu
spor to wym. Bry dży ści go ścin nie
ko rzy sta ją z po miesz czeń Do mu
Kul tu ry w Gli wi cach – Ła bę dach
przy ul. Wol no ści (I pię tro, tyl ne
wej ście).

– Bar dzo chcie li by śmy roz pro -
pa go wać tę grę na te re nie na sze go
po wia tu i za chę cić gra czy do udzia -
łu w na szych roz gryw kach. 24 lu te -
go ru szył ko lej ny cykl 10 tur nie jo -
wych spo tkań. Moż na jed nak do łą -

czyć do nas w każ dej chwi li.
Do kla sy fi ka cji pod uwa gę bra ny
jest udział w co naj mniej 7 spo tka -
niach. Za pra sza my wszyst kich chęt -
nych – mó wi Ro man Ko żu szek
z So śni co wic, sę dzia bry dżo wy i or -
ga ni za tor tur nie jów.

Chęt nych od sy ła my po bliż sze
in for ma cje do pa na Ro ma na,
tel. 500 042 431. Ho no ro wy pa tro -
nat nad tur nie jem bry dżo wym ob jął
sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo -
rek, któ ry ufun du je rów nież dy plo -
my dla zwy cięz ców.

(MFR)

IM PRE ZY WAR TE PO LE CE NIA

Za pra sza my na bry dżaNaj lep si w ska cie 

Bry dży ści gra ją ra czej w mę skim gro nie, ale nie bra ku je i bry dży stek. 

Fo
 to

: A
R

C

Fi na ło wa trój ka tur nie ju w to wa rzy stwie or ga ni za to rów ska to wych roz gry -
wek.
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Bi żu te ria i eko lo gia



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

Re kla ma cja
usług
pocz to wych

J e  ś l i
prze sył ka
nie do trze
do ad re sa -
ta, za gi nie
lub zo sta -
nie uszko -
dzo na, to
k o n  s u  -
ment ma
pra wo za re kla mo wać usłu gę
pocz to wą. Do ty czy to prze sył ki
re je stro wa nej, czy li przyj mo wa -
nej za po twier dze niem nada nia
i do rę cza nej za po kwi to wa niem
od bio ru, a tak że prze ka zu pocz to -
we go. O czym jesz cze mu si my
wie dzieć re kla mu jąc usłu gę pocz -
to wą?

Re kla ma cję na le ży wnieść nie
póź niej niż 12 mie się cy od dnia
nada nia prze sył ki, moż na ją zło żyć
w każ dej pla ców ce pocz to wej. Od -
po wiedź na re kla ma cję mu si my
otrzy mać przed upły wem 30 dni
od jej do rę cze nia. Brak od po wie dzi
we wska za nym ter mi nie ozna cza
uzna nie re kla ma cji. Z ko lei w przy -
pad ku od mo wy jej uwzględ nie nia,
kon su ment mo że wnieść od wo ła nie
do jed nost ki od wo ław czej (jed nost -
ki dru giej in stan cji) wska za nej
w od po wie dzi na re kla ma cję. Tu taj
rów nież przy słu gu je 30-dnio wy ter -
min na jej roz pa trze nie. Po wy czer -
pa niu dro gi po stę po wa nia re kla ma -
cyj ne go, kon su ment mo że do cho -
dzić swo ich rosz czeń w po stę po wa -
niu me dia cyj nym przed Pre ze sem
Urzę du Ko mu ni ka cji Elek tro nicz -
nej oraz przed Sta łym Po lu bow nym
Są dem Kon su menc kim przy pre ze -
sie UKE. Je śli spra wa nie zo sta ła
po lu bow nie za koń czo na lub, gdy
jed na ze stron nie wy ra zi zgo dy
na pod da nie spo ru pod roz strzy -
gnię cie są du po lu bow ne go, po zo -
sta je zwró ce nie się do są du po -
wszech ne go. 

War to wie dzieć, że w przy pad ku
nie wy ko na nia lub nie na le ży te go
wy ko na nia po wszech nej usłu gi
pocz to wej w za kre sie prze sył ki re -
je stro wa nej i prze ka zu pocz to we go
pra wo wnie sie nia re kla ma cji przy -
słu gu je za mien nie nadaw cy al bo ad -
re sa to wi. Ad re sat mo że ją wnieść,
gdy nadaw ca zrzek nie się na je go
rzecz pra wa do cho dze nia rosz czeń
al bo, gdy prze sył ka lub kwo ta pie -
nięż na okre ślo na w prze ka zie pocz -
to wym zo sta nie do rę czo na ad re sa -
to wi. Opr. Ry szard Kow ry go

www.powiatgliwicki.pl
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– Zgod nie z ar ty ku łem 101 ko -
dek su ro dzin ne go i opie kuń cze go
ro dzi ce są zo bo wią za ni spra wo wać
z na le ży tą sta ran no ścią za rząd ma -
jąt kiem dziec ka po zo sta ją ce go
pod ich wła dzą ro dzi ciel ską. Za rząd
ten po wi nien od by wać się w ta ki
spo sób, by skład ni ki ma jąt ko we nie
ule gły znisz cze niu, po gor sze niu
a ma ją tek nie zo stał roz trwo nio ny –
mó wi Mał go rza ta Su piń ska.

Przyj mu je się, że ro dzi ce mo -
gą bez in ge ren cji osób trze -
cich oraz są du opie kuń cze go

do ko ny wać czyn no ści, któ re nie
prze kra cza ją tzw. czyn no ści zwy -
kłe go za rzą du, tj. np. dba nie
o miesz ka nie, po rząd ko wa nie te re -
nu, wy na jem miesz ka nia, na pra wy,
opła ty. Na do ko na nie czyn no ści
prze kra cza ją cych zwy kły za rząd np.
sprze daż lub za mia nę nie ru cho mo -
ści ro dzi ce ma ło let nie go dziec ka
zgod nie z §3 art. 101 kro. po trze bu -

ją zgo dy
są du ro -
dzin ne go,
wła ści we -
go we dług
m i e j  s c a
za  miesz  -
ka nia ma -
ło let nie go.

C h c ą c
ją uzy -
skać, nie zbęd ne jest zło że nie wnio -
sku o wy da nie przez sąd opie kuń -
czy zgo dy na dys po no wa nie ma jąt -
kiem ma ło let nie go. We wnio sku na -
le ży wska zać, ja ki ma ją tek jest
w po sia da niu dziec ka, ja kich czyn -
no ści chce my do ko nać, a tak że na -
le ży w uza sad nie niu prze ko nać sąd,
że do ko ny wa ne czyn no ści nie bę dą
zmie rza ły do wy rzą dze nia „krzyw -
dy” ma ło let nie mu oraz nie uszczu -
plą je go ma jąt ku. Zgo da są du jest
nie zbęd nym ele men tem, by ro dzi ce
mo gli u no ta riu sza do ko nać np.
sprze da ży miesz ka nia. 

W wy jąt ko wych sy tu acjach mo -
że zda rzyć się, że na stą pi wy łą cze -
nie za rzą du ro dzi ców ma jąt kiem
ma ło let nie go dziec ka, je że li spad -
ko daw ca lub dar czyń ca (któ ry prze -
ka zał ma ją tek dziec ku) do ko na za -
strze że nia wy łą cze nia za rzą du ro -
dzi ców – art. 102 kro.

Za strze że nie ta kie mo że do ty -
czyć ca łe go ma jąt ku prze ka za ne go
lub nie któ rych przed mio tów. Spad -
ko daw ca lub dar czyń ca mo że wska -

zać za rząd cę ma jąt ku, zaś w przy -
pad ku nie wska za nia – sąd opie kuń -
czy wy zna czy ku ra to ra do za rzą dza -
nia tym że ma jąt kiem. 

Wbra ku wska za nia za rząd -
cy lub w sy tu acji tzw.
nie ob ję cia za rzą du, sąd

opie kuń czy wy zna czy ku ra to ra. 
– Na le ży pa mię tać, że kom pe -

ten cje są du opie kuń cze go nie ogra -
ni cza ją się je dy nie do wy zna cza nia
za rzą du, ale do ty czą sze ro ko ro zu -
mia nej kon tro li za rów no nad usta -
no wio nym za rząd cą przez dar czyń -
cę, jak i ku ra to rem; sąd mo że
wska zać okre ślo ny spo sób spra wo -
wa nia za rzą du al bo w ra zie stwier -
dzo nych nie pra wi dło wo ści zwol nić
z za rzą du i po wie rzyć go in nej oso -
bie – wy ja śnia Mał go rza ta Su piń -
ska. 

Zgod nie z art. 104§1 kro. kom -
pe ten cja są du opie kuń cze go w sto -
sun ku do ma jąt ku ma ło let nie go
mo że po le gać tak że na ob ję ciu
oboj ga ro dzi ców na ka zem spo rzą -
dze nia spi su in wen ta rza ma jąt ku
dziec ka. We wcze śniej szym sta nie
praw nym, tj. przed 6 li sto pa -
da 2008 r., na kaz spo rzą dze nia spi -
su in wen ta rza ma jąt ku dziec ka do -
ty czył sa mot ne go ro dzi ca, w chwi -
li obec nej do ty czy oboj ga ro dzi -
ców, cho ciaż przyj mu je się, że ta -
kie dzia ła nia są du bę dą do ty czy ły
sy tu acji, gdy ma ją tek dziec ka ma
znacz ną war tość.

Zgod nie z art. 104§2 kro moż -
li we jest tak że usta no wie nie
mak sy mal nej kwo ty rocz ne -

go li mi tu, do któ rej ro dzi ce bę dą
mo gli dys po no wać ma jąt kiem ma -
ło let nie go. Oczy wi ście ta ka sy tu -
acja do ty czy głów nie ma jąt ku
dziec ka o znacz nej war to ści i zróż -
ni co wa nym skła dzie. 

W za kre sie art. 104 moż li we jest
tak że łącz ne za sto so wa nie obo wiąz -
ku spi su in wen ta rza oraz wy zna cze -
nie rocz ne go li mi tu.

Po osią gnię ciu przez dziec ko
peł no let no ści, ro dzi ce są zo bo wią -
za ni od dać mu je go ma ją tek,
a dziec ko przed upły wem ro ku
od usta nia za rzą du mo że żą dać
zło że nia przez ro dzi ców pi sem ne -
go ra chun ku z za rzą du ma jąt kiem.
Po dob na sy tu acja ma miej sce, je -
że li z ja kiś przy czyn wła dza ro dzi -
ciel ska usta nie wcze śniej (np. po -
zba wie nie praw ro dzi ciel skich),
ro dzi ce prze ka zu ją ma ją tek no we -
mu przed sta wi cie lo wi dziec ka, np.
je go opie ku no wi. Wów czas żą da -
nie zło że nia ra chun ku jest kie ro -
wa ne przez no we go przed sta wi -
cie la ma ło let nie go. Zło że nie ra -
chun ku wy ma ga spo rzą dze nia pi -
sem ne go in wen ta rza ze wska za -
niem skład ni ków ma jąt ku i ich
sta nu w chwi li ob ję cia za rzą du
i w chwi li od da nia ma jąt ku dziec -
ku. 

Na płasz czyź nie za rzą du ma jąt -
kiem ma ło let nie go war to za uwa -
żyć, iż zgod nie z art. 103 kro. czy -
sty do chód z ma jąt ku dziec ka
(po po trą ce niu kosz tów uzy ska nia
oraz zwro cie kosz tów re mon tów,
opłat) wi nien być prze zna cza ny
na utrzy ma nie ma ło let nie go oraz
dzie ci współ wy cho wu ją cych się,
jak rów nież uza sad nio ne po trze by
ro dzi ny.

Nie jest wy klu czo ne, że nad -
wyż ka po zo sta ła po po kry -
ciu kosz tów utrzy ma nia

mo że sta no wić dal szą lo ka tę ka pi ta -
łu, a z ca łą pew no ścią win na być
zgro ma dzo na na ra chun ku dziec ka –
pod su mo wu je Mał go rza ta Su piń ska.

(Opr. SoG)

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

Ma ło let nie dzie ci bar dzo czę sto ma ją już wła sny ma ją tek – dzie dzi czą
go np. po dziad kach lub też otrzy mu ją da ro wi zny od ro dzi ny. Ta kim ma -
jąt kiem do mo men tu uzy ska nia peł no let no ści za rzą dza ją ro dzi ce dziec -
ka. Jak ro dzi ce mo gą za rzą dzać ma jąt kiem ma ło let nie go? Czy mo gą
z nie go ko rzy stać? – od po wie dzi na te py ta nia przy bli ża Czy tel ni kom
„Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go” Mał go rza ta Su piń ska, do rad ca Biu -
ra Po rad Oby wa tel skich w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach.

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. 

Ze spraw Biu ra Po rad Oby wa tel skich

Gdy ma ło let ni ma swój ma ją tek

Małgorzata Supińska

Ryszard Kowrygo
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Ślą ska frasz ka

Marzec pryndko rośnie nom
Gro w niym jakby jakiś dzwon
Pewno wiosna sie przidarzy
Bo już wiela za niom marzy.

Wiosna nasza
Kej las zbudzi

sie ze wiosnom
radość wkludzi
kwiotki rosnom
Kej w natyrze nowe życie
Pszonie dźwigo wszysko - wiycie.

Bronisław Wątroba

Wiosna

W na szej sta łej ru bry ce, po świę co nej
le gen dom i przy po wie ściom z te re nu po -
wia tu gli wic kie go tym ra zem przed sta wia -
my le gen dę, za pre zen to wa ną pod -
czas IV Kon kur su Wie dzy o Po wie cie Gli -
wic kim, a mó wią cą o tym, jak po wsta ły
So śni co wi ce. Naj pierw dru ku je my jej
wer sję w czy stej pol sz czyź nie, a póź niej –
w gwa rze ślą skiej. (RG)

O po wsta niu 
So śni co wic

Bar dzo daw no te mu pe wien ksią żę z ro du
Pia stów wy brał się na po lo wa nie. Tym ra zem
po je chał do jed ne go ze swych la sów w oko li -
cach Gli wic. Pod czas po lo wa nia, w po go ni
za zwie rzy ną, odłą czył się od to wa rzy szą -
cych mu ry ce rzy i za błą dził w ogrom nym so -
sno wym le sie. Po mi mo pod ję cia sze re gu
prób, ksią żę nie mógł wy do stać się z pe cho -
we go la su. Wresz cie pod wie czór przy był
na roz le głą po la nę. Na jej środ ku ro sła wiel -
ka so sna, a pod nią znaj do wa ła się ubo ga cha -

ta drwa la zwa ne go So śniesz. Na prze kór swe -
go ni skie go sta nu i nie wiel kim moż li wo -
ściom przy jął on go ścin nie księ cia, przy go to -
wał mu noc leg, a o świ cie po mógł od na leźć
dro gę po wrot ną. Owo ser decz ne przy ję cie
spra wi ło, że ksią żę po lu bił So śnie sza i le śną
po la nę, na któ rej miesz kał, stąd czę sto jesz -
cze wra cał w te stro ny. Po śmier ci drwa la,
na je go pa miąt kę, za ło żył tu taj osa dę, któ rą
od imie nia jej pierw sze go miesz kań ca na zwał
So śni co wi ca mi. Tro ska księ cia o tę miej sco -
wość mia ła być tak du ża, że na wet w chwi li
swej śmier ci na ka zał swo im na stęp com, aby
ota cza li ją szcze gól ną opie ką.

Skônd sie 
wziy ny 
So śni co wi ce?

Do wno i jesz cze do wni je dyn ksiônże ze
ro du Piastôw wy broł się na gôn do lasôw ko -
le Gly wic. Tak sie za gnoł za zwie rzynôm, że
sie stra ciôł we sro gim so sno wym le sie. Fest
się sta roł, ale niy umioł sie wy do stać z te go

la sa. Pod wieczôr wy loz na sro go po la na.
We pojsz czot ku ro sła wiel ko so sna.
Pod sosnôm ry cerz uwi dzioł ubo go chat ka
siôngo rza, co mia no woł się So śniysz. So -
śniysz ugo ścił ksiyń cia jak môg noj le pi, na -
rych to woł mu spa ni, a nad ra nym pomôg mu
snojść dro ga na zod. Fest bôł rod z te go

ksiônże i łod te go cza su łow dy ke dy przi jyż -
dżoł na gôn w te strôny. Po śmiyr ci siôngo -
rza ksiônże za ło żył osa da i na zwoł jôm So -
śni co wi ce. Tak się fest sta roł ło to miej sce,
że swo jim na stympcôm co po nim er bli je go
majôntek, ko zoł po swo ji śmier ci ło nia do -
brze sie sta rać.

Dzię ku je my za wszyst kie na de sła ne
od po wie dzi. Po praw ne roz wią za nia Roz -
ryw ko we go Ką ci ka z po przed nie go wy da -
nia WPG wy glą da ją na stę pu ją co: ha sło
krzy żów ki Lo do wi sko, a zdję cie przed sta -
wia ło Ze spół Pa ła co wo -Par ko wy w Pław -
nio 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: Ma ria Kup ka, Mał go rza ta Ziu brzyc -
ka oraz Ire na Sta wi no ga. 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 19
mar ca na ad res e -ma il: re dak cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl
lub pocz tą tra dy cyj ną na ad res Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-100 Gli wi ce,
do pi sek „Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go”. 

(SoG) 
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Pro po nu je my ko lej ną po tra wę,
za pre zen to wa ną na VI Fe sti wa lu
Ślą skie Sma ki, któ ry zor ga ni zo -
wa ny zo stał la tem ub. ro ku
w Par ku Cho pi na w Gli wi cach.
Re pre zen tan ci Re stau ra cji „Fry -
ków ka” w Pszczy nie przy go to wa li
w je go trak cie pysz ną wą trób kę dro -
bio wą sma żo ną z jabł ka mi i ma je -
ran kiem, po da wa ną z tłu czo ny mi
ziem nia ka mi i su rów ką z ka pu sty
ki szo nej. (RG)
Skład ni ki: 
� 0,2 kg wą trób ki dro bio wej
�1 jabł ko słod ko -kwa śne np. Glo -
ster
� sma lec do sma że nia
� szczyp ta ma je ran ku, cu kier, sól
i pieprz do sma ku
� 0,2 kg ziem nia ków
� 5 g ma sła
� 0,2 kg ka pu sty ki szo nej
� 1/2 nie wiel kiej mar chew ki
� ma ła ce bu la
� 1/4 jabłka
� ły żecz ka oli wy
Wy ko na nie:

Oczysz czo ną wą trób kę dro bio -
wą sma ży my na do brze roz grza nym

s m a l  -
cu, w po ło wie sma że nia do da je my
po kro jo ne w pla stry jabł ka i przy -
pra wia my de li kat nie ma je ran kiem,
a na koń cu pie przem i so lą. Ugo to -
wa ne ziem nia ki tłu cze my i po le wa -
my po zo sta wio nym ze sma że nia
tłusz czem. Do ka pu sty ki szo nej do -
da je my star tą mar chew kę, ce bul kę,
jabł ko, do sma ku do pra wia my oli -
wą, so lą, pie przem i cu krem. Je że li
po tra wę chce my po dać w tak de ko -
ra cyj ny spo sób, jak to wi dać
na zdję ciu, na le ży wy drą żyć jabł ko
i wy peł nić je su rów ką z ka pu sty.

Uwa ga! Po da ne wy żej skład ni ki
wy star cza ją na przy go to wa nie jed nej
du żej por cji obia do wej. Je śli po tra wa
ma wy star czyć dla więk szej licz by
osób, na le ży je po mno żyć przez ilość
tych, któ rych ma my nią na kar mić.

Re stau ra cja „Fry ków ka”
z Pszczy ny

W kręgu legend

Do tej po ry w oko li cach So śni co wic ro śnie wie le so sno wych la sów.

�

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

Py ta nia do krzy żów ki:
1. Po pu lar na na Ślą sku gra w kar ty. 
2. Trzy ostat nie dni Wiel kie go Po stu. 
3. Na zwa au tor skie go pro gra mu Sto wa rzy sze nia Czte ry
Po ry Ro ku w Knu ro wie, któ ry ru szył w lu tym br. 
4. Wiel ka noc ny z cu kru lub cia sta. 

5. Ile gmin wcho dzi w skład po wia tu gli wic kie go?
6. Ma lo wa ne jaj ko. 
7. Zwierzch nik gmi ny wiej skiej. 
8. „Kwa li fi ka cja…” – prze pro wa dza na od mar ca do 4
kwiet nia na te re nie po wia tu gli wic kie go. 
9. Wio sen ny kwiat. 

Fo
 to

: A
R

C

Po przez prze sła nie roz wią za nia czy tel nik wy ra ża zgo dę na prze twa rza nie swo ich da -
nych oso bo wych zgod nie z prze pi sa mi usta wy z dnia 29 sierp nia 1997 r. o ochro nie da -
nych oso bo wych (tekst jed no li ty: DzU z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zm.). Po da nie da -
nych oso bo wych jest do bro wol ne, jed nak ich nie poda nie mo że unie moż li wić udział
w kon kur sie. Da ne oso bo we bę dą prze twa rza ne przez re dak cję wy łącz nie w ce lu prze -
pro wa dze nia kon kur su, w tym opu bli ko wa nia da nych osób na gro dzo nych i wrę cze nia
na gród. 

Nasze smaki

Wą trób ka sma żo na
z jabł kiem


