
Trwają maturalne zmagania,
które rozpoczęły się 4 maja pi-
semnym egzaminem z języka pol-
skiego. W szkołach ponadgimna-
zjalnych Powiatu Gliwickiego
do matury w tym roku przystąpi-
ły 303 osoby. Wszystkim życzymy
połamania piór!

Zanim rozpoczęły się egzami-
ny, 27 kwietnia uczniowie klas ma-
turalnych oficjalnie zakończyli rok
szkolny. Tego dnia szkoły zorgani-
zowały specjalne uroczystości. By-
ły przemówienia, słowa podzięko-
wań, gratulacje, występy artystycz-
ne oraz wręczanie świadectw i licz-
nych nagród. W szkołach, których
organem prowadzącym jest Powiat
Gliwicki, najlepsi uczniowie zostali
wyróżnieni Stypendium Starosty
Gliwickiego. W Zespole Szkół
im. M. Konopnickiej w Pyskowi-
cach przyznano je Natalii Stasiuk,
w Zespole Szkół im. I. J. Paderew-

skiego w Knurowie stypendium
otrzymali: Agnieszka Chełmecka,
Przemysław Gumienny, Maja
Mroczkowska, Tomasz Rypień
oraz Magdalena Śliwa.

Podczas uroczystości zakończe-
nia roku szkolnego w powiatowych
szkołach sukcesów na egzaminie
dojrzałości życzyli maturzystom
przedstawiciele Powiatu Gliwic-
kiego, wśród których byli m.in.
członek Zarządu Sławomir Adam-
czyk oraz radni Winfryd Ficoń,

Mariusz Podbrożny i Dawid
Rams.

Matury potrwają do końca maja.
W Zespole Szkół Zawodowych nr 2
w Knurowie przystępuje do nich 35
uczniów. – Tak jak w poprzednim
roku, uczniowie jako przedmiot do-
datkowy najczęściej wybierają geo-
grafię – informuje dyrektor szkoły,
Grażyna Dąbrowska. Matury
w ZSZ nr 2 w Knurowie potrwają
do 17 maja.

W Zespole Szkół im. I. J. Pade-
rewskiego w Knurowie matury zda-
ją 194 osoby. Jako przedmioty do-
datkowe uczniowie najchętniej wy-
bierają biologię, geografię, chemię
i WOS. Jak podaje sekretarz szkoły
Sylwia Tąpała, w Liceum od kilku
lat w wyborze przedmiotów dodat-
kowych przeważają przedmioty
przyrodnicze: biologia, geografia,
chemia. Uczniowie częściej niż
w ubiegłych latach wybierają j. an-
gielski i j. polski na poziomach roz-
szerzonych.

Dokończenie na str. 3
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W TYM NU ME RZE
� � Co dzien na

wal ka 

– str. 9
� � EKO -Wia do -

mo ści Po wia tu
Gli wic kie go

– str. 5

1 ma ja mi nę ło 8 lat od przy stą pie nia Pol ski
do Unii Eu ro pej skiej, a 9 ma ja ob cho dzi li śmy
Dzień Eu ro py. Unij ny bi lans wy pa da ko rzyst -
nie za rów no dla Pol ski, jak i dla na sze go po -
wia tu.

Jak wy ni ka z ba dań, prze pro wa dzo nych
na zle ce nie „Dzien ni ka Za chod nie go”, miesz kań -
cy wo je wódz twa ślą skie go w zde cy do wa nej
więk szo ści po zy tyw nie oce nia ją na sze uczest nic -
two w UE. Po nad 63 proc. an kie to wa nych uzna -
je, że tyl ko na tym zy ska li śmy. Tak jest też w na -
szym po wie cie, gdzie wi dać wie le zmian, ja kie
za szły po 2004 r. Co mie siąc w WPG in for mu je -
my o ko lej nych unij nych pro jek tach, re ali zo wa -
nych przez Po wiat Gli wic ki oraz na sze gmi ny.
Rów nież w tym wy da niu mie sięcz ni ka znaj du je
się wie le tek stów na ten te mat. Z unij nych środ -
ków ko rzy sta ją m.in. rol ni cy, mło dzież, przed się -
bior cy, szko ły, szpi ta le i gmi ny. 

Nie dłu go koń czy się bie żą cy okres fi nan so wa -
nia, obej mu ją cy la ta 2007-2013. Jak bę dzie w na -
stęp nym okre sie? Prze ko na my się o tym nie ba -
wem, bo wiem wła śnie trwa ją usta le nia na ten te -
mat. A in for ma cje bę dą z pierw szej rę ki. Wi ce sta -
ro sta Wal de mar Do mbek, na za pro sze nie po sła
do Par la men tu Eu ro pej skie go Ja ro sła wa Ka li -
now skie go, w dniach 14-17 ma ja weź mie udział
w kon fe ren cji pt. „Wy ko rzy sta nie fun du szy struk -
tu ral nych dla roz wo ju re gio nal ne go w no wej per -
spek ty wie fi nan so wej”, któ ra od bę dzie się
w Bruk se li.

– Już wcze śniej uczest ni czy łem w po dob nej
kon fe ren cji zor ga ni zo wa nej w War sza wie, te raz
bę dę miał oka zję za po znać się z tą te ma ty ką
na szer szym, unij nym fo rum – mó wi Wal de mar

Do mbek. – Istot nych jest kil ka klu czo wych
spraw. Jed ną z nich jest pro wa dze nie po li ty ki rol -
nej sprzy ja ją cej pol skim rol ni kom. Bę dę tak że
opto wał za tym, by wię cej środ ków prze zna czo -
nych zo sta ło na in we sty cje dro go we, w tym m.in.
na mo der ni za cję sie ci dróg i mo stów bę dą cych
w ge stii sa mo rzą dów. Co praw da nasz po wiat

zmo der ni zo wał kil ka od cin ków dróg w ra mach
pro gra mów unij nych, a na wet przed ak ce syj nych,
ale jest to wciąż nie do in we sto wa na dzie dzi na,
wy ma ga ją ca du że go wspar cia fi nan so we go.

(RG)

No wo cze sna ole jo wa ko tłow nia, a tak że wy mia -
na okien i drzwi oraz in sta la cja wen ty la cyj na
bu dyn ku to tyl ko nie któ re z prac mo der ni za cyj -
nych w Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Za me czek”
w Kuź ni Nie bo row skiej (na zdjęciu prezentuje je
dyr. Ewa Zamora), sfi nan so wa ne z pro jek tu
unij ne go. Sta no wią je den z przy kła dów in we sty -
cji, po czy nio nych przez Po wiat Gli wic ki dzię ki
środ kom UE.
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WSPÓL NIE Z UNIĄ

Zgłoś 
Be ne 
Me ri tu sa!

Do 31 ma ja moż na skła dać
w Biu rze Ob słu gi Klien ta Sta ro -
stwa Po wia to we go w Gli wi cach
wnio ski do na gro dy Be ne Me ri tus
za 2011 rok, któ rą – po dob nie jak
co ro ku – przy zna Ra da Po wia tu
Gli wic kie go oso bie lub in sty tu cji
do brze za słu żo nej dla po wia tu
gli wic kie go. 

Z wnio skiem o przy zna nie na -
gro dy mo gą wy stę po wać w szcze -
gól no ści: gru pa co naj mniej 30
miesz kań ców, or ga ni za cje spo łecz -
ne i sto wa rzy sze nia, or ga ny jed no -
stek sa mo rzą du te ry to rial ne go, jed -
nost ki po moc ni cze gmin, jed nost ki
or ga ni za cyj ne gmin i po wia tu. Na -
gro da przy zna wa na jest w ka te go rii
in dy wi du al nej i zbio ro wej. Szcze -
gó ło wy re gu la min, wnio sek oraz li -
sta osób i in sty tu cji na gro dzo nych
w la tach ubie głych do stęp ne są
na stro nie www.po wiat gli wic ki.pl
w za kład ce Be ne Me ri tus.

Ser decz nie za chę ca my do zgła -
sza nia osób i in sty tu cji, któ re do -
brze słu żą na szej po wia to wej spo -
łecz no ści!

(MFR)

Mi le na Ko wal z Ze spo łu Szkół im. M. Ko nop nic kiej: Na ma tu rze zda wać
bę dę j. pol ski, ma te ma ty kę i j. nie miec ki. Chcia ła bym pójść na stu dia ma te -
ma tycz ne. Jej ko le żan ka, Bo gu mi ła Zim nic ka (z pra wej), oprócz przed mio -
tów obo wiąz ko wych, zda wać bę dzie bio lo gię. Po ma tu rze chcia ła by do stać
się na stu dia psy cho lo gicz ne.



Kwiet nio we po sie dze nie Ko mi sji Zdro wia
oraz Ko mi sji Fi nan sów Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go mia ło cha rak ter wy jaz do wy.
Wspól nie ob ra do wa ły one w Do mu Po mo cy
Spo łecz nej „Za me czek” w Kuź ni Nie bo row -
skiej.

Rad ni zwie dzi li ten DPS, któ ry w ostat nim
cza sie prze szedł spo ro re mon tów. Du ża część
sfi nan so wa na zo sta ła ze środ ków uzy ska nych
przez Po wiat Gli wic ki na re ali za cję pro jek tu
pn. „Ter mo mo der ni za cja obiek tu Do mu Po mo -
cy Spo łecz nej Za me czek w Kuź ni Nie bo row -
skiej” w ra mach Prio ry te tu V Śro do wi sko,
Dzia ła nia 5.3 Czy ste Po wie trze i od na wial ne
źró dła ener gii Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra -
cyj ne go Wo je wódz twa Ślą skie go na la ta 2007-
2013. War tość pro jek tu wy no si ła bli sko 940
tys. zł, z cze go do fi nan so wa nie sta no wi ło nie -
mal 800 tys. zł. Pro jekt ob jął wy ko na nie in sta -
la cji so lar nej, mo der ni za cję ko tłow ni z kok so -
wo -wę glo wej na ole jo wą, ocie ple nie ścian piw -
nic przy grun cie, stro po da chu nad klat ką scho -
do wą oraz stro pu nad ostat nią kon dy gna cją
i ścia ny klat ki scho do wej przy le ga ją cej do stry -
chu, wy mia nę okien i drzwi, in sta la cji CO
i wen ty la cyj nej. Po za tym wie le po miesz czeń –

w tym kuch nia, ja dal nia
i holl – zo sta ło uno wo cze -
śnio nych, a po ko je miesz -
kań ców od ma lo wa ne i do -
po sa żo ne. 

Pod czas po sie dze nia
rad ni do ko na li oce ny za so -
bów po mo cy spo łecz nej
w opar ciu o ana li zę lo kal -
nej sy tu acji spo łecz nej
i de mo gra ficz nej, przed -
sta wio nej przez Bar ba rę
Ter lec ką -Ku bi cius, dy -
rek tor Po wia to we go Cen -
trum Po mo cy Ro dzi nie
w Gli wi cach. Wy słu cha li
też spra woz dań dy rek to -
rów DPS „Osto ja” w So -
śni co wi cach oraz DPS „Za me czek”, przed sta -
wio nych przez dy rek to rów Ja ro sła wa Menc fe -
la i Ewę Za mo rę. Zaj mo wa li się tak że spra wa -
mi bie żą cy mi, w tym opi nio wa niem pro jek tów
uchwał, któ re tra fi ły na kwiet nio wą se sję Ra dy
Po wia tu Gli wic kie go.

We wspól nym po sie dze niu ko mi sji,
któ re pro wa dzi li ich prze wod ni czą cy Le -

szek Ko ło dziej i Bog dan Li twin, uczest -
ni czy li tak że m.in. wi ce sta ro sta Wal de -
mar Do mbek, skarb nik Po wia tu Gli wic -
kie go Ma ria Owcza rzak -Siej ko oraz
Agniesz ka Gli klich – na czel nik Wy dzia -
łu Zdro wia i Po mo cy Spo łecz nej w sta ro -
stwie.

(RG)

Za na mi dwie ko lej ne se sje Ra dy Po wia -
tu Gli wic kie go obec nej ka den cji: dwu dzie -
sta, któ ra od by ła się 29 mar ca oraz dwu -
dzie sta pierw sza, zwo ła na na 26 kwiet nia.

Mar co we ob ra dy upły nę ły pod zna kiem
spra woz dań rocz nych z wy ko na nia pla nów
fi nan so wych za 2011 r. trzech jed no stek or -
ga ni za cyj nych Po wia tu Gli wic kie go: Ze spo -
łu Opie ki Zdro wot nej w Knu ro wie, Szpi ta la
Po wia to we go w Py sko wi cach oraz Po wia to -
wej Bi blio te ki Pu blicz nej w Gli wi cach.
Przed sta wi li je rad nym: Ali na Buch ta –
głów na księ go wa Ze spo łu Opie ki Zdro wot -
nej w Knu ro wie, Le szek Ku biak – dy rek tor
Szpi ta la Po wia to we go w Py sko wi cach oraz
Kry sty na Wo łoch – dy rek tor Po wia to wej
Bi blio te ki Pu blicz nej w Gli wi cach. O ile
spra woz da nia dwóch z tych jed no stek nie da -
ją pod staw do obaw, to Szpi tal Po wia to wy
w Py sko wi cach za mknął ub. rok ze stratą
wynoszącą 1,05 mln zł. Sy tu acja ta, mi mo
pod ję tych dzia łań re struk tu ry za cyj nych, nie
ule ga po pra wie, wo bec cze go ko niecz ne jest
ob ni że nie płac pra cow ni ków, o czym na ko -
lej nej se sji mó wił dyr. Ku biak. Ope ra cja ta,
choć bo le sna, w obec nej sy tu acji jest je dy -
nym roz wią za niem, mo gą cym za pew nić py -
sko wic kie mu szpi ta lo wi sta bil ność fi nan so -
wą. 

Ra da pod czas mar co wej se sji przy ję ła
w su mie sześć uchwał. Trzy z nich do ty czą ko -
niecz nych zmian ak tu ali zu ją cych w spra wach
fi nan so wych i bu dże cie po wia tu na br. oraz
w wie lo let niej pro gno zie fi nan so wej. Ko lej -
na to uchwa ła w spra wie przy stą pie nia Po wia -
tu Gli wic kie go do Związ ku Po wia tów Pol -
skich. Zo sta ła pod ję ta tak że uchwa ła, któ ra
okre śli ła za da nia z za kre su re ha bi li ta cji za wo -
do wej i spo łecz nej oraz za trud nie nia osób nie -
peł no spraw nych i wy so ko ści środ ków fi nan -
so wych PFRON na ich re ali za cję w 2012 r.
Na wnio sek gru py rad nych, przed sta wio ny
przez Ma riu sza Po locz ka, do po rząd ku ob rad
tra fił pro jekt uchwa ły wy ra ża ją cej sprze ciw
wo bec pla nów Ślą skie go Ko men dan ta Wo je -
wódz kie go Po li cji w Ka to wi cach w spra wie li -
kwi da cji Po ste run ków Po li cji w gmi nach Po -
wia tu Gli wic kie go. Rad ni pod ję li tę uchwa łę
nie mal jed no gło śnie. Spra wę li kwi da cji po ste -
run ków przy bli żył Ra dzie na na stęp nej se sji
Ko men dant Miej ski Po li cji insp. Teo fil Mar -
cin kow ski. Mi mo otrzy ma nia wy czer pu ją -

cych wy ja -
śnień na ten
te mat, część
rad nych wy ra -
ża ła oba wy co
do te go po su -
nię cia, któ re
z o  s t a  n i e
wpro wa dzo ne
w ży cie już nie ba wem. 

Pod czas kwiet nio wych ob rad Ra dy rad ni
do ko na li oce ny dwóch za gad nień: za so bów
po mo cy spo łecz nej w opar ciu o ana li zę lo kal -
nej sy tu acji spo łecz nej i de mo gra ficz nej oraz
re ali za cji za dań w po wie cie gli wic kim z za -
kre su po rząd ku pu blicz ne go i bez pie czeń stwa
oby wa te li, sta nu bez pie czeń stwa prze ciw po -
ża ro we go, za po bie ga nia in nym nad zwy czaj -
nym za gro że niom ży cia i zdro wia lu dzi oraz
śro do wi ska. Pierw sze za gad nie nie przy bli ży ła
Ra dzie Bar ba ra Ter lec ka -Ku bi cius, dy rek tor
Po wia to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie
w Gli wi cach. Z dru gim rad ni za po zna li się
na pod sta wie pi sem nych spra woz dań przed -
sta wio nych przez Ko men dę Miej ską Po li cji,
Ko men dę Miej ską PSP oraz Cen trum Ra tow -
nic twa Gli wi ce, a do dat ko wych wy ja śnień
udzie li li im pod czas se sji ko men dan ci tych in -
sty tu cji: insp. Teo fil Mar cin kow ski, st. bryg.
Ja nusz Przy byl ski oraz mł. bryg. To masz
Wój cik.

Na se sji przy ję te zo sta ły czte ry uchwa ły.
Dwie do ty czą nada nia sta tu tów: SP ZOZ -owi
Szpi tal Po wia to wy w Py sko wi cach oraz SP
ZOZ -owi w Knu ro wie. Trze cia by ła uchwa łą
w spra wie zmian w uchwa le bu dże to wej Po -
wia tu Gli wic kie go na 2012 r. Ostat nia to
uchwa ła w spra wie udzie le nia do ta cji w 2012
r. z bu dże tu Po wia tu Gli wic kie go na pra ce
kon ser wa tor skie, re stau ra tor skie i ro bo ty bu -
dow la ne przy za byt kach. Mo cą tej uchwa ły
do ta cje o łącz nej kwo cie 80 tys. zł za si lą re -
mon ty czte rech za byt ko wych ko ścio łów:
w Za cha rzo wi cach, Po ni szo wi cach, Li go cie
To szec kiej i Ra cho wi cach. 

Rad ni pod czas se sji zgło si li licz ne in ter pe -
la cje, za py ta nia i wnio ski. Ich treść, wraz z od -
po wie dzia mi, znaj du ją się na stro nie:
www.bip.po wiat gli wic ki.finn 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

NNRR  55  ((6622))  MMAAJJ  22001122 FFOORRUUMM  SSAAMMOORRZZĄĄDDOOWWCCÓÓWW

www.powiatgliwicki.plssttrroonnaa 22

WIE ŚCI Z SE SJI
Naj waż niej szą kwe stią, oma wia ną na ostat -

nich po sie dze niach Za rzą du Po wia tu Gli wic kie -
go by ła sy tu acja SP ZOZ Szpi ta la Po wia to we go
w Py sko wi cach. Szpi tal ten, po dob nie jak bar -
dzo wie le pla có wek lecz nic twa za mknię te go
w Pol sce – a szcze gól nie w woj. ślą skim – jest
w złej sy tu acji fi nan so wej. 

Na po sie dze niu Za rzą du, któ re od by ło się 24
kwiet nia br., dy rek tor Szpi ta la Po wia to we go
w Py sko wi cach Le szek Ku biak przed sta wił
stan fi nan so wy oraz kon cep cję je go re struk tu ry -
za cji. Dy rek tor za pro po no wał kil ka wa rian tów
pla no wa nej re struk tu ry za cji kosz tów szpi ta la
od no szą cych się do moż li wo ści re zy gna cji
z czę ści wy na gro dze nia przez je go pra cow ni -
ków. Pod kre ślił przy tym, że we wszyst kich po -
zo sta łych kosz tach nie ma już moż li wo ści po -
czy nie nia dal szych oszczęd no ści. Przed sta wio -
ne roz wią za nie do pro wa dzi ło by do wy ze ro wa -
nia róż ni cy po mię dzy do cho da mi i wy dat ka mi
w przy szłym ro ku – za kła da jąc, że kon trakt
w 2013 r. bę dzie na po dob nym po zio mie co
kon trakt w ro ku 2012 oraz przy po rów ny wal -
nym po zio mie kosz tów. Za kła da jąc, że kosz ty
wy ni ka ją ce z ob ni że nia wy na gro dzeń przez pra -
cow ni ków wy no si ły by w ska li ro ku ka len da rzo -
we go ok. 1 mln zł.

Za rząd przy chy lił się do przy ję cia ta kie go
wa rian tu za pro po no wa nej re struk tu ry za cji, któ -
ry też dwa dni póź niej dyr. Ku biak przed sta wił
na se sji Ra dzie Po wia tu Gli wic kie go.

Wy ni kiem tych dzia łań by ła de cy zja o spo -
tka niu z za ło gą szpi ta la w dniu 27 kwiet nia br.
W spo tka niu wzię ła udział sze ro ka re pre zen ta -
cja za ło gi. Dy rek tor szpi ta la za pre zen to wał wa -
riant na praw czy. Przed sta wi cie le or ga nu za ło ży -
ciel skie go – czy li ja oraz wi ce sta ro sta Wal de -
mar Do mbek – peł nią cy jed no cze nie funk cję
Prze wod ni czą ce go Ra dy Spo łecz nej Szpitala,
po in for mo wa li śmy na nim pra cow ni ków, że je -
dy ną moż li wo ścią wyj ścia z trud nej sy tu acji fi -
nan so wej jest przy ję cie pro po zy cji dy rek to ra, tj.
ob ni że nie płac. Za ko niecz ne uzna no też rów no -
cze sne prze zna cze nie z bu dże tu Po wia tu Gli -
wic kie go oko ło 500 tys. zł na nie zbęd ne za ku py
sprzę tu me dycz ne go, któ re umoż li wią utrzy ma -
nie – lub na wet zwięk sze nie – kon trak tu z NFZ.
Osob ną kwe stią do roz wią za nia jest utrzy ma nie
płyn no ści fi nan so wej szpi ta la. Bę dzie to przed -
mio tem dys ku sji i ne go cja cji po mię dzy dy rek to -
rem tej pla ców ki i Za rzą dem Po wia tu Gli wic -
kie go w naj bliż szym cza sie. 

Wszyst ko
to są dzia ła nia
ko niecz ne, po -
d e j  m o  w a  n e
do raź nie, by
sy tu acja fi nan -
so wa tej pla -
ców ki nie ule -
ga ła po gor sze -
niu w bie żą cej dzia łal no ści szpi ta la. Trze ba jed -
nak pa mię tać, że do koń ca 2016 r. szpi tal mu si
przejść po waż ną mo der ni za cję, aby speł nić wy -
mo gi, na ło żo ne przez mi ni stra zdro wia na pla -
ców ki lecz nic twa za mknię te go. Po trzeb ne są re -
mon ty, obej mu ją ce m.in. prze bu do wę wie lu po -
miesz czeń oraz po waż ne do po sa że nie szpi ta la,
co kosz to wać bę dzie ok. 6 mln zł. Je stem prze -
ko na ny, że w tej sy tu acji gmi ny z pół noc nej czę -
ści po wia tu – oraz te nie na le żą ce do na sze go
po wia tu, ale z te re nu któ rych miesz kań cy ko rzy -
sta ją z usług szpi ta la w Py sko wi cach – bę dą
na ty le za in te re so wa ne dal szym je go funk cjo no -
wa niem, że w mia rę moż li wo ści po mo gą fi nan -
so wo w re ali za cji nie zbęd nych in we sty cji. 

Nie ste ty sy tu acja bar dzo wie lu pla có wek
lecz nic twa za mknię te go w Pol sce, a szcze gól -
nie na Ślą sku jest bar dzo trud na. Je że li miej -
sco wa spo łecz ność nie po mo że w funk cjo no -
wa niu lo kal ne go szpi tal nic twa, to w ska li kra ju
nikt nie za uwa ży, że szpi tal prze stał ist nieć.
W ska li ma kro or ga ni za cji służ by zdro wia
w Pol sce nie jest on bo wiem nie zbęd ny. Istot -
ny jest on jed nak dla na szej spo łecz no ści lo kal -
nej, ob słu gu je prze cież 60 tys. miesz kań ców
z te re nu pół no cy na sze go po wia tu i są sied nich
miej sco wo ści.

Po wiat Gli wic ki w ostat nich la tach prze pro -
wa dził w py sko wic kim szpi ta lu kosz tow ne in -
we sty cje. By ły to m.in. ter mo mo der ni za cja, bu -
do wa dro gi po ża ro wej, a obec nie fi nan su je my
po wsta nie łącz ni ka mię dzy sta rą i no wą czę ścią
szpi ta la, co umoż li wi je go roz wój. Od lat co ro -
ku z bu dże tu po wia tu fi nan su je my za ku py rzę -
du 500 tys. zł, któ re mo der ni zu ją je go wy po sa -
że nie. Wszyst ko to jed nak nie wy star czy, by za -
pew nić dal sze funk cjo no wa nie tej pla ców ki
w obec nych re aliach. Li czę na to, że wszy scy,
któ rym za le ży na dal szym funk cjo no wa niu
Szpi ta la w Py sko wi cach, oka żą do brą wo lę
i we sprą na sze dzia ła nia.

Prze wod ni czą cy Za rzą du Po wia tu 
Gli wic kie go MI CHAŁ NIE SZPO REK 

Rad ni w jed nym z po koi miesz kań ców „Za mecz ka”. Tak jak wszyst -
kie, jest ko lo ro wy i funk cjo nal nie wy po sa żo ny.
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Zdro wie wspól nie z fi nan sa mi

Z PRAC ZA RZĄ DU 

Z OSTAT NIEJ
CHWI LI

Na 8 ma ja zwo ła na zo sta ła XXII se sja
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. Rad ni pod ję -
li na niej uchwa łę w spra wie zmian w bu -
dże cie po wia tu na 2012 r. 

Uchwa ła ta wpro wa dza w bu dże cie –
po stro nie wy dat ków – zmia ny w wy ka zie
in we sty cji. Zmniej szo no war tość już ist nie -
ją ce go za da nia pn. „Prze kształ ce nia sa mo -
dziel nych pu blicz nych za kła dów opie ki
zdro wot nej” o kwo tę 518 950 zł i wpro wa -
dzo no 8 no wych za dań łącz nie o tej sa mej
war to ści. Ma ją one do po sa żyć Szpi tal Po -
wia to wy w Py sko wi cach w nie zbęd ną apa -
ra tu rę i sprzęt me dycz ny w ce lu utrzy ma nia,
jak i pod nie sie nia po zio mu oraz ja ko ści
świad czo nych usług. 

Na se sji obec ni by li przed sta wi cie le
związ ków za wo do wych dzia ła ją cych
w szpi ta lu, a tak że re pre zen tan ci Mia sta Py -
sko wi ce i Gmi ny Ru dzi niec. Dyr. Le szek
Ku biak przed sta wił sy tu ację pla ców ki.
Sze ro ko oma wia no kwe stie zwią za ne z dal -
szym funk cjo no wa niem szpi ta la.

(RG) 
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3 Ma ja w Gli wi cach oraz
w wie lu miej sco wo ściach po wia tu
gli wic kie go uczci li śmy 221 rocz ni -
cę uchwa le nia Kon sty tu cji Ma jo -
wej.

Po wiat Gli wic ki ob cho dził świę -
to wspól nie z Mia stem Gli wi ce. Re -

pre zen ta cja po wia tu
wzię ła udział w mszy
św. w ko ście le ka te dral -
nym pw. Apo sto łów
Paw ła i Pio tra od pra wio -
nej przez ks. bp. Ja na
Kop ca. Sa mo rząd po -
wia to wy re pre zen to wa li
Ta de usz Ma mok – prze -
wod ni czą cy Ra dy Po wia tu, Ma ria
Owcza rzak -Siej ko – skarb nik Po -
wia tu Gli wic kie go oraz radny
Mariusz Poloczek. 

Ta de usz Ma mok w sło wie wy -
gło szo nym na po cząt ku mszy św.
przy po mniał, czym by ła dla Pol ski
kon sty tu cja, uchwa lo na 3 ma -
ja 1791 r. i co ta da ta ozna cza
w dzie jach na sze go na ro du. Przy -
wo łał tak że rocz ni cę III po wsta nia
ślą skie go. O pa trio ty zmie mó wił
w swym ka za niu bp Jan Ko piec,
pod kre śla jąc że w 1656 r. król Jan
Ka zi mierz po wie rzył Oj czy znę

opie ce Mat ki Bo skiej Kró lo wej Pol -
ski, co na kła da na nas wiel kie obo -
wiąz ki po dziś dzień. 

Po mszy na stą pił prze marsz
na plac Kra kow ski, gdzie od by ła się
ofi cjal na uro czy stość z u d z i a  łem
pocz tów sztan da ro wych ( w t y m

pocz tu Po wia tu Gli wic kie go),
przed sta wi cie li woj ska i s ł u ż b
mun du ro wych, har ce rzy, or ga ni za -
cji kom ba tanc kich oraz or kie stry
dę tej KWK „So śni ca -Ma ko szo wy”.
Zgro ma dze ni wy słu cha li prze mó -
wie nia oko licz no ścio we go wi ce pre -
zy den ta Gli wic Ada ma Neu man -
na, mó wią ce go o współ cze snym
pa trio ty zmie. Uro czy stość za koń -
czy ło wy pusz cze nie w po wie trze
se tek bia łych i czer wo nych ba lo -
nów, któ re uno sząc się w nie bo mi -
ja ły po wie wa ją cą na masz cie pol ską
fla gę. (RG)

26 kwiet nia w Sta -
ro stwie Po wia to wym
w Gli wi cach od by ło
się spo tka nie, któ re go
te ma tem by ły szko dy
gór ni cze na dro gach
po wia to wych. Wzię ła
w nim udział pre zes
Za rzą du Kom pa nii
Wę glo wej SA Jo an na
Strze lec -Ło bo dziń ska.

– Ta kie spo tka nia od by wa ją się
co rocz nie – in for mu je wi ce sta ro sta
gli wic ki Wal de mar Do mbek. –
Oma wia my na nich szko dy, po wsta -
ją ce wsku tek eks plo ata cji gór ni czej
na na szych dro gach i uzgad nia my
z ko pal nia mi, ja kie dzia ła nia na le ży
w tej mie rze przed się wziąć. 

W spo tka niu uczest ni czy li dy rek -
to rzy ko palń, któ re pro wa dzą eks plo -
ata cję gór ni czą na te re nie po wia tu gli -
wic kie go: Alek san der War das – dy -
rek tor KWK „Knu rów -Szczy gło wi -
ce”, Grze gorz Men da kie wicz – dy -
rek tor KWK „So śni ca -Ma ko szo wy”
oraz Piotr Chmiel – dy rek tor KWK
„Bu dryk”. By li rów nież przed sta wi -

cie le gmin
ob ję tych za -
się giem ich
od dzia ły wa -
nia: za stęp ca
pre zy den ta
K n u  r o  w a
Bar ba ra Zwie rzyń ska oraz za stęp ca
wój ta Gie rał to wic Ja nusz Ko rus,
a tak że rad ni tych gmin oraz po wia tu. 

Go ści przy wi tał sta ro sta gli wic ki
Mi chał Nie szpo rek. Pod czas spo tka -
nia geo log po wia to wy Ma riusz Dy -
ka przed sta wił za gad nie nia geo lo -
gicz ne zwią za ne z prze my słem wy -
do byw czym na na szym te re nie. Na -
stęp nie o szko dach gór ni czych
na dro gach po wia tu mó wił Jan

Osman, dy rek tor Za rzą du Dróg Po -
wia to wych w Gli wi cach. Przed sta wi -
cie le ko palń wy ja śni li, na ja kim eta -
pie są spra wy zwią za ne z na pra wą
i re mon tem kon kret nych szla ków ko -
mu ni ka cyj nych. Sta ro sta Mi chał Nie -
szpo rek stwier dził, że pro ble my te są
roz wią zy wa ne na bie żą co, a wza jem -
ne kon tak ty ko palń z po wia tem są
w tym wzglę dzie bar dzo do bre.

W tym ro ku Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach pla nu je zor ga ni zo wa nie
jesz cze dwóch kon fe ren cji, po świę co -
nych te ma ty ce wspól nej dla sa mo rzą -
dów i gór nic twa. – 4 czerw ca od bę dzie
się spo tka nie do ty czą ce od na wial nych
źró deł ener gii oraz eko lo gicz nych
tech no lo gii ba zu ją cych na kra jo wych
za so bach wę gla ka mien ne go, nad któ -
rym pa tro nat ob jął wi ce pre mier i mi ni -
ster go spo dar ki Wal de mar Paw lak –
mó wi wi ce sta ro sta gli wic ki Wal de mar
Do mbek.  (RG) 

In te gra cyj nie i ro dzin nie
Za pra sza my na dwa fe sty ny in te gra cyj ne do po -

wia to wych Do mów Po mo cy Spo łecz nej – „Ostoi”
w So śni co wi cach oraz „Za mecz ku” w Kuź ni Nie bo -
row skiej.

20 ma ja od bę dzie się fe styn pn. „Na sza 18-stka”,
na któ ry za pra sza ją dy rek tor, miesz kan ki oraz pra cow ni -
cy DPS -u „Osto ja”. Po czą tek o godz. 14.30, a w pro gra -
mie m.in. wy stęp ze spo łu ar ty stycz ne go z „Ostoi”, au -
kcja prac miesz ka nek, kon ku rsy i za ba wy. O opra wę ar -
ty stycz ną za dba ze spół „Mer ku ry”, gwiaz dą fe sty nu bę -
dzie ka ba ret „Dłu gi”, wy stą pi też ilu zjo ni sta Pa weł

Szre ter. Ok. godz. 19.00 roz pocz nie się wspól na za ba wa
ta necz na. 

Z ko lei 2 czerw ca zor ga ni zo wa ne zo sta nie tra dy cyj ne
wio sen ne spo tka nie ro dzin i miesz kań ców na wspól nej
za ba wie w DPS -ie „Za me czek”. Od bę dzie się w ra mach
Me tro po li tal ne go Świę ta Ro dzi ny. Start o godz. 15.00.
Spo tka nie roz pocz nie się od ple ne ro wej mszy św. Na -
stęp nie na sta nie czas wspól nej za ba wy. Bę dą wy stę py
ze spo łów, kon kur sy, gry i ma ła ga stro no mia. Współ or -
ga ni za to ra mi pik ni ku są: Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -
cach oraz Sto wa rzy sze nie na Rzecz Roz wo ju Gmin Po -
wia tu Gli wic kie go „Mo ja Gmi na, Nasz Po wiat”.

(RG, MFR)

Ka nał Gli wic ki, do tej po ry wy -
ko rzy sty wa ny je dy nie do trans por tu
ba rek z wę glem zo stał udo stęp nio ny
mi ło śni kom tu ry sty ki mo to ro wod -
nej. 28 kwiet nia w Por cie Gli wic -
kim (wej ście przez Ślą skie Cen trum
Lo gi sty ki) otwar to ma ri nę, w któ rej
moż na cu mo wać mo to rów ki i je

wy po ży czać, a tak że poczuć smak
wod nej przy go dy. Ka nał ma
początek w Kędzierzynie-Koźlu, 
a kończy się w Gliwicach. Łą cząc
się z in ny mi szla ka mi wod ny mi Eu -
ro py, moż na nim do pły nąć aż do
Mar sy lii. 

(RG)

Dokończenie ze str. 1
Z ko lei w Tech ni kum, po dob nie

jak w ubie głych la tach, ucznio wie
naj chęt niej wy bie ra li bio lo gię, geo -
gra fię i WOS. Czę ściej wy bie ra ją
tak że j. an giel ski i ma te ma ty kę
na po zio mach roz sze rzo nych.
Zgod nie z har mo no gra mem w „Pa -
der ku” ma tu ry bę dą trwa ły do 25
ma ja. 

W Ze spo le Szkół im. M. Ko -
nop nic kiej w Py sko wi cach do eg -
za mi nu ma tu ral ne go przy stę pu -
je 74 ab sol wen tów. Wśród zda wa -
nych przed mio tów do dat ko wych
naj czę ściej znaj du ją się bio lo gia
i geo gra fia. Jak in for mu je dy rek tor
szko ły El wi ra Der sie wicz, wy bór
przed mio tów do dat ko wych nie
zmie nił się w spo sób zna czą cy
w sto sun ku do lat ubie głych. Ma tu -
ry w „Ko nop nic kiej” za koń czą
się 24 ma ja. 

(SoG)

Świę to Po la ków

Ma tu ral ny maj 

Pod czas mszy św. w Ka -
te drze: od le wej – bp Jan
Ko piec, za stęp ca pre zy -
den ta Gli wic Adam
Neu mann oraz Ta de usz
Ma mok.

Lau re at ka Sty pen dium Sta ro sty Gli wic kie go z Tech ni kum Ze spo łu Szkół
im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie, Agniesz ka Cheł mec ka oprócz przed -
mio tów obo wiąz ko wych na ma tu rze zda wać bę dzie geo gra fię. Pla nu je pójść
na Uni wer sy tet Eko no micz ny w Ka to wi cach. Na zdję ciu w roz mo wie z człon -
kiem Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go, Sła wo mi rem Adam czy kiem pod czas
uro czy ste go za koń cze nia ro ku szkol ne go, któ re od by ło się w Ki nie Sce na
Kul tu ra. 
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Sa mo rząd i gór nic two

Jo an na Strze lec -Ło bo dziń ska: – W stra te gii Kom pa nii
Wę glo wej ma my za pi sa ną współ pra cę z sa mo rzą da mi.
Cie szę się, że w po wie cie gli wic kim ukła da się ona do -
brze. Gór nic two nie ste ty nie po zo sta je bez wpły wu
na oto cze nie, cze go efek tem są po wsta ją ce szko dy oraz
osia da nie grun tu. Ko pal nie zgod nie z pra wem są zo bo -
wią za ne do ich na pra wy bądź wy pła ty od szko do wań.

Do brze, że w przy pad ku dróg po wia to wych dzie je się tak na bie żą co.
W imie niu Kom pa nii Wę glo wej de kla ru ję chęć 100-pro cen to we go, sa tys fak -
cjo nu ją ce go za ła twie nia tych spraw, któ re jesz cze po zo sta ją nie ure gu lo wa ne.

Spotkanie
zgromadziło
w starostwie
grono sa-
morządow-
ców 
i przedsta-
wicieli gór-
nictwa.
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Ma ri na w Por cie Gli wic kim

W pa trio tycz nym prze mar szu – po czet sztan da -
ro wy Po wia tu Gli wic kie go.
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W piąt ki 11 ma ja i 15 czerw ca Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach bę dzie
czyn ne dłu żej. Przy po mnij my, że zwy kle urząd jest czyn ny od po nie dział ku
do śro dy w go dzi nach od 7.30 do 15.30, z ko lei w czwar tek od 7.30 do 17.30,
a w pią tek od go dzi ny 7.30 do go dzi ny 13.30. Jed nak w dwa piąt ki – 11 ma -
ja i 15 czerw ca wy jąt ko wo sta ro stwo bę dzie przyj mo wa ło miesz kań ców
dwie go dzi ny dłu żej, czy li od go dzi ny 7.30 do 15.30.

���

In for mu je my, iż z dniem 1 czerw ca 2012 r. ule gną zmia nie go dzi ny przyj -
mo wa nia stron przez Wy dział Ar chi tek tu ry i Bu dow nic twa.

Przyj mo wa nie stron bę dzie od by wać się w na stę pu ją cych go dzi nach: po -
nie dzia łek – śro da oraz pią tek 9.00 – 13.00, czwar tek 13.00 – 17.00.

���

Do Biu ra Rze czy Zna le zio nych, znaj du ją ce go się w bu dyn ku Sta ro stwa Po -
wia to we go w Gli wi cach, 5 kwiet nia br. Ko mi sa riat Po li cji w Py sko wi cach
prze ka zał glu ko metr wraz z oprzy rzą do wa niem. Wła ści cie la wy żej wy mie nio -
ne go przed mio tu pro si my o kon takt z Biu rem Rze czy Zna le zio nych, ul. Zyg -
mun ta Sta re go 17 (po kój 372) lub te le fo nicz nie pod nu me rem: 32 332 66 19.

���

Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach po szu ku je kan dy da ta do pra cy na sta -
no wi sku: kon ser wa tor z upraw nie nia mi SEP do 1 kV. Wy ma ga my co naj -
mniej za wo do we go wy kształ ce nia oraz wy ka za nia się do świad cze niem w za -
wo dzie elek try ka. Ofe ru je my za trud nie nie na umo wę o pra cę w sys te mie jed -
no zmia no wym, w wy mia rze 40 go dzin ty go dnio wo.

Do za kre su obo wiąz ków bę dzie na le ża ło m.in. wy ko ny wa nie prac kon ser -
wa tor skich oraz usu wa nie awa rii elek trycz nych w bu dyn kach sta ro stwa.
Oso by za in te re so wa ne ofer tą pro szo ne są o kon takt te le fo nicz ny pod nu me -
rem (32) 332-66-97.
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1 kwiet nia we szła w ży cie
Usta wa o ję zy ku mi go wym i in -
nych środ kach ko mu ni ko wa nia
się. Zo bo wią zu je ona urzę dy
do umoż li wie nia oso bom sła bo -
sły szą cym i głu cho nie mym ko rzy -
sta nia z po mo cy tłu ma cza ję zy ka
mi go we go przy za ła twia niu
spraw urzę do wych. W Sta ro stwie
P o  w i a  t o  w y m  w G l i  w i  c a c h
od daw na już ist nie je ta ka moż li -
wość.

– No we prze pi sy nas nie za sko -
czy ły – mó wi Mag da le na Bud ny,
se kre tarz Po wia tu Gli wic kie go. –
Na sze sta ro stwo już od wie lu lat jest
przy go to wa ne do ob słu gi osób sła -
bo sły szą cych i głu cho nie mych.
W tym ce lu wy zna cze ni pra cow ni cy
zo sta li prze szko le ni i ukoń czy li kur -
sy ję zy ka mi go we go. Pierw sza ta ka
pra cow ni ca po słu gu je się ję zy kiem
mi go wym od 2005 ro ku, ko lej ne
dwie ukoń czy ły kur sy w grud -
niu 2011 ro ku. W sta ro stwie są więc
trzy oso by, któ re w ra zie po trze by
słu żą ta ką po mo cą klien tom nie peł -
no spraw nym.

Usta wa o ję -
zy ku mi go wym
i in nych środ -
kach ko mu ni -
ko wa nia się
(Dz. U. z 2011
r. Nr 209,
poz. 1243), któ -
ra we szła w ży -
cie 1 kwiet -
nia 2012 r., da je
oso bom nie sły -
szą cym i głu -
c h o  n i e  m y m
pra wo do sko -
r z y  s t a  n i a
z usług tłu ma -
cza ję zy ka mi -
go we go przy za -

ła twia niu spraw w urzę dzie, re gu lu -
jąc rów nież spo sób, w ja ki ma się to
od by wać. W związ ku z tym oso ba
upraw nio na, któ ra za mie rza sko rzy -
stać z po wyż szych usług w Sta ro -
stwie Po wia to wym w Gli wi cach,
zo bo wią za na jest zgło sić ten fakt
w Biu rze Ob słu gi Klien ta, w ter mi -
nie co naj mniej na 3 dni ro bo cze
przed tym zda rze niem, z wy łą cze -
niem sy tu acji na głych.

Zgło sze nie po win no być do ko -
na ne w jed nej z na stę pu ją cych
form:
�e -ma il  na ad res: boi@sta ro -
stwo.gli wi ce.pl,
�fak sem  na nr 32 231 08 22,
�te le fo nicz nie na nr 32 332 66 00,
�dro gą  pocz to wą na ad res: Sta ro -
stwo Po wia to we w Gli wi cach, 44-
100 Gli wi ce, ul. Zyg mun ta Sta re -
go 17.

Po przy ję ciu zgło sze nia urząd
za pew nia ob słu gę oso bie upraw -
nio nej – w ter mi nie przez nią wy -
zna czo nym lub z nią uzgod nio -
nym.

(RG)

W dniach 11-12 ma ja Po wiat
Gli wic ki za pre zen tu je się na Mię -
dzy na ro do wych Tar gach Tu ry sty -
ki, Dzie dzic twa Prze my sło we go
i Tu ry sty ki Pod ziem nej, któ re od -
bę dą się w Ha li Wi do wi sko wo -
-Spor to wej MO SiR w Za brzu
przy ul. Ma tej ki 6.

Po ubie gło rocz nych do świad cze -
niach na mię dzy na ro do wych tar -
gach tu ry sty ki w Ka to wi cach i Opo -
lu, Po wiat Gli wic ki po ka że się
miesz kań com Za brza i oko lic oraz
licz nie przy by wa ją cym na tę im pre -
zę go ściom.

– Ser decz nie za pra sza my na na -
sze sto isko. Bę dzie moż na u nas

uzy skać peł ną i szcze gó ło wą in for -
ma cję na te mat wa lo rów i atrak cji
tu ry stycz nych na sze go po wia tu.
A ma my się czym po chwa lić. Trzy
pe reł ki ar chi tek tu ry – pa łac
w Pław nio wi cach i zam ki w Tosz -
ku i Chu do wie, drew nia ne ko ścio -
ły, pa ła ce, par ki i dwo ry, le śne
ścież ki edu ka cyj ne, dwa uro cze
zbior ni ki wod ne, ścian ki wspi nacz -
ko we, ba za spor to wo -re kre acyj na
czy nią z ziem po wia tu atrak cyj ne
miej sce wy po czyn ku dla aglo me ra -
cji ślą skiej. Dys po nu je my też wy -
ka zem je go ba zy noc le go wej i ga -
stro no micz nej – mó wią pra cow ni -
cy Wy dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji

Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi -
cach, któ rych bę dzie moż na spo -
tkać na sto isku pro mo cyj nym
w Za brzu.

Po nad to sym pa ty cy po wia tu
otrzy ma ją pro fe sjo nal ne ma te ria ły
wy daw ni cze i pro mo cyj ne o po wie -
cie gli wic kim – ma py, prze wod ni ki,
fol de ry, al bu my, rów nież w ję zy -
kach nie miec kim i an giel skim. Ra -
zem z Po wia tem Gli wic kim na jed -
nym sto isku bę dzie się rów nież pro -
mo wa ło Cen trum Kul tu ry „Za mek
w Tosz ku”, pre zen tu jąc nie zwy kle
bo ga tą te go rocz ną ofer tę im prez
kul tu ral nych i spor to wych. 

(MFR)

30 mar ca w Sa li Pe ter swaldz -
kiej na Zam ku w Tosz ku od by ło
się spo tka nie człon ków i przy ja -
ciół Sto wa rzy sze nia Ruch Sa mo -
rzą do wy „Zgo da i Przy szłość”. 

Pod czas spo tka nia pod su mo wa -
no ostat nie wy bo ry sa mo rzą do we,
w któ rych KWW „Zgo da i Przy -
szłość” od niósł du ży suk ces. Sto wa -
rzy sze nie wy gra ło wy bo ry
na szcze blu po wia tu, uzy sku jąc
osiem man da tów w Ra dzie Po wia tu
Gli wic kie go. Spo tka nie by ło tak że
oka zją do wy róż nie nia dwóch peł -
no moc ni ków: wy bor cze go He le ny
Fa ku ły oraz fi nan so we go Zbi gnie -
wa No siad ka. Pre zes Za rzą du Sto -
wa rzy sze nia, Wal de mar Do mbek
po dzię ko wał tak że wszyst kim star -
tu ją cym w wy bo rach z ra mie nia
KWW „Zgo da i Przy szłość” oraz
je go sym pa ty kom. 

W spo tka niu licz nie udział wzię -
li człon ko wie ZiP, ale i ho no ro wi
go ście, wśród któ rych by li m.in.
wy bit ny kar dio log prof. Sta ni sław
Pa syk z żo ną, wi ce mar sza łek wo je -
wódz twa ślą skie go Alek san dra Ba -

na siak, pre zy dent Knu ro wa Adam
Rams, bur mistrz Tosz ka Grze gorz
Kup czyk, bur mistrz Py sko wic Wa -
cław Kę ska, wójt Gmi ny Ru dzi niec
Krzysz tof Ob rzut, wójt Gmi ny
Wie lo wieś Gin ter Skow ro nek, za -
stęp ca bur mi strza So śni co wic Wal -
de mar Oczko oraz prze wod ni czą cy
Ra dy Gmi ny Pil cho wi ce An drzej
Ogó rek. 

Uro czy stość uświet nił kon cert
No ne tu in stru men tów dę tych Pań -
stwo wej Szko ły Mu zycz -
nej I i II stop nia w Gli wi cach.
Na za koń cze nie zaś uczest ni cy spo -
tka nia zo sta li za pro sze ni na po czę -
stu nek przy go to wa ny przez Go spo -
dar stwo Agro tu ry stycz ne RAN CZO
Kor ne lia i Kry stian Kieł ba sa. 

(SoG)

W swym ju bi le uszo wym, 10.
ro ku dzia łal no ści, 23 mar ca de le -
ga ci kół te re no wych Sto wa rzy sze -
nia „Mo ja Gmi na Nasz Po wiat”,
re pre zen tu ją cy ca ły po wiat gli -
wic ki spo tka li się na wal nym ze -
bra niu spra woz daw czo -wy bor -
czym. 

W trak cie ob rad pod su mo wa na
zo sta ła pra ca kół te re no wych i za -
rzą du za okres mi ja ją cej ka den cji
oraz na kre ślo no kie run ki dzia ła nia
na ko lej ne la ta. De le ga ci po wy słu -
cha niu spra woz dań i dys ku sji
nad nimi przy ję li wnio sek ko mi sji
re wi zyj nej o udzie le nie ab so lu to -
rium ustę pu ją ce mu za rzą do wi. Na -
stęp nie do ko na no wy bo ru no wych
władz sto wa rzy sze nia. Pre ze sem
na ko lej ną ka den cję zo stał Wło dzi -
mierz Gwiżdż, rad ny Mia sta Knu -
rów, a do za rzą du wy bra ni zo sta li:
We ro ni ka Bar giel, Mi cha li na

Ryn dak, Krzysz tof Szwan da,
Piotr Kam pe, An drzej Hosz i Ma -
rian Sa dec ki. 

Za rząd sta no wią oso by z du żym
do świad cze niem sa mo rzą do wym,
zde cy do wa ne dzia łać i słu żyć
miesz kań com gmin na sze go po wia -
tu. Ta ka de wi za służ by na rzecz
miesz kań ców – po przez wspie ra nie
sa mo rzą dów na szych gmin w ob -
sza rach, gdzie sa mo rzą dom trud niej
jest sku tecz nie i spraw nie dzia łać,
by ła mo ty wa cją za ło że nia po nad 10
lat te mu sto wa rzy sze nia „Mo ja
Gmi na Nasz Po wiat”.

Wśród wie lu przed się wzięć
i po dej mo wa nych ini cja tyw sto wa -
rzy sze nia, jed nym z bar dzo waż -
nych ce lów jest pro mo wa nie do sa -
mo rzą du lu dzi rze tel nych, uczci -
wych, dla któ rych do bro na szych
miesz kań ców, a nie pry wat ne ko -
rzy ści są pod sta wą ich dzia ła nia.

Na si człon ko wie to urzę du ją cy
bądź by li wło da rze na szych gmin
i po wia tu, sta ro sto wie, pre zy den ci,
bur mi strzo wie i wój to wie, prze -
wod ni czą cy rad, rad ni róż nych
szcze bli, soł ty si z ra da mi so łec ki -
mi i wie lu tych, któ rym bli ska jest
idea bu do wa nia wspól no ty sa mo -
rzą do wej spraw nie re ali zu ją cej za -
da nia zbio ro wych po trzeb miesz -
kań ców.

„Służ my po czci wej spra wie,
a ja ko kto mo że, niech ku po żyt ku
do bra wspól ne go po mo że” – niech
te sło wa bę dą mot tem na szych dzia -
łań na dal sze la ta i otwar ciem
na współ pra cę ze wszyst ki mi, któ -
rzy iden ty fi ku ją się z prze sła niem
wiesz cza Ja na Ko cha now skie go,
jak że po nad cza so wym i ak tu al nym
obec nie.

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

Ju bi le usz z wy bo ra mi

Po wiat Gli wic ki – tu ry stycz nie

Sto wa rzy sze nio we spo tka nie
na zam ku 

Pre zes Sto wa rzy sze nia, Wal de mar Do mbek dzię ku je za współ pra cę prof.
Sta ni sła wo wi Pa sy ko wi. 
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Rów nież w ję zy ku mi go wym

Po mo cą nie sły szą cym w Biu rze Ob słu gi Klien ta sta ro -
stwa słu ży m.in. Mar ta Wa ra kom ska.
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Ogło sze nia Sta ro stwa 
Po wia to we go w Gli wi cach



www.powiatgliwicki.pl
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Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

1 stycz nia br. we szła w ży cie
zno we li zo wa na usta wa o utrzy ma -
niu czy sto ści i po rząd ku w gmi -
nach. Zgod nie z nią gmi ny zo bo -
wią za ne są do pro wa dze nia go spo -
dar ki od pa da mi ko mu nal ny mi
na swo im te re nie. Aby przy go to -

wać się do wy ko ny wa nia na ło żo -
nych na nie za dań, ma ją czas do 1
lip ca 2013. Gmi ny z te re nu na sze -
go po wia tu już te raz wpro wa dza ją
wie le zmian, aby być w peł ni go -
to we do wdro że nia no we go sys te -
mu. 

Gmi na To szek pro wa dzi pro -
gram se lek tyw nej zbiór ki od pa dów
w wor kach. Pro gram, któ rym ob ję ci
są wła ści cie le nie ru cho mo ści (do my
jed no ro dzin ne, in dy wi du al ne go -
spo dar stwa rol ne) po trwa do koń ca
ro ku. Jest bez płat ny dla miesz kań -
ców gmi ny.

Jak in for mu ją pra cow ni cy to -
szec kie go urzę du, kosz ty zwią za ne
z za ku pem wor ków oraz od bio rem
i wy wo zem od pa dów po kry wa ne są
z bu dże tu gmi ny. Usłu gi w ra mach
ak cji świad czy wy ło nio na w prze -
tar gu fir ma – AL BA Po łu dnie Pol -
ska Sp. z o.o. Fir ma do star cza wła -
ści cie lom nie ru cho mo ści nie od płat -
nie wor ki, po czym raz w mie sią cu
w usta lo nym ter mi nie je od bie ra –
ale tyl ko z od pa da mi se gre go wa ny -
mi. I tak do wor ka ko lo ru żół te go
wrzu ca ny jest pla stik, zie lo ne go –
szkło, nie bie skie go – ma ku la tu ra,
czer wo ne go – me tal. 

Har mo no gram od bio ru se gre go -
wa nych od pa dów moż na zna leźć
na stro nie in ter ne to wej www.to -
szek.pl. (SoG)

W 2011 ro ku na te re nie woj.
ślą skie go – w tym tak że po wia tu
gli wic kie go – wap no wa niu z do -
pła tą pod da no po nad 10 tys. ha
grun tów rol nych. Umoż li wi ła to
ak cja prze pro wa dzo na przez Ślą -
ską Izbę Rol ni czą w Ka to wi cach,
a sfi nan so wa na ze środ ków Wo je -
wódz kie go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej. W tym ro ku rol ni cy znów
ma ją moż li wość otrzy ma nia do fi -
nan so wa nia na ten cel.

WFO ŚiGW w Ka to wi cach
wspie ra w ten spo sób wap no wa nie
gleb kwa śnych i ska żo nych me ta la -
mi cięż ki mi. ŚIR w ub. ro ku otrzy -
ma ła na ten cel 2 mln zł. Z do fi nan -
so wa nia sko rzy sta ło 491 ślą skich
rol ni ków, któ rzy wy sia li, w ra mach
pro gra mu, na swych po lach po -
nad 26 tys. ton wap na na wo zo we go.
Za bieg ten ma wiel kie zna cze nie dla
grun tów rol nych, któ re ule ga ły de -
gra da cji wsku tek od dzia ły wa nia
prze my słu przez osta tnie 150 lat.
Cy klicz ne, co 4-5 lat, sto so wa nie
na wo zów wap nio wych ma na ce lu
od kwa sze nie gle by oraz po pra wie -
nie jej wła ści wo ści fi zycz nych, che -
micz nych i bio lo gicz nych. Przy czy -
nia się do zwięk sze nia przy swa jal -
no ści fos fo ru, po ta su i ma gne zu, po -
pra wia przy swa ja nie mi kro ele men -
tów przez ro śli ny, zmniej sza tok -
sycz ność dzia ła nia gli nu i man ga nu,
wpły wa na ogra ni cze nie do stęp no -
ści dla me ta li cięż kich, wspo ma ga
na wo że nie or ga nicz ne i mi ne ral ne
oraz po lep sza ja kość pło dów rol -
nych. 

Od 2003 do 2007 r. WFO ŚiGW
udzie lał do fi nan so wa nia do wap no -
wa nia gleb we dług sta rych za sad,

przy po mo cy urzę dów gmin, jed nak
po wej ściu Pol ski do UE i 3-let nim
okre sie przej ścio wym te go ro dza ju
wspar cie zo sta ło wstrzy ma ne. We -
dle opi nii Biu ra Praw ne go Mi ni ster -
stwa Śro do wi ska z 2008 r., wap no -
wa nie uzna no za ty po wy za bieg
agro tech nicz ny, nie zwią za ny
z ochro ną śro do wi ska. Przy ta kim
po dej ściu wspar cie wap no wa nia
by ło by uzna ne za nie do pusz czal ną
po moc pu blicz ną, za ka za ną w UE.
Do pie ro w 2009 r. Mi ni ster stwo
Rol nic twa i Roz wo ju Wsi wska za ło
moż li wość obej ścia tych ogra ni czeń
– po przez dzia ła nia pro śro do wi sko -
we, a nie agro tech nicz ne. Do pusz -
czal ność do fi nan so wa nia z fun du -
szy eko lo gicz nych za ku pu na wo -
zów wap nio wych jest moż li we,

o ile dzia ła nie to słu ży ochro nie śro -
do wi ska i zmie rza do przy wró ce nia
po żą da ne go sta nu gle by po dłu go -
trwa łym od dzia ły wa niu czyn ni ków
an tro po ge nicz nych. W 2010 r. ŚIR
zło ży ła do WFO ŚiGW w Ka to wi -
cach wnio sek o sfi nan so wa nie opra -
co wa nia pod su mo wu ją ce go wpływ
tzw. czyn ni ków an tro po ge nicz nych
na sto pień za kwa sze nia i de gra da cji
gleb w woj. ślą skim. Opra co wa nie
to wy ko na li na ukow cy Ka te dry
Che mii, Bio che mii i Che mii Śro do -
wi sko wej na Uni wer sy te cie Przy -
rod ni czym w Lu bli nie. Po twier dzi ło
ono w jed no znacz ny spo sób wpływ
czyn ni ków an tro po ge nicz nych
na de gra da cję che micz no -bio lo -
gicz ną gleb w na szym re gio nie. 

Na tej pod sta wie WFO ŚiGW
w Ka to wi cach pod jął w ub. r. de cy -

zję o do fi nan so -
wa niu wap no -
wa nia kwa śnych
gleb. Po moc ta
bę dzie kon ty nu -
owa na rów nież
w 2012 r. ŚIR
otrzy ma ła już
ta kie za pew nie -
nie, wkrót ce za -
war ta zo sta nie
o d  p o  w i e d  n i a
umo wa. Do fi -
nan so wa nie, tak
ja ki i w ub. ro -
ku, bę dzie wy -
no sić 75 zł

do za ku pu 1 to ny czy ste go skład ni -
ka na wo zo we go w prze li cze niu
na CaO. Stosowne in for ma cje nie -
ba wem za miesz czo ne zo sta ną
na stro nie in ter ne to wej ŚIR w Ka to -
wi cach – www.sir -ka to wi ce.pl, bę -
dzie je też moż na uzy skać pod nr.
tel. 32 25 80 445.

ROMANA GOZDEK

Po raz dzie więt na sty wrę czo no
Zie lo ne Cze ki – na gro dy fi nan so -
we Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar -
ki Wod nej. Od 1994 r. otrzy mu ją
je oso by wy róż nia ją ce się w dzia -
łal no ści pro eko lo gicz nej na te re -
nie na sze go wo je wódz twa. Wśród
lau re atów zna leź li się przed sta wi -
cie le Zie mi Gli wic kiej.

– Jest to je dy na w Pol sce te go
ro dza ju na gro da przy zna wa na
za dzia łal ność eko lo gicz ną oso bom
in dy wi du al nym po dej mu ją cym
dzia ła nia na rzecz śro do wi ska na tu -
ral ne go po za swy mi obo wiąz ka mi
za wo do wy mi – pod kre śla Piotr
Bier nat, rzecz nik pra so wy WFO -
ŚiGW w Ka to wi cach.

W tym ro ku przy zna no 9 na gród,
w tym 6 in dy wi du al nych i jed ną ze -
spo ło wą. Pod czas uro czy sto ści wrę -
cza nia na gród, któ ra od by ła się 23
kwiet nia w Stu diu Kon cer to wym
Ra dia Ka to wi ce, Ga brie la Le nar -
to wicz – pre zes WFO ŚiGW mó wi -
ła, że Zie lo ny mi Cze ka mi na gra dza -
ni są pa sjo na ci twór czo my ślą cy
o śro do wi sku, dą żą cy do te go, by
po pra wiać wa run ki ży cia i eko lo -
gicz ne bez pie czeń stwo każ de go
z nas. To bo wiem dzię ki ich pa sji
i za an ga żo wa niu sta je się moż li we
wpro wa dza nie istot nych in no wa cji
w śro do wi sku, nie na ru sza jąc je go
wa lo rów i bo gac twa, z cze go czło -
wiek, ja ko część przy ro dy, mo że
mą drze ko rzy stać – stwier dzi ła.
W ka te go rii „In no wa cje i tech no lo -
gie” na gro dę otrzy mał ze spół na -
ukow ców zwią za nych z Po li tech ni -

ką Ślą ską w Gli wi cach: dr inż. Kry -
sty na Ku bi ca, prof. dr hab. inż.
An drzej Szlęk oraz dr inż. Ro bert
Ku bi ca – za wy ni ki pra cy ba daw -
czej „Opra co wa nie tech no lo gii ni -
sko emi syj ne go spa la nia pa liw sta -
łych – wę gla i bio ma sy, w ko tłach
ma łej mo cy oraz stra te gie ich wdra -
ża nia”. W in nych ka te go riach na -
gro dze ni zo sta li: Mar ce li Ślu sar -
czyk z Uni wer sy te tu Ślą skie go –
za pro pa go wa nie po staw pro eko lo -
gicz nych po przez za an ga żo wa nie
w po wsta nie Cen trum Dzie dzic twa
Przy rod ni cze go i Kul tu ro we go Ju ry,
prof. UŚ dr hab. Sta ni sław Cza ja –
za opra co wa nie i opu bli ko wa nie
mo no gra fii „Po wo dzie w do rze czu
gór nej Od ry”, Ewa Dzie koń ska
(pre zes ty skie go ko ła Pol skie go

Klu bu Eko lo gicz ne go) – za po -
nad 40-let nią po pu la ry za cję idei
zrów no wa żo ne go roz wo ju i ochro -
ny przy ro dy oraz pro mo cję po staw
pro eko lo gicz nych, To masz Jon -
der ko – dzia łacz na rzecz utrwa le -
nia i oca le nia cen nych obiek tów
przy rod ni czych w Be ski dzie Ślą -
skim, Adam Ka zi mierz Pod gór ski
– za dzia łal ność w Rudz kim To wa -
rzy stwie Przy ja ciół Drzew oraz or -
ga ni zo wa nie ma so wych ak cji eko -
lo gicz no -edu ka cyj nych i upo -
wszech nia nie war to ści eko lo gicz -
nych i hi sto rycz nych re gio nu. Na -
gro dę spe cjal ną otrzy mał Ma ciej
Ba kes – wie lo let ni dzien ni karz Ra -
dia Ka to wi ce, twór ca Ma ga zy nu
Eko lo gicz ne go Zie lo ny Te le fon.

(RG)

EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
PPOOWWIIAATTUU  GGLLIIWWIICCKKIIEEGGOO

TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW WOJEWÓdZkiEGO

FUNdUSZU OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki WOdNEj
W KATOWiCACh

Cen ne wap no wa nie

Za bieg wap no wa nia przy wra ca gle by do ta kie go sta nu,
by za pew nia ły do bre plo ny.

Za pra co wa li na Zie lo ne Cze ki

Gro no na gro dzo nych Zie lo ny mi Cze ka mi 2012 w to wa rzy stwie Ga brie li Le -
nar to wicz – pre zes WFO ŚiGW w Ka to wi cach oraz Alek san dry Ba na siak –
człon ka Za rzą du Wo je wódz twa Ślą skie go.
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Ro man Wło -
darz – pre zes
Ślą skiej Izby
R o l  n i  c z e j
w Ka to wi -
cach: Pro wa -
dzo na przez

nas w ubie głym ro ku ak cja by ła
bar dzo uda na. Mie li śmy wię cej
chęt nych niż środ ków przy zna -
nych na do fi nan so wa nie za ku pu
wap na na wo zo we go. Bar dzo się
cie szę, że i w tym ro ku WFO -
ŚiGW wes prze wap no wa nie
gleb na te re nie wo je wódz twa
ślą skie go. Je ste śmy je dy nym re -
jo nem w kra ju, gdzie fun dusz
do fi nan so wu je ta kie przed się -
wzię cia ze wzglę du na che micz -
no -bio lo gicz ną de gra da cję gleb,
bę dą cą skut kiem dzia łal no ści
prze my sło wej. 
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Pod czas od bio ru se gre go wa nych od pa dów wła ści ciel nie ru cho mo ści otrzy -
mu je ta ką sa mą ilość wor ków i ta kie go sa me go ko lo ru, ja kie wy sta wił
do od bio ru. 
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Sta wia ją na se gre ga cję
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– Kie ro wa na przez pa na Woj sko wa
Ko men da Uzu peł nień w Gli wi cach
re ali zu je za da nia zwią za ne z za bez -
pie cze niem po ko jo we go i mo bi li za -
cyj ne go uzu peł nie nia jed no stek
woj sko wych, for ma cji obro ny cy -
wil nej i jed no stek prze wi dzia nych
do mi li ta ry za cji oraz za dań zwią za -
nych z ad mi ni stro wa niem za so ba mi
oso bo wy mi i eta to wy mi świad cze -
nia mi rze czo wy mi. Jed nym z waż -
niej szych za dań jest kwa li fi ka cja
woj sko wa oraz re kru ta cja do za wo -
do wej służ by woj sko wej. Jak to wy -
glą da na na szym te re nie? 
– Jak po wszech nie wia do mo, od kil ku
lat po wo ła nie do służ by za sad ni czej
jest za wie szo ne. Obec nie mło dzież
pod le ga kwa li fi ka cji woj sko wej. Zda -
rza się, że mło dzi lu dzie my lą na dal
obie for my – daw ną i obec ną. Jesz cze
kil ka lat te mu, pod czas po bo ru ko mi -
sja le kar ska okre śla ła przy dat ność
do służ by woj sko wej, a na stęp nie ko -
men dant woj sko wej ko men dy uzu peł -
nień kie ro wał przede wszyst kim te
oso by do od by cia czyn nej służ by woj -
sko wej. Obec nie pod czas kwa li fi ka cji
woj sko wej rów nież okre śla na jest
zdol ność do czyn nej służ by woj sko -
wej, z tą jed nak róż ni cą, że woj sko wy
ko men dant uzu peł nień nie kie ru je ich
do od by cia czyn nej służ by woj sko -
wej, lecz oso by te ma ją wy bór. Dla
jed nych przy go da z woj skiem koń czy
się na za ło że niu ewi den cji i wy da niu
ksią żecz ki woj sko wej, dla dru gich na -
to miast jest to po czą tek dro gi do zo -
sta nia żoł nie rzem za wo do wym.
W ra mach tych czyn no ści oso by sta -
wia ją ce się do kwa li fi ka cji woj sko wej
pod da je się obo wiąz ko wym ba da -
niom le kar skim a tak że, sto sow nie
do po trzeb i we dług de cy zji prze wod -
ni czą ce go ko mi sji le kar skiej ba da -
niom spe cja li stycz nym, w tym psy -
cho lo gicz nym oraz ob ser wa cji szpi -
tal nej. Od orze cze nia po wia to wej ko -
mi sji le kar skiej przy słu gu je od wo ła -
nie do wo je wódz kiej ko mi sji le kar -

skiej w ter mi nie 14 dni od dnia do rę -
cze nia orze cze nia. Po upra wo moc nie -
niu się orze cze nia le kar skie go oso bę
prze no si się do re zer wy bez od by wa -
nia służ by woj sko wej.
– Czy do gli wic kiej WKU zgła sza się
wie lu chęt nych mło dych lu dzi, któ -
rzy chcie li by zwią zać swo ją przy -
szłość za wo do wą ze służ bą woj sko -
wą?
– Re kru ta cja do za wo do wej służ by
woj sko wej obec nie od by wa się na kil -
ku płasz czy znach. Pierw szą z nich jest
na bór do wyż szych uczel ni woj sko -
wych, m.in. we Wro cła wiu, Dę bli nie,
War sza wie czy Gdy ni. Przy przy ję ciu
na te uczel nie bra ne są pod uwa gę wy -
ni ki i oce ny koń co we z eg za mi nu ma -
tu ral ne go, spraw ność fi zycz na, zna jo -
mość ję zy ków ob cych, ze szcze gól -
nym na ci skiem na ję zyk an giel ski,
a tak że ce chy oso bo wo ści. Kan dy da -
tów do uczel ni woj sko wych jest bar -
dzo wie lu – do sta ją się naj lep si. Rocz -
nie z te re nu ad mi ni stro wa ne go przez
WKU w Gli wi cach ok. 60 mło dych
lu dzi star tu je do szkół ofi cer skich,
w tej gru pie znaj du je się rów nież kil -
ka na ście osób z te re nu po wia tu gli -
wic kie go. Dru ga płasz czy zna re kru ta -
cji, w tym przy pad ku na stop nie pod -
ofi cer skie, od by wa się po przez ośrod -
ki szko le nia. I wresz cie ko lej na płasz -
czy zna – po wo ła nie do służ by woj -
sko wej w kor pu sie sze re go wych. Jed -
nym z wa run ków zo sta nia sze re go -
wym za wo do wym jest to, że trze ba
być żoł nie rzem re zer wy. Oso by, któ re
ma ją ure gu lo wa ny sto su nek do służ by
woj sko wej, a nie są żoł nie rza mi re zer -
wy, ma ją moż li wość od by cia służ by
przy go to waw czej. Trwa ona czte ry
mie sią ce dla sze re go wych, pięć mie -
się cy dla pod ofi ce rów i 6 mie się cy dla
ofi ce rów. Służ ba ta koń czy się eg za -
mi na mi i za war ciem kon trak tu
do służ by w ra mach Narodowych Sił
Rezerwowych. Jest ona swo istą prze -
pust ką do ubie ga nia się o wstą pie nie
w sze re gi żoł nie rzy za wo do wych. 

– Co Woj sko Pol skie mo że za ofe ro -
wać mło dym lu dziom? Ja kie cze ka -
ją na nich obo wiąz ki i wy zwa nia,
a ja kie zy ski, np. pła co we?
– Mło dym lu dziom woj sko oprócz
sta łej po sa dy i gwa ran to wa nych za -
rob ków pro po nu je moż li wość roz wo -
ju, awan su i pre sti żu. Żoł nierz na po -
cząt ku swo jej dro gi otrzy mu je wy na -
gro dze nie ok. 2,5 tys. brut to oraz do -
dat ko we na leż no ści fi nan so we z ty tu -
łu peł nio nych funk cji.
Za wo do wa służ ba woj sko wa wią że
się rów nież z moż li wo ścią służ by po -
za gra ni ca mi pań stwa, co jest czę sto
po wią za ne z awan sem na wyż szy sto -
pień woj sko wy i ob ję ciem wyż sze go
sta no wi ska służ bo we go. Ja ko do -
świad czo ny żoł nierz za chę cam mło -
dych lu dzi do wstę po wa nia w woj sko -
we sze re gi i za pra szam do Woj sko wej
Ko men dy Uzu peł nień w Gli wi cach,
gdzie wszy scy kan dy da ci otrzy ma ją
wy czer pu ją ce in for ma cje i po ra dy, jak
zo stać za wo do wym żoł nie rzem.
– Nie daw no za koń czy ła się ko lej na
kwa li fi ka cja woj sko wa. Jak oce nia
pan stan zdro wot ny mło dzie ży z te -
re nu po wia tu gli wic kie go w ostat -
nich la tach? Czy ci mło dzi lu dzie
ma ją krze pę? Czy ich kon dy cja fi -
zycz na się po lep sza, czy wręcz prze -
ciw nie – po gar sza? 
– Daw niej pod czas prze pro wa dza ne -
go po bo ru mło dzi lu dzie dość czę sto
ro bi li wie le, aby uchro nić się od od by -
wa nia za sad ni czej służ by woj sko wej.
Obec nie, kie dy służ ba woj sko wa jest
ochot ni cza – nie ma ta kie go pro ble -
mu, wręcz prze ciw nie mło dzi lu dzie
sta ją cy do kwa li fi ka cji woj sko wej ro -
bią wszyst ko, aby otrzy mać jak naj -
wyż szą ka te go rię zdro wia. Wy star czy
spoj rzeć na sta ty sty ki po wo ła nia
do służ by za wo do wej. Z te re nu ad mi -
ni stro wa ne go przez WKU w cią gu za -
le d wie kil ku lat po wo ła nych do służ by
zo sta ło aż 300 żoł nie rzy za wo do -
wych, w tym rów nież do sił po wietrz -
nych, ma ry nar ki wo jen nej czy też
wojsk spe cjal nych, gdzie kry te ria do -
ty czą ce sta nu zdro wia są na praw dę
na bar dzo wy so kim po zio mie.

– Jest pan oso bą bar dzo ak tyw ną
za wo do wo i, mam wra że nie, zna czą -
co zwią za ną z po wia tem gli wic kim.
Przy wszel kie go ro dza ju klę skach
ży wio ło wych jak hu ra gan, któ ry
w 2008 r. prze szedł przez te ren Zie mi
Gli wic kiej, czy po wódź w 2010 r. za -
wsze ja ko je den z pierw szych spie szy
pan z po mo cą. Bar dzo czę sto jest
pan tak że z na mi pod czas naj waż -
niej szych wy da rzeń z ży cia na sze go
po wia tu. Czy ta dys po zy cja i chęć
nie sie nia po mo cy wy ni ka ją tyl ko
z za kre su obo wiąz ków, czy rów nież
z wiel kie go ser ca i życz li wo ści? 
– Pa mię taj my, że każ dy żoł nierz jest
wy ko naw cą wo li pre zy den ta RP. Za -
kres służ bo wych obo wiąz ków ob li gu -
je nas nie tyl ko do obro ny gra nic, ale
i nie sie nia po mo cy w róż nych sy tu -
acjach, np. pod czas sy tu acji kry zy so -
wych. W na szym kra ju sys tem re ago -
wa nia kry zy so we go obej mu je rów -
nież Si ły Zbroj ne. Woj sko we Ko men -
dy Uzu peł nień wraz z Wo je wódz kim
Szta bem Woj sko wym ma ją bar dzo
do bre roz po zna nie w te re nie, pro wa -
dzą ba zę da nych oraz współ pra cu ją
z Cen tra mi Za rzą dza nia Kry zy so we -
go. Cy klicz ne spo tka nia oraz oma wia -
nie na bie żą co za gro żeń w po szcze -
gól nych re jo nach ma ją na ce lu mo ni -
to ro wa nie i za po bie ga nie moż li wym
sy tu acjom kry zy so wym. Woj sko
w swo ich za so bach po sia da wszel kie
po trzeb ne środ ki umoż li wia ją ce nie -
sie nie szyb kiej oraz nie rzad ko spe cja -

li stycz nej po mo cy. War to jed nak pa -
mię tać, że nie je ste śmy głów nym pod -
mio tem ra tow ni czym, mo że my za to
do sko na le współ dzia łać ze stra żą po -
żar ną, po li cją czy służ ba mi me dycz -
ny mi. Jest to nasz obo wią zek, ale tak -
że zwy kła wraż li wość na ludz ką
krzyw dę. Dzia ła my w ob sza rze pew -
nych prze pi sów, ale jak tyl ko mo że -
my, za wsze słu ży my po mo cą. 
Oby jed nak ta kich tra ge dii by ło jak
naj mniej.
– Czy ma pan jesz cze ja kieś in ne,
nie za wo do we związ ki z po wia tem
gli wic kim?
– Mam to wiel kie szczę ście, że
po ukoń cze niu Wyż szej Szko ły Ofi -
cer skiej Wojsk Pan cer nych w Po zna -
niu tra fi łem na służ bę do mia sta,
z któ re go po cho dzę. Tu taj miesz ka ją
moi ro dzi ce, stąd po cho dzi mo ja mał -
żon ka. Mam bar dzo wie le związ ków
i po wią zań nie tyl ko z Gli wi ca mi, ale
z ca łą Zie mią Gli wic ką. Po wiat Gli -
wic ki znam bar dzo do brze, czę sto od -
wie dzam i za wsze z ra do ścią uczest ni -
czę w lo kal nych uro czy sto ściach pro -
mu jąc je go wa lo ry. Przy oka zji pro -
mo cji obron no ści pod czas roz ma itych
kra jo wych i mię dzy na ro do wych uro -
czy sto ści, spo tkań, od praw, sym po -
zjów pod kre ślam wa gę i zna cze nie
po wia tu gli wic kie go w na szej współ -
pra cy.
– Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: MAG DA LE NA 
FI SZER -RĘ BISZ

Za koń czy ła się te go rocz na
kwa li fi ka cja woj sko wa. Na na -
szym te re nie prze pro wa dza ła ją
Po wia to wa Ko mi sja Le kar ska dla
po wia tu gli wic kie go, pra cu ją ca
wspól nie z Woj sko wą Ko mendą
Uzu peł nień w Gli wi cach oraz
z przed sta wi cie la mi miast i gmin
z na sze go te re nu.

W po wie cie gli wic kim kwa li fi -
ka cja woj sko wa od by wa ła się od 1
mar ca do 4 kwiet nia. Jej re zul ta ty
zo sta ły pod su mo wa ne w Wy dzia le
Za rzą dza nia Kry zy so we go Sta ro -
stwa Po wia to we go w Gli wi cach,
któ ry z ra mie nia sta ro sty gli wic kie -
go or ga ni zo wał kwa li fi ka cję woj -
sko wą. Prze pro wa dza na ona by ła
w wy na ję tych przez po wiat po -
miesz cze niach Ośrod ka Ba daw czo -
-Roz wo jo we go Urzą dzeń Me cha -
nicz nych OB RUM Sp. z o. o.
przy ul. To szec kiej 102 w Gli wi -
cach. W ra mach kwa li fi ka cji ko mi -

sja usta la ła zdol ność do czyn nej
służ by woj sko wej osób pod le ga ją -
cych sta wien nic twu, za kła da ła ewi -
den cję woj sko wą, wy da wa ła im
ksią żecz ki woj sko we i prze no si ła
ich do re zer wy. Za in te re so wa ne
oso by otrzy my wa ły peł ną in for ma -

cję o re kru ta cji do ochot ni czych
form służ by woj sko wej. 

– Po wia to wa Ko mi sja Le kar ska
dla po wia tu gli wic kie go prze ba da -
ła 671 osób – in for mu je Zbi gniew
Mać ko wiak z Wy dzia łu Za rzą dza -
nia Kry zy so we go sta ro stwa. – Zde -

cy do wa na więk szość, bo 603 z nich
otrzy ma ły ka te go rię zdol no ści „A”
do czyn nej służ by woj sko wej. Ja ko
cza so wo nie zdol ne do czyn nej służ -
by woj sko wej (ka te go ria zdol no ści
„B”) uzna ne zo sta ły dwie oso by.
Za nie zdol ne do czyn nej służ by
woj sko wej w cza sie po ko ju (ka te -
go ria zdol no ści „D”) uzna no 17
osób. Ja ko trwa le i cał ko wi cie nie -
zdol ne do czyn nej służ by woj sko -
wej w cza sie po ko ju oraz w ra zie
ogło sze nia mo bi li za cji i w cza sie
woj ny (ka te go ria zdol no ści „E”)
okre ślo no 15 osób. Pod sta wo wym
rocz ni kiem, pod le ga ją cym w tym
ro ku kwa li fi ka cji woj sko wej, by ły
oso by uro dzo ne w 1993 r. –
przed ko mi sją sta wi ło się ich 637.
Z rocz ni ków star szych było 24
osób. Wśród prze ba da nych
znajdowało się 10 ko biet. 

Na ko mi sję przy by ło 97,85 proc.
we zwa nych osób. Spo śród ośmiu
gmin po wia tu gli wic kie go aż z pię -
ciu przed ko mi sją sta nę ło 100 proc.
osób pod le ga ją cych kwa li fi ka cji –

są to Ru dzi niec, Gie rał to wi ce, To -
szek, So śni co wi ce i Wie lo wieś.
W sto sun ku do po przed nie go ro ku
wskaź nik sta wien nic twa po pra wił
się o 1,86 proc. – w 2011 r. wy no sił
bo wiem 95,99 proc. Oso by, któ re
nie sta wi ły się przed ko mi sją, głów -
nie prze by wa ją za gra ni cą. War to
wie dzieć, że za nie sta wie nie się
do kwa li fi ka cji woj sko wej gro zi
grzyw na w wy so ko ści 1000 zł, na -
ło żo na przez sąd re jo no wy na wnio -
sek pro ku ra tu ry. 

W ostat nim dniu pra cy ko mi sji
jej sie dzi bę od wie dzi li mjr Lech
Za wod nik – za stęp ca ko men dan ta
WKU w Gli wi cach oraz kmdr ppor.
Da riusz Szlach cic – szef Wy dzia łu
Re kru ta cji w WKU Gli wi ce. Zło ży -
li oni po dzię ko wa nia Po wia to wej
Ko mi sji Le kar skiej, któ ra pra co wa -
ła pod kie run kiem lek. med. Ma ria -
na Ga bry sia. Człon ko wie ko mi sji
ode bra li tak że po dzię ko wa nia skie -
ro wa ne dla nich za bar dzo do brą
pra cę przez sta ro stę gli wic kie go
Mi cha ła Nie szpor ka. (RG)

Lek. med. Ma rian Ga bryś od bie ra po dzię ko wa nia za prze pro wa dze nie te go -
rocz nej kwa li fi ka cji woj sko wej.
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Kwa li fi ka cja woj sko wa 2012

Za chę cam do wstę po wa nia w sze re gi ar mii 
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Roz mo wa z ppłk. dypl. RO MA NEM NO WO GRODZ KIM,
Woj sko wym Ko men dan tem Uzu peł nień w Gli wi cach
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Czym jest „że bro” w dzwo -
nie? Ja kie se kre ty kry je Ka -
nał Gli wic ki? Co moż na od -
kry wać pod czas Bre we rii To -
szec kich? Na te re nie gmin
Spi chle rza Gór ne go Ślą ska
znaj dzie my atrak cje, któ rych
próż no szu kać w in nych miej -
scach Pol ski.

Ta jem ni ca dźwię ku dzwo nu
tkwi w kształ cie je go „że bra” –
tak uwa ża ją Fel czyń scy, któ rzy
wie dzę i do świad cze nie
w sztu ce lu dwi sar skiej na by -
wa ją od sze ściu po ko leń. Ten
pięk ny in stru ment mu zycz ny
kry je w so bie aż 50 róż nych
to nów. Wy zwa niem dla lu -
dwi sa rza jest, by w ze sta wie
dzwo nów sły chać by ło tę sa -
mą har mo nię, któ rą da je nam
dźwięk po je dyn cze go dzwo -
nu. Ton pod sta wo wy okre śla
mistrz -lu dwi sarz w for mie.
By ta po wsta ła, naj pierw trze -
ba wy kre ślić we dług ka no -
nów sztu ki „że bro”, któ re
prze no si się na me ta lo wy sza -
blon. Przy je go po mo cy zo -
sta nie ule pio na z gli ny for ma.
Pod czas od le wu płyn ny spiż,
roz grza ny do 1200o C, wy peł -
nia for mę i tak ro dzi się
dzwon. Lu dwi sar nia Fel czyń -
skich w Ta ci szo wie od le wa dzwo -
ny we dług tra dy cyj nej, spraw dzo -
nej przez po nad dwa wie ki re cep -
tu ry. Dłu go wiecz ne dzwo ny są
pięk nie zdo bio ne rzeź bio ny mi,
nie po wta rzal ny mi wi ze run ka mi.

Nie da le ko stąd znaj du je się
Ka nał Gli wic ki. Kie dy oka za ło
się, że je go po przed nik – Ka nał
Kłod nic ki nie wy trzy mu je kon ku -
ren cji i je go dni są po li czo ne,
Ślą za cy po tra fi li sku tecz nie lob -
bo wać w spra wie bu do wy no we -
go. Na kon fe ren cji lan dów
w 1927 r. na po tka li na sil ną opo -
zy cję, ale rze czo wa ar gu men ta cja
i za an ga żo wa nie przy nio sły
w koń cu efek ty. W 1933 r. roz po -
czę to bu do wę Ka na łu Gli wic kie -
go, a gdy go otwie ra no, by ła to
naj no wo cze śniej sza dro ga wod na
w Eu ro pie. 

Ka nał Gli wic ki ma 40 km
i 600 m dłu go ści. Róż ni ca po zio -
mów wo dy po mię dzy Gli wi ca mi
a uj ściem do Od ry, wy no si po -
nad 43 m. Pły ną ce ka na łem bar ki
są sze ścio krot nie ślu zo wa ne.
Na te re nie Spi chle rza znaj du ją się
dwie ślu zy: Dzierż no i Ru dziniec.
Na pierw szej z nich, w 1941 r. do -
szło do ka ta stro fy bu dow la nej.
Na wieść o tym głów ny pro jek tant
– inż. Ar tur Al brecht, zmarł na za -
wał ser ca. 

Ta jem ni czy urok pra cy płat ne -
rzy, ka li gra fów i in nych daw nych
pro fe sji ma ją moż li wość od kry -

wać wi dzo wie pod czas Bre we rii
To szec kich. W cza sie im pre zy in -
sce ni zo wa na jest ja kaś le gen da
czy hi sto ria zwią za na z zam kiem
w Tosz ku. Czy to po da nie
o okrut nym ba ro nie Je rzym von
Re dern, czy dzie je księż nej Ju dy -
ty Ma zo wiec kiej, któ ra miesz ka -
ła przez pe wien czas w to szec -
kim zam ku i ja ko wdo wa za czę ła
szu kać do bre go kan dy da ta
na mę ża. 

W pro gra mie Bre we rii To szec -
kich, od pierw szej edy cji im pre -
zy, by ły wy stę py ze spo łów pre -
zen tu ją cych śre dnio wiecz ne tań -
ce i mu zy kę, wal ki ry ce rzy,
musz tra land sk nech tów, jar mark
rę ko dzie ła i wy sta wy. Moż na po -
pa trzeć, jak pod mło tem płat ne rza
po wsta ją zbro je ry cer skie, sa me -
mu zro bić kar tę pa pie ru czer pa -
ne go czy pod okiem min ce rza
wy bić mo ne tę. O tym, jak kie dyś
lu dzie wy obra ża li so bie świat,
do wie my się oglą da jąc re pli ki hi -
sto rycz nych map, któ re po wsta ły
w ta ki sam spo sób, jak kil ka wie -
ków te mu. 

Co nas cze ka pod czas te go -
rocz nych Bre we rii? War to spraw -
dzić na stro nie www.za mek to -
szek.pl. 

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 fo to: JA RO SŁAW 
MY ŚLIW SKI

Wy sta wa fo to gra ficz na pt.
„Od wień ca ad wen to we go do do -
żyn ko we go czy li tra dy cje, zwy -
cza je i ob rzę dy po wia tu gli wic kie -
go” po raz pierw szy zmie ni ła lo -
ka li za cję. Od 20 kwiet nia do 21
ma ja moż na ją oglą dać w Cen -
trum Edu ka cyj nym im. Bł. Ja na
Paw ła II (ul. Ja na Paw ła II 1,
przy gli wic kiej Ka te drze).

Przy go to wa na przez Sta ro stwo
Po wia to we w Gli wi cach wy sta wa
po wsta ła w ra mach pro jek tu
„W kra inie utop ków i wo dze nia
niedź wie dzia – pro mo cja ślą skiej
kul tu ry lu do wej na przy kła dzie
zwy cza jów, ob rzę dów i le gend po -
wia tu gli wic kie go” współ fi nan so -
wa ne go przez Unię Eu ro pej ską.
Moż na na niej po dzi wiać i po zna -

wać ta kie ob rzę dy jak: bar bór ka
i karcz ma piw na, be tlyj ki, sy pa nie
owsa, wo dze nie niedź wie dzia, bab -
ski com ber, to pie nie ma rzan ny,
wierz bo we krzy ży ki, sta nic kie fa -
kle, kro szon ki, szu ka nie za jącz ka,
pro ce sja kon na, noc świę to jań ska,
do żyn ki, po lte ra bend i ro czek. Jej
wer ni saż od był się w Gli wic kiej
Wyż szej Szko le Przed się bior czo ści,
a eks po no wa na bę dzie jesz cze
w wie lu in nych miej scach:
�Cen trum Edu ka cyj ne im. Ja na
Paw ła II w Gli wi cach – do 21 ma ja 
�Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -

cach – od 21 ma ja do 11 czerw ca
�By tom skie Cen trum Kul tu ry
w By to miu – od 11 do 20 czerw ca
�Bi blio te ka Ślą ska w Ka to wi cach
od 2 do 16 lip ca 
�Ryb nic kie Cen trum Kul tu ry
w Ryb ni ku od 18 lip ca do 13 sierp nia
�Tar no gór skie Cen trum Kul tu ry
w Tar now skich Gó rach – od 13
do 27 sierp nia
�Miej skie Cen trum Kul tu ry w Ru -
dzie Ślą skiej – od 27 sierp nia do 27
wrze śnia. 
Od paź dzier ni ka wy sta wę bę dzie
moż na oglą dać w gmi nach po wia tu
gli wic kie go. 

(MFR)

13 kwiet nia w au li Cen trum
Edu ka cyj ne go im. Bł. Ja na Paw -
ła II w Gli wi cach od by ła się pro jek -
cja fil mu po świę co ne go Ze spo ło wi
Pa ła co wo -Par ko we mu w Pław nio -
wi cach pt. „Per ła Ro du Bal le stre -
mów”.

W Ze spo le Pa ła co wo -Par ko wym
mie ści się dziś Ośro dek Edu ka cyj no -
-For ma cyj ny Die ce zji Gli wic kiej, jed -
nak jesz cze do po ło wy XX wie ku był
on we wła da niu jed ne go z naj waż niej -
szych ślą skich ro dów – Bal le stre mów
i peł nił funk cję je go sie dzi by re pre -
zen ta tyw nej. 

W 40-mi nu to wym fil mie przed sta -
wio na zo sta ła hi sto ria ro du Bal le stre -
mów, ży cie miesz kań ców pław nio wic kie go pa ła cu oraz
je go prze pięk ne wnę trza i oto cze nie. O zbio rach, cie ka -
wost kach i wy jąt ko wym uro ku te go miej sca opo wia da ją
bi skup (obec nie se nior) gli wic ki Jan Wie czo rek, hi sto -
ryk dr Ar ka diusz Ku zio -Pod ruc ki, hi sto ryk dzie jów
Gór ne go Ślą ska dr Ja cek Ku rek i ku stosz Ze spo łu Pa ła -
co wo -Par ko we go oraz dy rek tor Ośrod ka Edu ka cyj no -
-For ma cyj ne go Die ce zji Gli wic kiej w Pław nio wi cach
ks. dr Kry stian Worbs. 

Obec ny na pre mie rze bi skup Jan Wie czo rek wspo mi -
nał, w ja ki spo sób Ze spół Pa ła co wo -Par ko wy w Pław -
nio wi cach stał się wła sno ścią die ce zji gli wic kiej i pod -
kre ślał, jak wie le pra cy wło żo no w to, aby wy glą dał on
tak jak dziś. Z ko lei ks. Worbs mó wił: – Film po ka zu je
za rów no pięk no pław nio wic kiej po sia dło ści, jak i ma
wy miar edu ka cyj ny. Pa łac w Pław nio wi cach to ślad hi -
sto rii tej zie mi. 
Re ży ser fil mu Adam Kra śnic ki przy po mniał, iż „Per ła

Ro du Bal le stre mów” jest za mknię ciem gli wic kie go
tryp ty ku fil mów: o Ze spo le Klasz tor no -Pa ła co wym
w Ru dach, o Ośrod ku Re ha bi li ta cyj no -Edu ka cyj nym dla
Dzie ci i Mło dzie ży Nie peł no spraw nej pw. św. Ra fa ła
Ar cha nio ła w Ru si no wi cach oraz o Ze spo le Pa ła co wo -
-Par ko wym w Pław nio wi cach. – Są to szcze gól ne miej -
sca w die ce zji gli wic kiej, któ re za po słu gi bi sku pa Wie -
czor ka zo sta ły od bu do wa ne i od no wio ne – pod kre ślił. 

Film jest do stęp ny w wer sji DVD za rów no w pław -
nio wic kim pa ła cu, jak i w Ku rii Die ce zjal nej w Gli wi -
cach. Zo stał wy pro du ko wa ny przez Te le wi zję Pol -
ską S.A. Od dział w Ka to wi cach przy współ pra cy Ku rii
Die ce zjal nej w Gli wi cach na zle ce nie Fun da cji „Si le sia
Pro Eu ro pa”. 

Na pre mie rze Po wiat Gli wic ki re pre zen to wał prze -
wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, Ta de usz Ma -
mok.

(SoG)

Już po raz ko lej ny Py sko wi ce go ści ły
pa ry ta necz ne z ca łej Pol ski pod czas
„Szo ko wi ska” – Grand Prix Pol ski Ju nio -
rów Star szych i ogól no pol skie go tur nie ju
tań ca to wa rzy skie go. W trze ciej edy cji
im pre zy, któ ra od by ła się w Ha li Wi do wi -
sko wo -Spor to wej Miej skiego Ośrod ka
Kul tu ry i Spor tu, wy star to wa ło 210 par
z 51 klu bów i szkół tań ca. Przez ca ły
dzień moż na by ło oglą dać zma ga nia tan -
ce rek i tan ce rzy, któ rzy za chwy ca ją swo -
imi umie jęt no ścia mi, cza rem, pięk ny mi
kre acja mi i ele gan cją ru chu.

Or ga ni za to ra mi im pre zy by li Gli wic kie
Sto wa rzy sze nie Ta necz no -Spor to we „Szok -
Gli wi ce”, Mia sto Py sko wi ce oraz MO KiS
w Py sko wi cach. 

(SoG)

Lu dwi sar nia w Ta ci szo wie, Ka nał Gli wic ki, Bre -
we rie To szec kie... 

Do bra ro bo ta 

W Tosz ku moż na po pa trzeć, jak pod mło -
tem płat ne rza po wsta ją zbro je ry cer skie.

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 Pro jekt współ fi nan so wa ny przez Unię Eu ro pej ską z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go

w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą skie go na la ta 2007-2013

Na sze ob rzę dy – wy sta wo wo!

Pław nio wic ka per ła sfil mo wa na

To miej sce za chwy ca o każ dej po rze ro ku, nie tyl ko w okre sie kwit nie nia
ma gno lii.
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Ta niec na naj wyż szym po zio mie

Tak pre zen to wa li się tan ce rze pod czas te go rocz ne go „Szo ko wi ska”. 
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Od stycz nia w Szpi ta lu w Knu -
ro wie dzia ła pierw szy w po wie cie
gli wic kim Od dział On ko lo gicz ny.
Je go utwo rze nie – po cząt ko wo
zwią za ne z pew ny mi oba wa mi –
oka za ło się bar dzo ce lo we. 

– Mo że my się skar żyć tyl ko
na zbyt ni ski i nie peł ny kon trakt
z Na ro do wym Fun du szem Zdro wia
– mó wi or dy na tor od dzia łu, lek.
med. Ma rian Ga bryś. – Za in te re -
so wa nie pa cjen tów i chęć le cze nia
się wła śnie u nas są bar dzo du że.
Już w mar cu wy ko rzy sta li śmy ta ką
ilość za kon trak to wa nych usług, ja -
ka za pla no wa na by ła na ca łe pierw -
sze pół ro cze te go ro ku. W związ ku
z tym prze wi du je my re ne go cja cję
kon trak tu, za rów no pod wzglę dem
ilo ści, jak i za kre su usług me dycz -
nych świad czo nych na na szym od -
dzia le.

Obec nie od dział dys po nu je
9 łóż ka mi szpi tal ny mi, a w ra zie po -
trze by mo że przy jąć mak sy mal -
nie 10 pa cjen tów. Za le cze nie on ko -
lo gicz ne od po wie dzial ny jest dr n.
med. Ste fan Szelc, spe cja li sta on -
ko log od 49 lat zwią za ny z Cen trum
On ko lo gii – In sty tu tem im. Ma rii
Skło dow skiej -Cu rie w Gli wi cach. 

– Za kres na szej dzia łal no ści sku -
pia się na trzech za gad nie niach –
wy ja śnia. – Pierw szy to przyj mo -
wa nie do zdia gno zo wa nia osób
z po dej rze niem cho ro by no wo two -
ro wej. Dru gi obej mu je le cze nie
che micz ne, czę sto w sko ja rze niu
z le cze niem chi rur gicz nym lub ra -
dio te ra pią, przy czym współ pra cu -
je my z od dzia łem chi rur gii ogól nej
w na szym szpi ta lu oraz z gli wic kim
od dzia łem Cen trum On ko lo gii.
Trze ci sta no wi le cze nie po wi kłań
po che mio - i ra dio te ra pii, ta kich jak
np. ane mie czy sta ny za pal ne. Ze
wzglę du na kon trakt, ja ki otrzy ma -
li śmy z NFZ, le cze nie che micz ne
pro wa dzo ne jest u nas w cy klu jed -
no dnio wym, ale za bie gać bę dzie my
rów nież o moż li wość po sze rze nia

te go za kre su usług
me dycz nych.

Od dział ma
trzy ka me ral ne sa -
le cho rych, prze -
zna czo ne dla 2-4
pa cjen tów. Są no -
wo cze śnie wy po -
sa  żo  ne  (m. in .
w elek trycz nie
pod no szo ne łóż ka), ja sne, ko lo ro -
we, każ da z nich po sia da ła zien kę.
Rów nież na ko ry ta rzu jest przy tul -
nie i pa ste lo wo, a wy god ne ka na py
za chę ca ją do od po czyn ku. Pa cjen ci
chwa lą so bie in dy wi du al ną opie kę,
ja ką są tu oto cze ni. 

– To nie jest mo loch, gdzie cho -
ry gu bi się wśród se tek in nych pa -
cjen tów – pod kre śla dr Szelc. – Ta -
ka at mos fe ra bez wąt pie nia do brze
wpły wa na sa mo po czu cie osób tu taj
le czo nych. Szpi tal w Knu ro wie,
uru cha mia jąc ma ły Od dział On ko -
lo gicz ny, wpi sał się w ten den cję,
wy stę pu ją cą obec nie w lecz nic twie.
Zgod nie z nią le cze nie no wo two rów
jest de cen tra li zo wa ne, tak by pa -

cjent miał bli żej do szpi ta la. Cho rzy
mo gą tu li czyć na ta ki sam po ziom
le cze nia, ja ki otrzy ma li by w uzna -
nych ośrod kach on ko lo gicz nych.

Od stycz nia od dział przy jął po -
nad 100 pa cjen tów – głów nie
z Knu ro wa i oko li cy, ale nie tyl ko.
Wśród cho rych do mi nu ją no wo -
two ry pier si, prze wo du po kar mo -
we go, płuc, rza dziej zda rza ją się
przy pad ki ra ka in nych na rzą dów.
Prze wa ża ją pa cjen ci w śred nim lub
star szym wie ku, więk szość z nich
prze kro czy ła 50. rok ży cia. Nie ste -
ty za cho ro wań na no wo two ry jest
co raz wię cej, nie tyl ko w tej gru pie
wie ko wej. 

(RG)

…prze ko nu ją się o tym pa -
cjent ki Szpi ta la w Knu ro wie,
gdzie dzie ci przy cho dzą na świat
w ta ki spo sób, by ma ma nie by ła
przy tym ska za na na cier pie nie.

– Ro śnie świa do mość pa cjen tek
w od nie sie niu do me tod ła go dze nia
bó lu po ro do we go – mó wi mgr
Ewa Foj cik, po łoż na Blo ku Po ro -
do we go i Po łoż nic twa Szpi ta la
w Knu ro wie. – Przez wie ki pa no -
wa ło prze ko na nie, że po ród mu si
bo leć. Te raz dys po nu je my już wie -
lo ma moż li wo ścia mi ła go dze nia
te go bó lu, tak by ko bie ta w peł ni
mo gła od czu wać ra dość z przyj ścia
na świat wy cze ki wa ne go ma leń -
stwa. 

W Szpi ta lu w Knu ro wie ob ser -
wu je się znacz ny wzrost licz by po -
ro dów ze znie czu le niem – za rów no
z e  w n ą  t r z o  p o  n o  w y m ,  j a k
i przy uży ciu ga zu po tocz nie zwa -
ne go roz we se la ją -
cym. Me to dy te są tu
sto so wa ne na ży cze -
nie każ dej po łoż ni cy,
o ile tyl ko nie ma
prze ciw wska zań me -
dycz nych. Szpi tal
w Knu ro wie jest już
zna ny z te go, iż moż -
na tu ro dzić bez bó -
lu, tak że na od dzia le
wciąż zwięk sza się
ilość mam z róż nych
oko lic na sze go wo je -
wódz twa. Nad znie -
czu la niem ro dzą cych
czu wa ją zna ko mi ci
ane ste zjo lo dzy, któ -
rzy do sko na li li swe
umie jęt no ści w Szpi -
ta lu św. Zo fii w War -
sza wie, uwa ża nym
za jed ną z czo ło -
w y c h  p l a  c ó  w e k
w za kre sie gi ne ko lo -
gii i po łoż nic twa
w Pol sce. 

– Każ da z pa cjen tek mo że spo -
rzą dzić plan po ro du, w któ rym
okre śla wa run ki, w ja kich chce ro -
dzić – do da je Ewa Foj cik. – To ona
de cy du je o tym, czy przy po ro dzie
to wa rzy szy jej oj ciec dziec ka lub
in na bli ska oso ba, w ja kiej po zy cji
chce ro dzić oraz czy ko rzy sta ze
znie czu le nia. Py ta my też m.in.
o to, ja kie wa run ki za pew nić jej
pod czas po ro du – czy chce np., by
by ły przy ciem nio ne świa tła
i umoż li wio no jej słu cha nie ulu -
bio nej mu zy ki. Pa cjent ka de kla ru je
też, kto ma do ko nać prze cię cia pę -
po wi ny i jak ma wy glą dać jej
pierw szy kon takt z dziec kiem
po po ro dzie. Wszyst ko po to, by
przyj ście na świat dziec ka by ło na -
praw dę pięk nym mo men tem, któ ry
wspo mi na się bez bó lu przez ca łe
ży cie.

(RG)

Sza cun ko wo co siód my oby -
wa tel na sze go kra ju to oso ba po -
sia da ją ca ja kąś nie peł no spraw -
ność. W po wie cie gli wic kim, we -
dług da nych sta ty stycz nych
z 2010 r., za miesz ku je 114 406
osób i sza cu je się, że oko ło 8 000
to oso by z nie peł no spraw no ścią.

Oso by nie peł no spraw ne co raz
czę ściej spo ty ka my w na szym co -
dzien nym oto cze niu, na uli cy,
w szko le, w pra cy. Każ dy z nas
mo że kie dyś do łą czyć do świa ta
nie peł no spraw nych, bo nie peł no -
spraw ność wy ni ka nie tyl ko z wad
wro dzo nych, ale tak że z cho rób
czy wy pad ków. Nie peł no spraw -
ność sta no wi wy zwa nie, ba rie rę
i prze szka dza w wy ko ny wa niu za -
dań ży cio wych, stąd też po dej mo -
wa ne są róż ne go ro dza ju dzia ła nia
ce lem umoż li wie nia po szcze gól -
nym oso bom ra dze nia so bie z wła -
sny mi ogra ni cze nia mi. 

Wza leż no ści od udzie la ne go
wspar cia, dzie li my je na:

wspar cie in for ma cyj ne, wspar cie
emo cjo nal ne, wspar cie ma te rial ne
(rze czo we, fi nan so we), wspar cie
przez świad cze nie usług, wspar cie
roz wo ju.

Jed nym z za dań po wia tu, wy ni -
ka ją cym z usta wy z dnia 27

sierp nia 1997 r. o re ha bi li ta cji za -
wo do wej i spo łecz nej oraz za trud -
nia niu osób nie peł no spraw nych
(tekst jed no li ty, Dz. U. z 2011 r.
Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) jest
wspar cie fi nan so we osób z nie peł -
no spraw no ścią ze środ ków Pań -
stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta-
cji Osób Nie peł no spraw nych
(PFRON). Co rocz nie Za rząd Fun -
du szu przy zna je, zgod nie z al go -
ryt mem, kwo tę przy pa da ją ca dla
Po wia tu Gli wic kie go na re ali za -
cję za dań okre ślo nych w tej usta -
wie. 

W ro ku bie żą cym kwo ta ta wy -
no si 2 220 340,00 zł i w po rów na -
niu z ro kiem 2011 jest wyż sza
o 436 169,00 zł. Uchwa łą nr

XX/113/2012 z dnia 29 mar -
ca 2012 Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
okre ślo ne zo sta ły za da nia oraz wy -
so kość kwot na ich re ali za cję. Re -
ali za to rem za dań w za kre sie re ha -
bi li ta cji spo łecz nej jest Po wia to we
Cen trum Po mo cy Ro dzi nie
(PCPR). Pro jekt tej uchwa ły zo stał
po zy tyw nie za opi nio wa ny przez
Po wia to wą Spo łecz ną Ra dę
do Spraw Osób Nie peł no spraw -
nych. 

Po mi mo, iż w bie żą cym ro ku
Po wiat Gli wic ki dys po nu je

wyż szą kwo tą środ ków fi nan so -
wych, nie wszyst kie oso by skła da -
ją ce wnio ski o do fi nan so wa nie ze
środ ków PFRON zo sta ną ob ję te
wspar ciem fi nan so wym. Ce lem ra -
cjo nal ne go dys po no wa nia środ ka -
mi PFRON, a tak że ma jąc na uwa -
dze do tar cie z po mo cą do jak naj -
więk szej licz by osób usta lo ne zo -
sta ły za sa dy roz pa try wa nia wnio -
sków. Za sa dy te po zy tyw nie za opi -
nio wa ła Po wia to wa Spo łecz na Ra -

da do Spraw Osób Nie peł no spraw -
nych na po sie dze niu w dniu 20
mar ca 2012 r. i obo wią zy wać bę dą
przez ca ły br.

Zgod nie z przy ję ty mi kry te ria -
mi do fi nan so wa nie do tur nu su re -
ha bi li ta cyj ne go mo gą otrzy mać
oso by le gi ty mu ją ce się orze cze -
niem o za li cze niu do znacz ne go,
umiar ko wa ne go lub lek kie go stop -
nia nie peł no spraw no ści lub rów no -
waż ne (I, II, III gru pa orze cze nia
ZUS) raz na dwa la ta. Dzie ci do 16
ro ku ży cia oraz uczą ce się do 24
ro ku ży cia otrzy mu ją do fi nan so wa -
nie co rocz nie.

Wnio ski o do fi nan so wa nie za -
ku pu ze sta wu kom pu te ro we go
w ra mach li kwi da cji ba rier w ko -
mu ni ko wa niu się oraz sprzę tu re -
ha bi li ta cyj ne go są roz pa try wa ne
w szcze gól nie uza sad nio nych przy -
pad kach.

Ogra ni czo ne jest tak że do fi nan -
so wa nie w ra mach za da nia –

za opa trze nie w przed mio ty or to pe -
dycz ne i środ ki po moc ni cze, przy -
zna wa ne oso bom nie peł no spraw -

nym na pod sta wie od ręb nych prze -
pi sów. Do fi nan so wa nie do apa ra -
tów słu cho wych dla osób do ro -
słych usta lo ne jest do 100 proc.
kwo ty li mi tu usta lo ne go przez Na -
ro do wy Fun dusz Zdro wia.

Wszyst kich za in te re so wa nych
wspar ciem fi nan so wym ze

środ ków PFRON za chę ca my
do za po zna nia się ze szcze gó ła mi
po wyż szych Za sad, któ re umiesz -
czo ne są na stro nie in ter ne to wej
Po wia to we go Cen trum Po mo cy
Ro dzi nie w Gli wi cach: www.pcpr -
-gli wi ce.pl. Za sa dy te udo stęp nio -
ne są tak że w Biu le ty nie In for ma cji
Pu blicz nej po wia tu: www.bip.po -
wiat gli wic ki.finn.pl.

Wszel kie in for ma cje moż na
uzy skać oso bi ście w na szej sie dzi -
bie: Gli wi ce, ul. Zyg mun ta Sta re -
go 17, po kój nr 90, po nie dzia łek -
-śro da od godz. 8.30 do 15.00,
czwar tek od godz. 8.30 do 17.30,
pią tek od godz. 8.30 do 13.30. oraz
te le fo nicz nie pod nu me rem 32 332
66 14. 

GRA ŻY NA LE D WOŃ – PCPR

Od dział jest przy -
tul ny i przy ja zny
dla pa cjen tów.

On ko lo gia: fa cho wo i ka me ral nie
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Wspar cie osób z nie peł no spraw no ścią

Po ród nie mu si bo leć…

Po łoż na Gra ży na Kor czyc za chę ca do znie czu le nia
przy po mo cy ga zu roz we se la ją ce go.
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Kil ka ty go dni te mu do re dak cji
„Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go”
wpły nę ła krót ka in for ma cja z proś -
bą o po moc: „Mam na imię Ku buś,
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. 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. Pro szę Was o po moc. Moi ro -
dzi ce nie otrzy mu ją po mo cy od in -
sty tu cji pań stwo wych, a mo ja re ha -
bi li ta cja jest bar dzo dro ga.”

Po sta no wi li śmy za in te re so wać się
bli żej lo sem Ku by. Umó wi li śmy się
na spo tka nie. Kie dy we szłam do py -
sko wic kie go do mu pań stwa Bednar-
ków, uśmie chem przy wi tał mnie ma ły
Ku ba. Zba dał mnie wzro kiem i za py -
tał: – Chcesz ka wy? A póź niej się
przy tu lił. Tak czu łe po wi ta nie mo że
roz mięk czyć naj tward sze ser ce…

Ku buś ma obec nie 9 lat. Jest upo śle dzo ny
w stop niu umiar ko wa nym, a do dat ko wo nie -
sa mo dziel ny, nie po tra fi cho dzić bez po mo cy,
mó wi nie wy raź nie, uczy się sy gna li zo wać po -
trze by fi zjo lo gicz ne. Jest obec nie wy cho wan -
kiem gli wic kie go Ośrod ka Ada pta cyj no -Re -
ha bi li ta cyj ne go dla Dzie ci i Mło dzie ży Nie -
peł no spraw nej przy ul. Sło wac kie go.
Od wrze śnia br. bę dzie uczniem py sko wic kie -
go Ze spo łu Szkół Spe cjal nych. 

Ku ba jest bar dzo po god ny, we so ły i ra do -
sny. Otwar ty na lu dzi, lu bi trak to ry, sa mo cho -
dy, ba sen i huś taw ki… Ro dzi ce wal czą o je go
zdro wie i spraw ność ze wszyst kich sił. Są bar -

dzo ener gicz ni i zde ter mi no wa ni. Go -
dzi na mi po tra fią mó wić o wszel kich
me to dach re ha bi li ta cyj nych, któ re
prze ku wa ją w czyn. Ku buś kil ka ra zy
do ro ku wy jeż dża na tur nu sy re ha bi li -
ta cyj ne, co dzien nie jest re ha bi li to wa -
ny w gli wic kim ośrod ku, w do mu,
jeź dzi na ba sen, ćwi czy i uspraw nia
po szcze gól ne na rzą dy. Za re ha bi li ta cję trze ba
jed nak pła cić. Tur nus re ha bi li ta cyj ny jest do fi -
nan so wy wa ny przez PE RON tyl ko raz w ro -
ku, po zo sta łe wy jaz dy trze ba po kry wać w ca -
ło ści z do mo wej ka sy.

– Wy bie ra my tyl ko ta kie ośrod ki, w któ rych
po byt jest dla Ku by ce lo wy, czy li że je go cięż -
ka pra ca re ha bi li ta cyj na, żmud ne i trud ne ćwi -
cze nia pod okiem spe cja li stów przy no szą efek -
ty. Po byt w ta kich ośrod kach, nie ste ty, jest bar -
dzo kosz tow ny. Przy kła do wo byd go ski ośro -
dek, w któ rym by li śmy w mar cu, to wy da tek
rzę du 4 700 zł. Przy mie rza my się tak że do za -
bie gu me to dą fi bro to mii, któ ra po le ga na przy -
cię ciu przy kur czo nych ścię gien la se rem. By ło -
by to dla Ku bu sia ko niecz ne, po nie waż przy -
kur czo na le wa rę ka bar dzo prze szka dza mu
w co dzien nym ży ciu. Ta ki za bieg to ko lej -
ne 10-15 tys. zł – mó wi Ali cja Bed na rek, ma -
ma Ku by, z mi ło ścią spo glą da jąc na syn ka.

Snu je opo wieść o nie ła twych po cząt kach
by cia ra zem i ema nu je z niej wiel ka si ła. – Nie
mo gli śmy mieć z mę żem dzie ci, a bar dzo ich
pra gnę li śmy. W 2002 r. roz po czę li śmy sta ra -

nia o ad op cję. Trwa ło to w na szym przy pad ku
za le d wie pięć mie się cy, więc bar dzo krót ko.
Po zna li śmy na szą przy szłą có recz kę Ewe li nę,
któ ra mia ła wów czas 16 mie się cy, by ła roz -
kosz na, tup ta ła na ma łych nóż kach i uśmie -
cha ła się ze smocz kiem w bu zi… Jed nak że
oka za ło się, że nie ja ko w „pa kie cie” z sio strą
jest jej 4-mie sięcz ny bra ci szek… – do da je Ali -
cja Bed na rek.

Dal szą opo wieść „sły szę” jak by z ust Ku -
by. Jest to tekst przy go to wa ny na stro nę in ter -
ne to wą: „Moi ro dzi ce nie wie dzą pra wie nic
o mo ich pierw szych chwi lach, gdyż zo sta łem
przez nich ad op to wa ny wraz z mo ją star szą
o rok sio strzycz ką. Jak po da ją do ku men ty,
uro dzi łem się po 30-ty go dnio wej cią ży ja ko
wcze śnia czek o wa dze ko gu ciej 1450 gra -
mów. Otrzy ma łem Ap gar 6/7/8/8, a więc wca -
le nie źle! Zo sta łem prze wie zio ny na OIOM,
gdzie prze by wa łem z po wo du nie wy dol no ści
od de cho wej i in fek cji we wnątrz ma cicz nej.
Dwu krot nie prze to czo no mi kon cen trat krwi -
nek czer wo nych. Po 7 ty go dniach tra fi łem
do Do mu Ma łe go Dziec ka w Gli wi cach, gdzie
prze sze dłem za pa le nie płuc i od wod nie nie

i jesz cze „ta kie tam” róż ne cho ro by... Zro bio -
no mi też USG gło wy, w któ rym wy szły przy -
ko mo ro we ogni ska leu ko ma la cji. Swo ich ro -
dzi ców zo ba czy łem, gdy mia łem 4 mie sią ce,
by łem jak mó wi ma ma „gra ti skiem” do sio -
stry, gdyż trze ba by ło „wziąć”  nas nie ja ko
w pa kie cie. Od te go cza su je ste śmy ra zem.
Po ro ku za ata ko wa ła mnie pa dacz ka, któ ra
cza sa mi o so bie przy po mi na. Moi ro dzi ce nie
wie dzie li do koń ca,  że mo gę być ta ki cho ry.
Mo że to i le piej, bo je ste śmy ra zem i mam
swój dom. O ro dzi cach bio lo gicz nych  wiem,
że zo sta wi li mnie w szpi ta lu i zrze kli się swo -
ich praw do mnie...”

W do mu Bed nar ków na każ dym kro ku wi -
dać wiel ką mi łość. Ro dzi ce ota cza ją obo je
swo ich dzie ci czu łą opie ką. Ze wzglę du jed -
nak na upo śle dze nie Ku bu sia i je go spe cjal ne
po trze by dzień mu si być ści śle zor ga ni zo wa -
ny. Pa ni Ali cja jest pie lę gniar ką. Pra cu je w to -
szec kim szpi ta lu. Naj czę ściej bie rze noc ne dy -
żu ry, aby dni po świę cać dzie ciom. Nie rzad ko
nie wy spa na, dziel nie kro czy na prze ciw co -
dzien nym obo wiąz kom. Zwy czaj ne ży cie

prze pla ta ne jest wal ką o uspraw nie nie Ja ku ba.
Po ran ne ćwi cze nia, wie czor ne ma sa że, pio ni -
za tor, tre nin gi na róż nych sprzę tach re ha bi li ta -
cyj nych zaj mu ją na praw dę du żo cza su.

– Ma my już jed nak pierw sze suk ce sy.
Na co dzień pra wie nie uży wa my wóz ka,
na spa ce ry, do ko ścio ła cho dzi my z Ku bą pie -
szo. Trwa to bar dzo dłu go, nie rzad ko je ste śmy
wszy scy strasz nie umę cze ni, ale uda je się!
Naj bar dziej mi żal te go upły wa ją ce go cza su,
któ re go wciąż mi bra ku je dla Ewe li ny. Ko -
cham jed na ko wo mo je wspa nia łe dzie ci, ale
więk szość uwa gi sku piam jed nak na wy ma ga -
ją cym opie ki syn ku. Ku ba jest bar dzo ab sor -
bu ją cy. Prak tycz nie nie mo gę go spu ścić
z oka, na wet gdy oglą da baj kę, ba wi się czy
stoi w pio ni za to rze, mu szę przy nim być, po -
pra wiać usta wie nie gło wy, zwra cać uwa gę
na po sta wę i po ma gać mu. Dla te go wpro wa -
dzi li śmy w na szym do mu ta ki ro dzin ny re gu -
la min. Każ de z ro dzi ców dwa ra zy w ty go dniu
po dwie go dzi ny po świę ca tyl ko i wy łącz nie
Ewe li nie – śmie je się pa ni Ali cja.

Jest ko bie tą wiel kie go ser ca i ogrom nej si -
ły. Każ dy dzień jej ży cia wy glą da po dob nie
i oku pio ny jest wie lo ma wy rze cze nia mi. Kie -
dy jed nak trze ba, pa ni Ali cja z mę żem po tra fią
wal czyć. Uda ło im się wy eg ze kwo wać
od gmi ny nie od płat ny co dzien ny prze wóz bu -
sem Ku by do gli wic kie go ośrod ka na za ję cia.
Tym sa mym prze tar li szlak in nym ro dzi com
i obec nie we so łym bu si kiem do szko ły do jeż -
dża już kil ko ro dzie ci z Py sko wic. Zwra ca ją
rów nież uwa gę na ba rie ry ar chi tek to nicz ne,
brak np. huś ta wek na pla cach za baw przy sto -
so wa nych do po trzeb nie peł no spraw nych
dzie ci. A one tak prze cież lu bią się huś tać…

W do mu Bed nar ków miesz ka ją jesz cze
sym pa tycz ny kró lik i zło ta ryb ka. Mo że kie -
dyś speł ni ona te ży cze nia, o któ rych wszy scy
w tej ro dzi nie ma rzą…

Choć ar ty kuł uka zu je się w ma jo wym nu -
me rze WPG, przy po mi na my na szym Czy tel -
ni kom, któ rych po ru szy ła hi sto ria Ku bu sia, że
mo gą prze ka zy wać 1 % swo je go po dat ku
na je go rzecz. W Fun da cji Dzie ciom Pro gram
„Zdą żyć z Po mo cą” Ku ba fi gu ru je ja ko Grze -
gorz Bed na rek. Jak wy ja śnia je go ma ma,
w fun da cji był już je den Ku ba Bed na rek, więc
ro dzi ce po sta no wi li wpi sać je go dru gie imię –
Grze gorz, któ re za ra zem jest imie niem ta ty
Ku bu sia. Ro dzi ce nie ukry wa ją, że li czą
na każ dą po moc.

– Bę dzie my się cie szyć z każ dej przy sło -
wio wej zło tów ki. Wie my, że po trze bu ją cych
na świe cie jest bar dzo wie lu, a ży cie co raz
trud niej sze. Ro zu mie my to. Bar dzo jed nak za -
le ży nam na zdro wiu na sze go dziec ka, na tym,
aby na sze wy sił ki nie po szły na mar ne. Mo że
kie dyś Ku ba bę dzie na ty le sa mo dziel ny, aby
móc cho dzić, chwy tać, jeść bez po mo cy in -
nych osób. To na sze naj więk sze ma rze nie –
zgod nie mó wią ro dzi ce.

MAG DA LE NA FI SZER -RĘ BISZ

„Pa pież tu ry sta i spor to wiec” – pod ta kim ha -
słem prze bie ga ło III Spo tka nie Śla da mi Ja na
Paw ła II, zor ga ni zo wa ne 16 kwiet nia w Do mu Po -
mo cy Spo łecz nej „Osto ja” w So śni co wi cach.

Uczest ni cy im pre zy mie li oka zję po znać Ja na
Paw ła II ja ko mi ło śni ka tu ry sty ki oraz ak tyw ne go,
spor to we go ży cia. Obej rze li film po świę co ny pa sjom
pa pie ża, a tak że wzię li udział w kon kur sach, w któ -
rych mo gli wy ka zać się wie dzą i umie jęt no ścia mi
z tym zwią za ny mi. By ły to m.in. qu iz, gra w krę gle,
rzut do ce lu oraz kon kur sy pla ka tów i ha seł. W kla -
sy fi ka cji ogól nej I miej sce zdo by ła dru ży na Szko ły
Pod sta wo wej w So śni co wi cach, któ ra z rąk Ja ro sła -
wa Menc fe la, dy rek to ra DPS -u „Osto ja” ode bra ła

pu char i na gro dy. Ko lej ne miej sca za ję li re pre zen -
tan ci: SP w Bar głów ce ex aequo z DPS -u w Pil cho -
wi cach, Gim na zjum w So śni co wi cach ex aequo
z DPS -u „Za me czek” w Kuź ni Nie bo row skiej, Ze -
spo łu Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach oraz
DPS -u „Osto ja”. 

Pod czas spo tka nia ks. Mar cin Gaj da, pro -
boszcz pa ra fii św. Ja ku ba Apo sto ła w So śni co wi -
cach od pra wił mszę św. Dzień za koń czy ła za ba wa
ta necz na. By ła to już ko lej na im pre za, uka zu ją ca
Ja na Paw ła II ja ko czło wie ka peł ne go wiel kiej wia -
ry oraz pa sji – w ub. ro ku spo tka nie z te go cy klu
prze bie ga ło pod ha słem Pa pież -Piel grzym. Pa pie -
ski dzień zor ga ni zo wał DPS „Osto ja” oraz Ze spół
Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach.              (RG)

Spo tka nie pa pie skie w „Ostoi”

Spo tka nie prze bie ga ło w ra do snej at mos fe rze, a miesz kań cy DPS -ów świet nie ba wi li
się w to wa rzy stwie uczniów.
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Ku buś, choć oto czo ny jest wiel ką ro dzin ną mi ło ścią, po trze bu je po mo cy

Co dzien na wal ka 

JAK MOŻ NA PO MÓC?
KRS 0000037904

1% DLA GRZE SIA 
BED NA REK 4542 
Po da je my rów nież bez po śred -
nie nu me ry kont:
Bank Pe kao S.A. I O/War sza wa
41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
lub  Bank BPH S.A. 
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 
ty tu łem: 
4542 Bed na rek Grze gorz 
In for ma cji, jak po móc Ku bie, moż na szu -
kać tak że na stro nie in ter ne to wej www.po -
moc dla ku by.ma ni fo.com lub bez po śred nio
u ro dzi ców. Li czy się każ dy grosz i każ dy
gest do brej wo li!

Ku buś na pla cu za baw z ma mą…

…i na wy ciecz ce w ZOO.
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Wio sna to w szko łach po nad -
gim na zjal nych czas ma tur, a we
wszyst kich ty pach szkół – po ra naj -
bar dziej sprzy ja ją ca wy jaz dom edu -
ka cyj nym i in nym za ję ciom w ple -
ne rze. Za ję cia pro wa dzo ne w po -
wia to wych szko łach o pro fi lu ogól -
nym w ra mach pro jek tu „Edu ka cja
dla roz wo ju” stwa rza ją oka zję za -
rów no do usys te ma ty zo wa nia wia -
do mo ści nie zbęd nych ma tu rzy stom,
jak i do po sze rza nia wie dzy po za
mu ra mi szko ły. Przy po mnij my, że
pro jek tem – pro wa dzo nym przez
Po wiat Gli wic ki w la tach 2011–
2012 – ob ję tych zo sta ło już 640
uczniów li ce ów ogól no kształ cą cych
oraz spe cjal nych szkół pod sta wo -
wych i gim na zjal nych w Knu ro wie
i Py sko wi cach.

W stycz niu i lu tym br. roz po czął
się ko lej ny etap za jęć wy rów naw -
czych, roz wi ja ją cych kom pe ten cje
klu czo we oraz słu żą cych po rad nic -
twu i wspar ciu edu ka cyj no -za wo do -
we mu i pe da go gicz no -psy cho lo -
gicz ne mu. Po za udzia łem w za ję -
ciach pro wa dzo nych na te re nie po -

szcze gól nych szkół, ucznio wie knu -
row skie go li ceum mie li oka zję sko -
rzy stać z ofer ty pra cow ni fi zycz nej
Pa ła cu Mło dzie ży w Ka to wi cach
oraz uczest ni czyć w pro wa dzo nych
przez ro do wi te go Ir land czy ka
warsz ta tach ję zy ka an giel skie go,
pod czas któ rych li ce ali ści po zna wa -
li ir landz ką tra dy cję i… pod sta wo -
we kro ki ir landz kich tań ców. Z ko lei
ich ko le dzy z Py sko wic w ra mach
wi zyt stu dyj nych przy go to wu ją cych
do wy bo ru dal szej dro gi edu ka cyj -
no -za wo do wej od wie dzi li m.in. Sąd
Re jo no wy i Woj sko wą Ko men dę
Uzu peł nień w Gli wi cach. Pierw szy
kwar tał te go ro ku upły nął rów nież
pod zna kiem edu ka cji te atral nej –
ucznio wie wy jeż dża li na spek ta kle
do Ope ry Wro cław skiej i Te atru Ba -
ga te la w Kra ko wie, ak to rzy go ści li
ze spek ta kla mi w py sko wic kiej
szko le spe cjal nej, zaś uczest ni cy tu -
tej sze go kół ka te atral ne go pre zen to -
wa li swo je do ko na nia pod czas prze -
glą du or ga ni zo wa ne go w Knu ro wie. 

War to po świę cić nie co wię cej
miej sca za ję ciom or ga ni zo wa nym

w ra mach pro jek tu wła śnie dla
uczniów szkół spe cjal nych. Mo gą
oni wy rów ny wać za le gło ści z za -
kre su ma te ma ty ki, ję zy ka pol skie -
go oraz an giel skie go, ko rzy stać
z po mo cy lo go pe dycz nej, a tak że
uczest ni czyć w za ję ciach kó łek –
pla stycz ne go, te atral ne go, ta necz -
ne go, wo kal ne go, re cy ta tor skie go,
eko lo gicz no -przy rod ni cze go, re -
gio nal ne go, bi blio tecz ne go i spor -
to we go. Pro jekt ofe ru je rów nież
sze ro ką ga mę za jęć uzu peł nia ją -
cych ofer tę szkół o ele men ty te ra pii
kształ tu ją cej ogól ny roz wój psy -
cho fi zycz ny uczniów, po pra wia ją -
cej kon cen tra cję uwa gi i sa mo kon -
tro lę, roz wi ja ją cej umie jęt no ści in -
ter per so nal ne, uczą cej ra dze nia so -
bie ze stre sem i agre sją, pod no szą -
cej pew ność sie bie oraz ła go dzą cej
za ha mo wa nia i lę ki. Te mu wszyst -
kie mu słu żą m.in. za ję cia z za kre su
ru chu roz wi ja ją ce go We ro ni ki
Sher born, bi blio te ra pii, baj ki te ra -
peu tycz nej, pe da go gi ki za ba wy
i prze ciw dzia ła nia agre sji. Pro wa -
dzą cy za ję cia na uczy cie le ko rzy sta -
ją z no wo cze sne go sprzę tu – np.
do te ra pii me to dą Bio fe ed back
wpły wa ją cej na po lep sze nie czyn -
no ści bio elek trycz nej mó zgu – oraz
się ga ją po no wa tor skie me to dy dy -

dak tycz ne, m.in. do ty czą ce na uki
czy ta nia czy ko mu ni ka cji nie wer -
bal nej. Zna ko mi te efek ty da je do -
go - i hi po te ra pia. Kon takt z psa mi
m.in. po pra wia spraw ność ru cho -
wą, sa mo dziel ność i ko or dy na cję
ru cho wą uczniów – po ma ga w wy -
ra bia niu pre cy zji i de li kat no ści ru -
chów, a tak że ła go dzi od ru chy
obron ne przed do ty kiem i wy zwa la
ak tyw ność wer bal ną. Jaz da kon na
dzia ła po dob nie, a przy tym zmniej -
sza za bu rze nia rów no wa gi i sty mu -
lu je roz wój psy cho ru cho wy, w tym
orien ta cję prze strzen ną. 

Te ra pia po przez kon takt ze zwie -
rzę ta mi ma rów nież tę wiel ką za le -
tę, że są to za ję cia bar dzo lu bia ne
przez uczniów, o czym świad czą ra -
dość i uśmiech na ich twa rzach.

„Edu ka cja dla roz wo ju” to nieje -
dy ny pro jekt ad re so wa ny do uczniów
spe cjal nych szkół pod sta wo wych.
Naj młod si z nich ko rzy sta ją rów nież
z za jęć or ga ni zo wa nych w ra mach
trwa ją ce go do lip ca br. pro jek tu
„Wspar cie na star cie”, fi nan so wa ne -
go z tych sa mych źró deł. Pro jekt
wspie ra in dy wi du ali za cję na ucza nia
w kla sach I -III po przez or ga ni za cję
do dat ko wych za jęć roz wi ja ją cych
umie jęt no ści ma te ma tycz ne oraz pi -
sa nia i czy ta nia, mu zy ko te ra pii, te -
ra pii EEG Bio fe ed back i gim na sty ki
ko rek cyj nej, a tak że po przez do po -
sa że nie szkół w no we po mo ce dy -
dak tycz ne. 

EWA PIESZ KA – ko or dy na -
tor pro jek tów „Edu ka cja dla roz -

wo ju” i „Wspar cie na star cie”

Dwa ze spo ły szkół, pro wa dzo -
ne przez Po wiat Gli wic ki, za pra -
sza ją na Dni Otwar te Co me niu sa.

29 ma ja w Ze spo le Szkół w Py -
sko wi cach (ul. Po nia tow skie go 2)
od bę dzie się Dzień Otwar ty Co me -
niu sa or ga ni zo wa ny w ra mach pro -
jek tu „Lo kal nie na rzecz edu ka cji.
Pol sko -nie miec ka wy mia na do -
świad czeń w ra mach roz wią zy wa -
nia spe cjal nych po trzeb edu ka cyj -
nych”. Im pre za zbie ga się z wi zy tą
part ne rów z Hrab stwa Den bi gh shi re
(Wa lia) oraz z uro czy stym otwar -
ciem bo iska spor to we go przy szko -
le.

Z ko lei Ze spół Szkół w Knu ro -
wie (ul. Szpi tal na 25) or ga ni zu je
Dzień Otwar ty Co me niu sa 1 czerw -

ca. Od bę dzie się on 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”. W im pre zie uczest ni -
czyć bę dą dzie ci i mło dzież z knu -
row skich szkół i przed szko li.
Na uczest ni ków cze ka wie le atrak -
cji, m.in.: le pie nie z gli ny, ma lo wa -
nie twa rzy i ro bie nie zmy wal nych
ta tu aży, sto isko fry zjer skie, a tak że
licz ne kon kur sy i za ba wy spor to we.
Głód bę dzie moż na za spo ko ić je -
dząc np. pie czo ną kieł ba skę al bo
pysz ny ko łacz. Im pre za od bę dzie
się na bo isku spor to wym Ze spo łu
Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro -
wie przy ul. Szpi tal nej 29.

(JP)

W lu tym roz po czął się ostat ni
se mestr za jęć w ra mach pro jek tu
„Sta wiam na roz wój – pod nie sie -
nie atrak cyj no ści szkol nic twa za -
wo do we go w Po wie cie Gli wic -
kim”. Od po cząt ku trwa nia pro -
jek tu wzię ło w nim udział 727
uczest ni ków – uczniów szkół śred -
nich za wo do wych oraz szkół spe -
cjal nych przy spo sa bia ją cych
do pra cy, pro wa dzo nych przez
Po wiat Gli wic ki. 

W bie żą cym se me strze, po dob nie
jak w po przed nich, ucznio wie bio rą
udział w wie lu za ję ciach wy rów nu -
ją cych za le gło ści edu ka cyj ne
z przed mio tów szkol nych ta kich jak
geo gra fia, bio lo gia, fi zy ka, ję zyk
pol ski czy ma te ma ty ka. Część z tych
za jęć po ma ga ma tu rzy stom le piej
przy go to wać się do eg za mi nu doj -
rza ło ści. Dzię ki
te mu ucznio wie
zwięk sza ją swo -
je szan se do sta -
nia się do wy ma -
rzo nych szkół
wyż szych i roz -
wi ja nia się na za -
p l a  n o  w a  n y c h
kie run kach. Sze -
reg za jęć pro wa -
dzo nych przez
psy  cho  lo  gów,
pe da go gów i do -
rad ców za wo do wych ma po móc
uczniom w re ali zo wa niu swo ich pla -
nów ży cio wych.

Uczest ni cy pro jek tu mo gą tak że
brać udział w za ję ciach po sze rza ją -
cych kom pe ten cje klu czo we, czy li
po sze rza ją cych za in te re so wa nia
z przed mio tów wy kra cza ją cych po -
za pro gram szko ły. W cykl tych za -
jęć wcho dzą za ję cia po sze rza ją ce

umie jęt no ści re da go wa nia pism
zwią za nych z za trud nie niem,
warsz ta ty au to pre zen ta cji czy kół ka
fo to gra ficz ne, kom pu te ro we lub
elek tro nicz ne. Do po sa żo ne w trak -
cie trwa nia pro jek tu pra cow nie
kom pu te ro we uatrak cyj nia ją na ukę
i za chę ca ją do pra cy.

W ra mach pro jek tu or ga ni zo wa -
ne są warsz ta ty wy jaz do we, m.in.
do ogro dów bo ta nicz nych. W bie żą -
cym se me strze ucznio wie Ze spo łu
Szkół im. M. Ko nop nic kiej bra li
udział w Mię dzy na ro do wych Tar -
gach Ogrod nic twa i Ar chi tek tu ry
Kra jo bra zu „Gar de nia” w Po zna niu
oraz w XII Fe sti wa lu Na uki, Tech -
ni ki i Sztu ki w Ło dzi. By ły to dwu-,
trzy dnio we wy jaz dy, w cza sie któ -
rych ucznio wie zwie dzi li mia sta,
za po zna li się z naj now szy mi tren da -

mi w aran ża cji ogro dów, uczest ni -
czy li w po ka zach flo ry stycz nych,
a tak że mie li oka zję po znać no win -
ki tech no lo gicz ne, zwie dzić mu -
zeum ki ne ma to gra fii i obej rzeć wy -

sta wę w Aka de mii Sztuk Pięk nych
im. Wł. Strze miń skie go w Ło dzi. 

W naj bliż szych dniach pla no wa -
ne są tak że wy jaz dy dla uczniów
Ze spo łów Szkół Spe cjal nych
z Knu ro wa i Py sko wic do Cen trum
Kształ ce nia Prak tycz ne go i Usta -
wicz ne go na warsz ta ty do sko na le -
nia za wo do we go, do Ha li Wy sta wo -
wej Ka pe lusz na Mię dzy na ro do we
Tar gi Kwia tów czy też do Ho te lu
Go łę biew ski w Wi śle, gdzie uczest -
ni cy zo sta ną opro wa dze ni po ho te lu
i za po zna ją się ze spe cy fi ką pra cy
w te go ty pu obiek cie. 

Wszyst kie za ję cia pro wa dzo ne
są w ta ki spo sób, aby za in te re so wać
uczest ni ków te ma ty ką, zmo ty wo -
wać ich do na uki, pra cy nad so bą
oraz za chę cić do ak tyw ne go uczest -
ni cze nia w ży ciu spo łecz nym. Ich
głów nym ce lem jest wspo mo że nie
uczniów przy wy bo rze dal szej dro gi

za wo do wej oraz uświa do mie nie im,
że na uka to dro ga do re ali za cji ma -
rzeń.
DO RO TA SY JUT – ko or dy na tor

pro jek tu „Sta wiam na roz wój”

Po trze by 
spe cjal ne

„Współ pra ca szkół z lo kal ny -
mi in sty tu cja mi” by ła te ma tem
warsz ta tów zor ga ni zo wa nych 20
kwiet nia w Miej skim Ośrod ku
Kul tu ry i Spor tu w Py sko wi cach. 

Warsz ta ty od by ły się w ra mach
pro jek tu „Lo kal nie na rzecz edu ka -
cji. Pol sko -nie miec ka wy mia na do -
świad czeń w ra mach roz wią zy wa -
nia spe cjal nych po trzeb edu ka cyj -
nych” re ali zo wa ne go przez Po wiat
Gli wic ki z pro gra mu Ucze nie się
przez ca łe ży cie Co me nius Part ner -
skie Pro jek ty Re gio fi nan so wa ne go
ze środ ków Ko mi sji Eu ro pej skiej. 

Udział w pro jek cie bio rą Po wiat
Gli wic ki wraz z Po wia tem Calw
(Niem cy). Part ne ra mi lo kal ny mi są
Ze spół Szkół Spe cjal nych oraz MO -
KiS w Py sko wi cach, Ze spół Szkół
Karl -Georg -Hal den wang oraz Klub
„Bo oster” z tej szko ły. Pro jekt ma
na ce lu uka za nie wpły wu współ pra cy
szkół z part ne ra mi lo kal ny mi na efek -
ty edu ka cyj ne i wy cho waw cze osią ga -
ne przez wy cho wan ków oraz po pra wę
ofer ty szkół. W warsz ta tach, zor ga ni -
zo wa nych przez Wy dział Roz wo ju
i Pro mo cji Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach oraz ZSS w Py sko wi -
cach, uczest ni czy li bi blio te ka rze oraz
na uczy cie le py sko wic kich szkół
i oko licz nych miej sco wo ści. 

(SoG)

Pro jek ty do fi nan so wa ne przez Unię Eu ro pej ską w ra mach Pro gra mu
„Ucze nie się przez ca łe ży cie” – Pro jek ty Part ner skie Co me nius Re gio.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego

Otwar te Dni Co me niu sa Sta wia my na roz wój

Ucznio wie „Ko nop nic kiej” pod czas wy ciecz ki do Po zna nia.
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Uczniom Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach bar dzo po do bał się
spek takl te atral ny zor ga ni zo wa ny w ra mach pro jek tu.
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Wio sna z unij ny mi pro jek ta mi 



Re ali za cja pro jek tu ma na ce lu
uspraw nie nie funk cjo no wa nia Sta -
ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach
po przez wdro że nie sys te mu wspo -
ma ga nia za rzą dza nia. Klu czo wym
ele men tem pro jek tu jest wdro że nie
Sys te mu In for ma cji Prze strzen nej
zgod nie z za pi sa mi Dy rek ty -
wy 2007/2/WE, usta na wia ją cej in -
fra struk tu rę in for ma cji prze strzen -
nej we Wspól no cie Eu ro pej skiej –
IN SPI RE. W sta ro stwie in for ma cją
prze strzen ną zaj mu je się Po wia to -
wy Ośro dek Do ku men ta cji Geo de -
zyj nej i Kar to gra ficz nej (POD -
GiK) w Wy dzia le Geo de zji i Go -
spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi. Pro -
wa dzo na jest tu taj re fe ren cyj na ba -
za da nych po wia tu gli wic kie go,
obej mu ją ca przede wszyst kim
Ewi den cję Grun tów i Bu dyn ków
oraz Ma pę Za sad ni czą. Dzię ki
suk ce syw ne mu wpro wa dza niu cy -
fro wych opra co wań w POD GiK
moż li we jest utrzy my wa nie za so -
bu w sta łej ak tu al no ści, umoż li -
wia jąc tym sa mym ła twe udo stęp -
nia nie in for ma cji geo de zyj nej
i kar to gra ficz nej ad mi ni stra cji pu -
blicz nej oraz fir mom i oso bom fi -
zycz nym.

Da ne za so bu geo de zyj ne go
i kar to gra ficz ne go w po sta ci

cy fro wej opra co wa ne są obec nie

dla 100 proc. po wierzch ni po wia tu
w za kre sie ma py ewi den cyj nej
i re je strów Ewi den cji Grun tów
i Bu dyn ków (EGIB), na to miast
wek to ro wa Ma pa Za sad ni cza
(MZ) wy ko na na jest w ca ło ści je -
dy nie dla ob sza rów miej skich.

Rów nie istot ną część za so bu
sta no wią ma te ria ły źró dło we,

słu żą ce za pod sta wę ak tu ali za cji
i two rze nia re je strów oraz opra co -
wań geo de zyj nych i kar to gra ficz -
nych. Obec nie za sób pod sta wo wy
pro wa dzo ny jest głów nie w for mie
pa pie ro wych ope ra tów geo de zyj -
nych, szki ców, pier wo ry sów map
i in nej do ku men ta cji bę dą cej pod -
sta wą wpi sów do ba zy EGIB. Cią -
gły przy rost do ku men ta cji i obo -
wią zek pro wa dze nia jej ar chi wum
utrud nia ją za rzą dza nie tak licz ną
do ku men ta cją geo de zyj ną i kar to -
gra ficz ną. W ce lu je go uspraw nie -
nia ko niecz ne jest wpro wa dze nie
cy fro we go ar chi wum za so bu.

Sta ro stwo ak tu al nie nie dys po -
nu je opra co wa ny mi me ta da ny mi
dla zbio rów da nych znaj du ją cych
się w re fe ren cyj nej ba zie da nych.
W myśl dy rek ty wy IN SPI RE oraz
usta wy o in fra struk tu rze in for ma -
cji prze strzen nej udo stęp nia nie
zbio rów re fe ren cyj nych da nych
prze strzen nych i ich me ta da nych
za po śred nic twem usług sie cio -

wych – usłu gi prze glą da nia i wy -
szu ki wa nia – po win no być po -
wszech ne. 

Obec nie pro jek to wa ny po wia -
to wy wę zeł In fra struk tu ry In for -
ma cji Prze strzen nej za kła da za -
rów no do tych cza so we udo stęp nia -
nie zbio rów da nych re fe ren cyj -
nych na wnio sek stron, jak i pu -
blicz ny do stęp (wgląd) do tych da -
nych za po śred nic twem usług sie -
cio wych.

Wra mach re ali za cji pro jek tu
„No wo cze sność, po stęp, in -

te gra cja – roz wój back -of fi ce
w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli -
wi cach” zo sta ną wdro żo ne roz wią -
za nia po zwa la ją ce na zwięk sze nie
do stęp no ści usług ofe ro wa nych
przez urząd po przez zwięk sze nie
wy daj no ści wy ko rzy sty wa nych
urzą dzeń in fra struk tu ry te le in for -
ma tycz nej. No wo cze sny sys tem
in for ma cji prze strzen nej po zwo li
na skró ce nie do stę pu do in for ma cji
i rów no cze śnie za pew ni zwięk sze -
nie bez pie czeń stwa ich prze cho -
wy wa nia. Elek tro nicz na for ma

prze cho wy wa nia ma py po zwo li
w znacz nej mie rze na skró ce nie
cza su pro wa dzo nych po stę po wań
i re ali za cji wnio sków oraz za pew -
ni zwięk szo ną do stęp ność za so -
bów. 

Bu do wa Sys te mu In for ma cji
Prze strzen nej obej mu je dwa

kom po nen ty:
1) roz sze rze nie zin te gro wa nej ba -
zy da nych Po wia to we go Za so bu
Geo de zyj ne go i Kar to gra ficz ne go
po przez:
– prze two rze nie do po sta ci cy fro -
wej do ku men tów z ope ra tów po -
mia ro wych przy ję tych do POD -
GiK, ana lo go wych do ku men tów
gra ficz nych: ar chi wal nych map
i za ry sów po mia ro wych oraz do -
ku men tów bę dą cych pod sta wą
zmian w EGiB, wraz z przy po rząd -
ko wa niem ich do ist nie ją cych
obiek tów w ba zie da nych, 
– prze two rze nie do peł nej wer sji
wek to ro wej ak tu al nie funk cjo nu ją -
cej hy bry do wej ma py za sad ni czej
dla te re nów wiej skich po wia tu gli -
wic kie go wraz z za ła do wa niem
uzy ska nych da nych do zin te gro -
wa nej ba zy da nych;
2) bu do wa po wia to we go wę zła In -
fra struk tu ry In for ma cji Prze strzen -
nej w po wie cie gli wic kim obej mu -
ją ce go na stę pu ją ce za da nia:
– za kup i in sta la cja w sie dzi bie
Sta ro stwa nie zbęd ne go sprzę tu
kom pu te ro we go,

– za kup wy ma ga nych li cen cji
i nie zbęd ne go opro gra mo wa nia,
– opra co wa nie i wdro że nie me ta -
da nych dla zbio rów da nych znaj -
du ją cych się w re fe ren cyj nej ba zie
da nych.

Koń co wym efek tem prac zwią -
za nych z re ali za cją pro jek tu

bę dzie stwo rze nie Gli wic kie go Wę -
zła In fra struk tu ry In for ma cji Prze -
strzen nej – GLI WIIP. Umoż li wi on
ko rzy sta nie za po mo cą sie ci Inter-
net z ogól no do stęp ne go geo por ta lu
speł nia ją ce go wy mo gi dy rek ty wy
IN SPI RE w za kre sie prze glą da nia,
wy szu ki wa nia i po bie ra nia da nych
prze strzen nych z te re nów po wia tu
gli wic kie go. Do dat ko wo za po mo -
cą te go geo por ta lu moż li wa bę dzie
peł na ob słu ga zgło szeń prac wy ko -
ny wa nych przez fir my geo de zyj ne
i do stęp do da nych nie zbęd nych
do do ko ny wa nia wy cen przez rze -
czo znaw ców ma jąt ko wych on -li ne,
bez ko niecz no ści wi zyt w urzę dzie.
Wy ko na nie ma py wek to ro wej peł -
nej tre ści (za sad ni cza + ewi den cyj -
na) dla ca łe go po wia tu spo wo du je
szyb szą re ali za cję za mó wień
na ma te ria ły z za so bu, a cy fry za cja
czę ści źró dło wych do ku men tów za -
so bu po zwo li do dat ko wo na lep sze
ich za bez pie cze nie i stwo rzy moż li -
wość prze ka za nia wer sji pa pie ro -
wej do ar chi wum.

ZBI GNIEW SO LAR SKI -
kierownik POD GiK

www.powiatgliwicki.pl
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W mar cu na za pro sze nie
Mał go rza ty Handz lik, po seł
do Par la men tu Eu ro pej skie go
z wi zy tą stu dyj ną w Bruk se li
prze by wa ła gru pa 55 osób z wo -
je wódz twa ślą skie go. By li to
lau re aci kon kur sów, za słu że ni
miesz kań cy re gio nu dzia ła ją cy
w Ochot ni czych Stra żach Po -
żar nych czy Ko łach Go spo dyń
Wiej skich. Wśród nich zna leź li
się miesz kań cy Zie mi Gli wic -
kiej: Pa try cja La so ta -Bie niek
z Nie kar mi, Sa bi na Sznu ra
z Po ni szo wic, Ma ciej Ostrow ski
z Knu ro wa oraz Ja nusz Łu cja
ze Słup ska i Iza be la Siu da z Gli -
wic. 

Dla pa ni Pa try cji wy jazd
do sto li cy Bel gii był na gro dą
w kon kur sie dla rol ni ków „Bez -
piecz na pra ca w go spo dar stwie
rol nym i wy ko rzy sta nie do ta cji
Unii Eu ro pej skiej”, or ga ni zo wa -
nym przez KRUS we współ pra cy
z in ny mi in sty tu cja mi, m.in. Sta -
ro stwem Po wia to wym w Gli wi -
cach. Pa ni Sa bi na wy ciecz kę wy -
gra ła w kon kur sie ku li nar nym
„Pre zy den cja od kuch ni” (or ga ni -
za to rzy: eu ro po seł Mał go rza ta
Handz lik oraz po seł na Sejm RP
To masz Gło gow ski), zaś pan Ma -
ciej bi let do Bruk se li zdo był

w kon kur sie wie dzy o Unii Eu ro -
pej skiej, zor ga ni zo wa nym przez
Ze spół Szkół im. I. J. Pa de rew -
skie go w Knu ro wie pod pa tro na -
tem Mał go rza ty Handz lik i sta ro -
sty gli wic -
kie go Mi -
cha ła Nie -
szpor ka. Dla
Iza be li Siu dy
i Ja nu sza Łu -
cji wi zy ta
w Bruk se li
by ła na gro dą
za udział
w VI Zi mo -
wych Mię -
d z y  n a  r o  d o  -
wych Mi -
s trzo s twach
Pol ski w Ra -
t o w  n i c  t w i e
Me dycz nym.
W s p ó l  n i e
z ra tow ni -
kiem me -
d y c z  n y m
Mar kiem Ję drzej kiem, ja ko ze -
spół re pre zen tu ją cy py sko wic ką
sta cję Wo je wódz kie go Po go to wia
Ra tun ko we go w Ka to wi cach, za -
ję li na nich I miej sce. 

Wy pra wa do Bruk se li trwa ła
od 18 do 22 mar ca. W dro dze

do Bel gii gru pa uczest ni ków za -
trzy ma ła się w Niem czech, gdzie
zwie dzi ła Ka te drę i Sta rów kę
w Ko lo nii. W Bruk se li zaś głów -
nym punk tem by ła wi zy ta w Par -

la men cie Eu ro pej skim. Tu taj gru -
pa uczest ni ków do wie dzia ła się,
jak funk cjo nu je ta in sty tu cja, zaś
o pra cy po sła opo wie dzia ła go -
ściom i od po wia da ła na ich licz ne
py ta nia Mał go rza ta Handz lik.
– Wra że nie po wi zy cie w Bruk se -

li po zo sta ło bar dzo do bre. Naj bar -
dziej za pa da ła mi w pa mięć wi zy -
ta w Eu ro par la men cie. Po mi mo
wiel ko ści tej in sty tu cji wszyst ko
tam jest zor ga ni zo wa ne i dzia ła
bar dzo do brze – mó wi Ma ciej
Ostrow ski. 

Go ście z wo je wódz twa ślą skie -
go mie li tak że oka zję zo ba czyć

naj cie kaw sze miej sca i za byt ki
Bruk se li: Pa łac Kró lew ski, Pa łac
Spra wie dli wo ści, ko ściół Mat ki
Bo skiej na Pi sku, ka te drę św. Mi -
cha ła i św. Go du li, Grand Pla ce,
Ato mium czy słyn ny po mnik
Man ne ken Pis. Przed po wro tem

do Pol ski gru pa uda ła się jesz cze
do Bru gii, gdzie od by ła rejs
po ka na łach te go mia sta. 

– Ta ki wy jazd to świet ne do -
świad cze nie. Zwie dzi li śmy na -
praw dę spo ro miejsc, a ser decz -
ność i go ścin ność pa ni Handz lik
od czu wa li śmy na każ dym kro ku –
mó wi Sa bi na Sznu ra. 

– Za chę cam wszyst kich,
a szcze gól nie rol ni ków, by nie
oba wia li się star to wać w kon kur -
sach. Przy odro bi nie szczę ścia
moż na mieć oka zję do prze ży cia
wspa nia łej przy go dy – do da je pa -
ni Pa try cja. (SoG)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Co to jest back -of fi ce?
„No wo cze sność, po stęp, in te gra cja – roz wój back -of fi ce w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach”
to ty tuł ko lej ne go pro jek tu re ali zo wa ne go przez Po wiat Gli wic ki. Po wiat na je go re ali za cję otrzy -
ma do fi nan so wa nie w wy so ko ści po nad 2,2 mln zł ze środ ków Dzia ła nia 2.2 „Roz wój elek tro nicz -
nych usług pu blicz nych”, Prio ry tet II „Spo łe czeń stwo In for ma cyj ne” w ra mach Re gio nal ne go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą skie go na la ta 2007-2013.

Pa miąt ko we zdję cie uczest ni ków wy pra wy do Bel gii w Par la men cie Eu ro pej skim. 
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Bruk se la w na gro dę
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W fo to gra ficz nym
skró cie
Dr u  ż y  -

na I Spo -
łecz nej Szko ły
P o d  s t a  w o  w e j
w Gli wi cach,
do któ rej uczęsz -
cza spo ra gru pa
uczniów z te re nu
na sze go po wia -
tu, zdo by ła Na -
gro dę Re ne san -
su na za wo dach
w Otwoc ku, co
da je jej pra wo
do re pre zen to -
wa nia Pol ski
na Olim pia dzie
Świa to wej De sti -
na tion Ima gi na -
tion Glo bal Fi -
nals w Kno xvil le
w USA w dniach 23-26 ma ja. Ucznio wie wy ko na li sze ścian o wa -
dze 42 gra mów, któ ry utrzy mał cię żar 190 kg! W ub. ro ku przed sta -
wi cie le tej szko ły rów nież by li naj lep si w kra ju, a w świa to wym fi -
na le tych kre atyw nych zma gań za ję li V miej sce (na zdję ciu na Glo -
bar Fi na le w Kno xvil le 2011). 

Szko ła Pod sta wo wa w Tosz ku w ra mach Eu ro pej skie go Pro gra -
mu Edu ka cyj ne go Co me nius pro wa dzi pro jekt DG Edu ka cja

i Kul tu ra Pro gram „Ucze nie się przez ca łe ży cie”, współ fi nan so wa -
ny ze środ ków UE. 

Współ pra cu je w nim z Li twą, Ru mu nią, Ło twą i Tur cją. Part ne rzy
po zna ją się wza jem nie, cze mu sprzy ja ją mię dzy na ro do we wy jaz dy.
Od by ło się już ro bo cze spo tka nie na Li twie, ucznio wie i na uczy cie -
le z Tosz ka by li w ru muń skim Sa ce le, a w Tosz ku od 17 do 23 marca
go ści li przed sta wi cie le wszyst kich part ne rów pro jek tu (na zdję ciu).

Bar dzo cie ka wie ob cho dzi li Świa to wy Dzień Zie mi ucznio wie
Szko ły Pod sta wo wej w Rud nie. Był kon kurs wie dzy przy rod ni -

czej pn. „Ener gia do bra dla wszyst kich”, kon kurs na pla kat za chę -

ca ją cy do oszczę dza nia ener gii, in sce ni za cja i pod cho dy eko lo gicz -
ne. Pa tro nat ho no ro wy nad tym przed się wzię ciem ob jął nad le śni czy
Nad le śnic twa Ru dzi niec, Ta de usz Ma mok, któ ry ufun do wał na gro -
dy dla zwy cięz ców oraz dy plo my i słod ko ści dla uczest ni ków ak cji.

IV Gmin ny Kon kurs „Czy ta nie ze zro zu mie niem dla uczniów
kl. III” pod pa tro na tem wój ta Gmi ny Ru dzi niec Krzysz to -

fa Ob rzu ta od był się 23 kwiet nia w GOK -u w Po ni szo wi cach. Wzię -
ło w nim udział 20 uczniów z 8 szkół podst. na te re nie gmi ny. Po -
ziom te go rocz ne go kon kur su był bar dzo wy so ki i wy rów na ny. 

(Opr. RG - na podstawie materiałów dostarczonych przez szkoły)

To wy da rze nie udo wod ni ło, że ta -
len ty drze mią na wet tam, gdzie nikt
się ich nie spo dzie wa. XVII Od dział
w Szpi ta lu Psy chia trycz nym w Tosz -
ku prze zna czo ny jest dla mło dych lu -
dzi cier pią cych na za bu rze nia za cho -
wa nia, za bu rze nia psy chicz ne lub do -
dat ko wo upo śle dzo nych umy sło wo,
spo śród któ rych nie któ rzy – bar dziej
zde mo ra li zo wa ni – po pa dli w kon flikt
z pra wem. Nie rzad ko prze szli w swo -
im ży ciu bar dzo wie le złe go… Wśród
pa cjen tów te go od dzia łu są jed nak
uta len to wa ni mło dzi lu dzie, któ rzy
po przez sztu kę wy ra ża ją sie bie. Za ję -
cia ar ty stycz ne pro wa dzo ne na od -

dzia le w ra mach za jęć szkol nych i po -
zasz kol nych ma ją rów nież prze sła nie
te ra peu tycz ne. Świad czy o tym wy da -
rze nie kul tu ral ne, o któ rym ni żej pi -
sze my.

23 mar ca w przy szpi tal nej szko le,
bę dą cej od dzia łem Ze spo łu Szkół Spe -
cjal nych w Py sko wi cach, od był się
wer ni saż prac Aga ty G., uczen ni cy
i pa cjent ki tam tej szej pla ców ki. Wy -
sta wa no si ty tuł „Mo ja fan ta stycz na
baśń”. Zor ga ni zo wa na zo sta ła z ini cja -
ty wy Ka ri ny Sznu ry, na uczy ciel ki
m.in. pla sty ki, któ ra już kil ka mie się cy
te mu zwró ci ła uwa gę na ta lent swo jej
uczen ni cy.

– Aga ta bar dzo ład nie
ry su je, głów nie po sta ci ko -
biet i dziew cząt. Nie któ re
ry sun ki są mrocz ne, ale ja
od naj du ję w nich wie le na -
dziei i pięk na. Nad przy go -
to wa niem wer ni sa żu pra co -
wa ła ca ła kla sa II gim na -
zjum, przez kil ka ty go dni
wy ko nu jąc ram ki, opra wy
ry sun ków i przy go to wu jąc
mi ni kon cert. My ślę, że

wszy scy od nie śli suk ces – cie szy się
Ka ri na Sznu ra.

Na wer ni saż prac przy je cha ła ma -
ma Aga ty, dy rek cję Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych w Py sko wi cach re pre zen -
to wał wi ce dy rek tor Ja cek Szcze pań -
ski, był per so nel me dycz ny, wy cho -
waw cy i ochro nia rze strze gą cy te go
spe cy ficz ne go od dzia łu szpi tal ne go.
Wszyst kim nie zmier nie po do bał się
kon cert przy go to wa ny przez Aga tę
i jej ko le gów. Mon taż słow no -mu zycz -
ny, wier sze i pio sen ki z akom pa nia -
men tem gi ta ry zro bi ły na pu blicz no ści
du że wra że nie. Naj szczę śliw sza by ła
sa ma au tor ka prac, któ ra za śpie wa ła
też kil ka pio se nek, opo wia da ła o swo -
jej twór czo ści i peł ni ła ho no ry go spo -
dy ni wer ni sa żu.

Wie le jej prac jest tak do brych, że
z po wo dze niem mo gły by ilu stro wać
ma ga zy ny mo dy. Wy so kie, smu kłe,
strze li ste mo del ki w wy myśl nych
stro jach i ka pe lu szach pre zen to wa ły
się ni czym z żur na la. A wszy scy wy -
stę pu ją cy na gro dze ni zo sta li sło dy cza -
mi.

(MFR)

Sze reg świet nych, peł nych pa sji
i po szu ki wań ar ty stycz nych przed -
sta wień moż na by ło zo ba czyć pod -
czas IV Spo tkań Te atral nych „bez -
Ma ski”, któ rych jed nym z or ga ni za -
to rów jest Ze spół Szkół im. I. J. Pa -
de rew skie go w Knu ro wie.

31 mar ca w knu row skim Ki nie Sce -
na Kul tu ra od by ła się uro czy sta ga la
tej im pre zy. Pu blicz ność mia ła oka zję
obej rzeć frag men ty kil ku naj lep szych
spek ta kli, przy go to wa nych przez mło -
dych ar ty stów z na sze go re gio nu. 

Prze gląd przed sta wień te go rocz -
nych Spo tkań Te atral nych trwał od 26
do 29 mar ca. Za pre zen to wa ło się
na nim kil ka dzie siąt grup i ze spo łów,
po dzie lo nych na 6 ka te go rii: I ka te go -
ria – szko ły pod sta wo we, kla sy I -
-III; II ka te go ria – szko ły pod sta wo we,
kla sy IV -VI; III ka te go ria – gim na -
zja; IV ka te go ria – szko ły śred -
nie; V ka te go ria – ogni ska pra cy po -
zasz kol nej, do my kul tu ry, te atry ama -
tor skie, warsz ta ty te ra pii za ję cio -
wej; VI ka te go ria – przed sta wie nia
w ję zy kach ob cych (j. an giel ski, j. nie -
miec ki).

Grand Prix w po szcze gól nych ka te -
go riach otrzy ma ły na stę pu ją ce gru py:
I Spo łecz na Szko ła Pod sta wo wa

w Gli wi cach za spek takl „Wiel ka wy -
pra wa”; Szko ła Pod sta wo wa nr 18
w Gli wi cach za spek takl „Ach, jak cu -
dow na jest Pa na ma”; I Li ceum Ogól -
no kształ cą ce w Czę sto cho wie za spek -
takl „Bia łe mał żeń stwo”; Te atr Neo fo -
bia z Po wia to we go Mło dzie żo we go
Do mu Kul tu ry w Bę dzi nie za spek takl
„Oskar i Pa ni Ró ża”. W ka te go -
rii III i VI ju ry przy zna ło wy róż nie nia
dla ze spo łów: Bi blio te kus z Ze spo łu
Szkół nr 1 w Wi śle za spek takl „Ser ce
w mie ście zła” oraz z Ze spo łu Szkół
Fi lo ma ta w Gli wi cach za spek takl

„Mę czeń stwo Pio tra Oheya” i Pa de rek
Te am z Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de -
rew skie go w Knu ro wie za spek takl
„The miss of Ava lon”.

Or ga ni za to ra mi Spo tkań Te atral -
nych „bez Ma ski” są Gim na zjum ETE
im. A. Schwe it ze ra w Gli wi cach, Cen -
trum Kul tu ry w Knu ro wie, Ze spół
Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu -
ro wie, Re gio nal ny Ośro dek Kul tu ry
w Ka to wi cach oraz Sto wa rzy sze nie
No we Ob sza ry Edu ka cji NOE. Pa tro -
nat nad im pre zą spra wu ją sta ro sta gli -
wic ki Mi chał Nie szpo rek oraz pre zy -
dent Knu ro wa Adam Rams.

(RG)

Jed ną z na gród – z rąk rad nej po wia tu Ewy Jur czy gi – ode bra li twór cy przej mu -
ją ce go spek ta klu „Oskar i Pa ni Ró ża”.
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Te atr „bez Ma ski” 

Nie sa mo wi ta sztu ka 

Pre zen tu je my wiersz uczen ni cy III kla sy gim -
na zjum w przy szpi tal nej szko le w Szpi ta lu Psy -
chia trycz nym w Tosz ku. Utwór po wstał z oka -
zji wer ni sa żu wy sta wy prac jej ko le żan ki. Au -
tor ka po ru sza w nim te mat wszech obec nej kon -
sump cji i idą cej za nią pust ki, tę sk no ty i sa mot -
no ści…

CIĄ GLE MA ŁO

To ta ki żal, to ta ki ból
Wszy scy mó wią, że czu ją się co ol,
A tak na praw dę cho dzą przy gnę bie ni
I cią gle się bo ją, że nikt ich nie do ce ni.
A tak na praw dę to oni nie do ce nia ją
te go co jest i te go co ma ją.
Za wsze im ma ło, chcie li by wię cej,
a czło wiek tyl ko roz kła da rę ce.
Smut ne oczy, spusz czo na gło wa
czło wiek za wsze w pro ble mach się cho wa.
Sa mi sie dzą w do mu, nie mó wią ni ko mu,
O tym co ich bo li, o tym co by chcie li
Wo lą so bie sa me mu nie ro bić na dziei.
Aż w koń cu się za ła mu ją.
Pi szą na kart ce do pie ro, co czu ją.
Głów ny ty tuł tej kart ki to te sta ment.
Pod nim pu sta kart ka, nic nie za pi sa ne.
To mo że dla te go, że nic nie mie li,
Bo cią gle wię cej i wię cej by chcie li.

Mi ro sła wa M., lat 16 Część eks po zy cji prac Aga ty.
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Już po raz trze ci przed sta wi -
cie le Po wia tu Gli wic kie go uczest -
ni czy li w tra dy cyj nym Bie gu Po -
wia to wym w na szym part ner -
skim Po wie cie Mit tel sach sen
w Niem czech. Jak zwy kle nie za -
wie dli i wró ci li ja ko zwy cięz cy.

W po wie cie Mit tel sach sen ten
bieg to już tra dy cja – w tym ro ku
od był się po raz 20., a zor ga ni zo -
wa ny zo stał w mie ście po wia to -
wym Fre iberg. Bie gną w nim
wszy scy, od ma lu chów po lu dzi
doj rza łych. Nie ma żad nych ogra -
ni czeń wie ko wych. W tegorocznej
edycji wy star to wa ły 82 dru ży ny
z po wia tu Mit tel sach sen, a tak że
z part ner skich po wia tów nie miec -
kich. Każ dy z 8 człon ków dru ży ny
miał do po ko na nia je den 
z trzech od cin ków tra sy o dłu go -
ści 5,3 km, 3,1 km czy 1,3 km.
O za ję tym miej scu de cy do wał łącz -
ny czas uzy ska ny przez bie ga czy.

Na sza szta fe ta wy star to wa ła
z nu me rem 71 i skła da ła się
uczniów szkół po nad gim na zjal -
nych Po wia tu Gli wic kie go. Two -
rzy li ją: Emil Ja ku bow ski i Da -
wid Ko stru ba ła z ZSZ nr 2
w Knu ro wie, To masz Ring, Pa -
tryk Ma ty ja siak i Da wid Gniel ka
z ZS im. M. Ko nop nic kiej w Py -
sko wi cach oraz Mi chał Dras, Ra -
fał Płasz czyk, Kon rad Szla chet -
ka i Da wid Go łaś z ZS im. I. J. Pa -
de rew skie go w Knu ro wie. Opie kę
nad ucznia mi spra wo wa ły Syl wia
Le nek, ger ma nist ka w ZS im. M.
Ko nop nic kiej, któ ra słu ży ła po mo -
cą tak że ja ko tłu macz oraz Mo ni ka
Wró bel, na uczy ciel ka wy cho wa -
nia fi zycz ne go w ZSZ nr 2 w Knu -

ro wie.
Uczniów do pin go wa ła de le ga -

cja Po wia tu Gli wic kie go: prze wod -
ni czą cy Ra dy Ta de usz Ma mok,
sta ro sta Mi chał Nie szpo rek, wi ce -
sta ro sta Wal de mar Do mbek, czło -
nek Za rzą du Sła wo mir Adam czyk
oraz to wa rzy szą ca im ja ko tłu macz
An na Wo cła wek z Wy dzia łu Roz -
wo ju i Pro mo cji sta ro stwa. 

Na sza dru ży na, bie gną ca w ko -
szul kach z her bem po wia tu
na pier si, uzy ska ła łącz ny
czas 1: 50: 51.8, co da ło jej 9.
miej sce w kla sy fi ka cji ogól nej oraz

dwa ra zy pierw sze miej sca – w ka -
te go rii „Go ście” oraz „Fir my/Urzę -
dy”.

Po bie gu, po mi mo wy sił ku i 30-
stop nio we go upa łu, na si bie ga cze
by li za do wo le ni. – At mos fe ra
na sta dio nie by ła nie po wta rzal na.
Oko li ca jest pięk na, po go da do pi -
sa ła. Lu dzie mi li i ser decz ni. Już
dziś bę dzie my się przy go to wy wać
do przy szło rocz ne go bie gu, by tak -
że w kla sy fi ka cji ogól nej zdo być
w koń cu pierw sze miej sce – mó wi -
li ucznio wie po bie gu. (AW)

„Pan Am bro ży z Rze szo wa
był pi sa rzem. Nie, nie pi sał ksią -
żek i wier szy. On je tyl ko prze -
pi sy wał, na be żo wym pa pie rze,
żół tym pió rem. Za nu rzał je
w ka ła ma rzu. Cięż ko pra co wał
każ de go dnia i rzad ko od po czy -
wał. Prze pi sy wał po rząd nie,
a sło wa po rząd ko wał w rów ne
rzę dy (…)”. 

To frag ment dyk tan da, któ re
pi sa li uczest ni cy Po wia to we go
Kon kur su Or to gra ficz ne go dla

klas I -III szkół pod sta wo wych
o ty tuł „Kró la Or to gra fii”. Zma -
ga nia te od by ły się 13 kwiet nia
w Szko le Pod sta wo wej nr 6 w Py -
sko wi cach.

– Kon kurs or ga ni zo wa ny jest
już od 12 lat i cie szy się du żą po -
pu lar no ścią. Obej mu je swym za -
się giem 16 szkół pod sta wo wych
z czte rech gmin po wia tu gli wic -
kie go: Py sko wic, Ru dziń ca, Tosz -
ka i Wie low si – in for mu je An na
Zwio rek -Rot ke gel, dy rek tor SP
nr 6 w Py sko wi cach. 

Do fi na łu po wia to we go za -
kwa li fi ko wa ło się 12 osób –
po trzy naj lep sze z każ dej gmi -
ny. Skła dał się z on dwóch czę -
ści. Naj pierw dzie ci pi sa ły dyk -
tan do, póź niej roz wią zy wa ły
sze reg za dań or to gra ficz nych.
Zna la zły się wśród nich re bu sy,
krzy żów ki, za da nia po le ga ją ce
na uzu peł nia niu luk, zwro tów
i in ne ję zy ko we ła mi głów ki.
W su mie do wy ko na nia by ło 9

za dań, któ re zo sta ły spraw dzo ne
przez ko mi sję kon kur so wą zło -
żo ną z na uczy cie li. Naj le piej
z za da nia mi po ra dzi ła so bie,
a tym sa mym uzy ska ła ty tuł
„Kró la Or to gra fii” Oli wia Stę -
pień z SP w By ci nie. Oli wia wy -
ka za ła się bar dzo wy so kim po -
zio mem zna jo mo ści or to gra fii,
jak przy zna je du żo czy ta i czę sto
pisze dyk tan da. 

Ko lej ne miej sca za ję li: An ge -
li ka Sto kow ska (SP w Świ biu),

Mo ni ka Pyr tek (SP nr 4 w Py -
sko wi cach), Emi lia Ra in (SP
w Pa czy nie), Na ta lia Ćwi kliń -
ska (SP w Klesz czo wie), Wik to -
ria Ra zim (SP w Wie low si), Zu -
zan na Hel ler (SP w Tosz ku),
Ma ciej Śli mak (SP nr 6 w Py sko -
wi cach), Ka ta rzy na Glo gow ska
(SP w Świ biu), Ka ro li na Ko prek
(SP w Ko tu li nie), Na ta lia Kucz -
me ra (SP w By ci nie), Ali cja
Roz wa dow ska (SP nr 6 w Py sko -
wi cach). Każ dy z fi na li stów
otrzy mał na gro dy książ ko we
ufun do wa ne przez Sta ro stwo Po -
wia to we w Gli wi cach, zaś opie -
ku no wie uczniów ode bra li z rąk
dy rek tor SP nr 6 w Py sko wi cach
po dzię ko wa nia za wkład wło żo ny
w pra cę z dzieć mi na rzecz po pu -
la ry zo wa nia za sad pol skiej or to -
gra fii.

Pa tro nat nad kon kur sem spra -
wo wał sta ro sta gli wic ki, Mi chał
Nie szpo rek. 

(SoG)

Zna ko mi tą wie dzą wy ka za li
się uczest ni cy Po wia to we go Tur -
nie ju Wie dzy Po żar ni czej, zor ga -
ni zo wa ne go 13 kwiet nia w Sta ro -
stwie Po wia to wym w Gli wi cach.

W tur nie ju wzię li udział ucznio -
wie klas IV -VI szkół pod sta wo -
wych oraz gim na zja li ści z te re nu
po wia tu. Ma on na ce lu po pu la ry zo -
wa nie wie dzy oraz edu ka cję
i kształ to wa nie umie jęt no ści w za -
kre sie ra tow nic twa i ochro ny po ża -
ro wej. Uczest ni cy roz wią zy wa li test
skła da ją cy się z 20 py tań. Mu sie li
np. wie dzieć, któ ra z pian ga śni -
czych po sia da naj wyż szą licz bę
spie nia nia (lek ka, a nie śred nia ani
cięż ka) oraz gdzie oce nia my tęt no
u nie mow lę cia (na tęt ni cy ra mie nio -
wej). 

W ka te go rii szkół pod sta wo -
wych I miej sce za jął Do mi nik
Ma nia z SP w Świ biu, II – Ali cja
Jam ro ży z SP w Sie ra ko wi cach,
a III – Mi chał Koc z SP w Po ni -
szo wi cach. Wśród gim na zja li stów
naj lep szy oka zał się Ma rek Ko -
niecz ny z Gim na zjum w Wie low -
si, II miej sce za ję ła Mi cha li na Ba -
na sik z Gim na zjum w So śni co wi -
cach, a III – An na Go lar z Gim na -
zjum w Wie low si. Zwycięzcy ode -

bra li na gro dy, któ re bar dzo ich
ucie szy ły – cy fro we apa ra ty fo to -
gra ficz ne oraz słu chaw ki i gło śni ki
do kom pu te ra. Do dat ko wą na gro -
dą jest wy ciecz ka do Jed nost ki Ra -
tow ni czo -Ga śni czej PSP w Gli wi -
cach Ła bę dach, na któ rą za pro sze -
ni zo sta li wszy scy uczest ni cy kon -
kur su. Ponadto Do mi nik Ma nia
oraz Ma rek Ko niecz ny re pre zen to -
wa li Po wiat Gli wic ki na wo je -
wódz kich eli mi na cjach Ogól no -
pol skie go Tur nie ju Wie dzy Po żar -
ni czej „Mło dzież za po bie ga po ża -
rom 2012”, któ re od by ły się w Sie -
wie rzu. 

Tur niej po wia to wy zor ga ni zo -
wa ny zo stał przez Sta ro stwo Po wia -
to we w Gli wi cach przy współ udzia -
le Ko men dy Miej skiej PSP w Gli -
wi cach. Zwy cięz com gra tu la cje zło -
ży li Ta de usz Ma mok – prze wod ni -
czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go,
a za ra zem czło nek Za rzą du Głów -
ne go Są du Ho no ro we go Związ ku
OSP RP w War sza wie, An drzej
Frej no – pre zes Za rzą du Po wia to -
we go Związ ku OSP RP w Gli wi -
cach oraz Ma rian Ma tej czyk – za -
stęp ca ko men dan ta miej skie go PSP
w Gli wi cach.

(RG)

Adam Kro tow ski, uczeń
III kla sy Tech ni kum w Ze spo le
Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu -
ro wie, zdo był pierw sze miej sce
w Wo je wódz kim Kon kur sie Hi -
sto rycz nym z cy klu „Wy pę dze -
nia i wy wóz ki, mar ty ro lo gia
i zwy cię stwa Po la ków” pod ty -
tu łem „Kształ to wa nie się Pol ski
nie pod le głej, wiel kie zwy cię -
stwa i osią gnię cia Po la ków”,

prze pro wa dzo nym 13 mar ca
w Ka to wi cach. W kon kur sie
bra ło udział po nad 100 osób
z ca łe go wo je wódz twa ślą skie -
go, uczniów szkół gim na zjal -
nych oraz po nad gim na zjal nych.
Opie ku nem Ada ma był na uczy -
ciel hi sto rii Ry szard Mu sioł.

Gra tu lu je my i ży czy my dal -
szych suk ce sów!

(KF)

Wiel ka wy gra na Ada ma

Z or to gra fią 
za pan brat

Emo cje pra wie jak na ma tu rze... 
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Na gro dę i gratulacje od bie ra Do mi nik Ma nia, zwy cięz ca w ka te go rii szkół
pod sta wo wych.

Fo
 to

: R
. G

oz
 de

k

Mło dzież za po bie ga po ża rom

Uda ny bieg we Fre iber gu

Na si ucznio wie po raz ko lej ny świet nie w Niem czech re pre zen to wa li po wiat. 



Z re ha bi li ta cji lecz ni czej re ali zo -
wa nej przez KRUS mo gą ko rzy stać
oso by wy ka zu ją ce cał ko wi tą nie -
zdol ność do pra cy w go spo dar stwie
rol nym, ale ro ku ją ce od zy ska nie jej
w wy ni ku le cze nia i re ha bi li ta cji,
lub za gro żo ne cał ko wi tą nie zdol no -
ścią do pra cy w go spo dar stwie rol -
nym.

Po byt w ośrod ku trwa 21 dni,
jest bez płat ny. Re ha bi li ta cja rol ni -

cza prze zna czo na jest dla osób, któ -
re nie ukoń czy ły 60 lat w przy pad -
ku ko bie ty i 65 lat w przy pad ku
męż czyzn. Aby móc sko rzy stać
z nie od płat nej re ha bi li ta cji lecz ni -
czej, na le ży speł nić je den z po niż -
szych wa run ków:
� pod le gać ubez pie cze niu spo łecz -
ne mu rol ni ków z mo cy usta wy
w peł nym za kre sie (nie do ty czy
ubez pie czo nych tyl ko na fun du szu
eme ry tal no -ren to wych, tj. osób po -
bie ra ją cych ren ty struk tu ral ne),
� pod le gać ubez pie cze niu wy pad -
ko we mu, cho ro bo we mu i ma cie -
rzyń skie mu na wnio sek w peł nym
za kre sie nie prze rwa nie co naj mniej
przez 18 mie się cy przed zło że niem

wnio sku o re ha bi li ta cję lecz ni czą
(okres ten nie jest wy ma ga ny, gdy
oso ba ule gła wy pad ko wi przy pra cy
rol ni czej),
� mieć usta lo ne pra wo do okre so -
wej ren ty rol ni czej z ty tu łu nie zdol -
no ści do pra cy, przy za cho wa niu
zdol no ści do sa mo dziel nej eg zy -
sten cji. 

Z re ha bi li ta cji lecz ni czej moż na
ko rzy stać nie czę ściej niż co 12

mie się cy. W przy pad ku osób ma ją -
cych usta lo ne pra wo do za sił ku cho -
ro bo we go z ty tu łu cza so wej nie -
zdol no ści do pra cy trwa ją cej po -
nad 180 dni oraz oso bom ma ją cym
usta lo ne pra wo do okre so wej ren ty
rol ni czej z ty tu łu nie zdol no ści
do pra cy w go spo dar stwie rol nym,
moż na przy znać re ha bi li ta cję po -
now nie po upły wie 6 mie się cy
od dnia za koń cze nia po przed niej. 

Pierw szeń stwo w sko rzy sta niu
z re ha bi li ta cji ma ją rol ni cy lub do -
mow ni cy, któ rych nie zdol ność jest
na stęp stwem wy pad ku przy pra cy
rol ni czej lub któ rzy ma ją usta lo ne
pra wo do prze dłu żo ne go za sił ku
cho ro bo we go (po nad 180 dni) i le -

karz rze czo znaw ca lub ko mi sja le -
kar ska orze kła wska za nia do re ha bi -
li ta cji lecz ni czej. Za okres po by tu
ubez pie czo ne go na re ha bi li ta cji
lecz ni czej or ga ni zo wa nej przez
KRUS nie przy słu gu je za si łek cho -
ro bo wy. 

W okre sie let nich wa ka cji
KRUS or ga ni zu je 21-dnio we tur nu -
sy re ha bi li ta cyj ne dla dzie ci rol ni -
ków upraw nio nych do świad czeń.
Za rów no Cen tra Re ha bi li ta cji Rol -
ni ków KRUS, jak i sa na to ria współ -
pra cu ją ce za pew nia ją dzie ciom ca -
ło dzien ne wy ży wie nie, ca ło do bo wą
opie kę le kar sko -pie lę gniar ską oraz
in dy wi du al ny pro gram re ha bi li ta -
cyj ny. Opie kę nad dzieć mi spra wu -
ją wy cho waw cy za trud nia ni przez
Ka sę, któ rzy wraz z pra cow ni ka mi
kul tu ral no -oświa to wy mi or ga ni zu ją
za ję cia spor to wo -re kre acyj ne i re -
ali zu ją atrak cyj ny pro gram w cza sie
wol nym od za jęć te ra peu tycz nych. 

Pod sta wę skie ro wa nia dziec ka
na tur nus sta no wi wnio sek kwa li fi -
ka cyj ny (druk do stęp ny jest w od -
dzia le re gio nal nym KRUS), wy sta -
wio ny przez le ka rza pierw sze go
kon tak tu lub le ka rza spe cja li stę.
Skie ro wa nie dziec ka do kon kret ne -
go ośrod ka na stę pu je po kwa li fi ka -
cji przez le ka rza in spek to ra od dzia -
łu re gio nal ne go. 

Na tur nu sy re ha bi li ta cyj ne wy -
jeż dża ją przede wszyst kim dzie ci
naj bar dziej po trze bu ją ce tej for my
le cze nia, czy li te, na któ re ro dzi ce
po bie ra ją za sił ki pie lę gna cyj ne.
Tur nu sy or ga ni zo wa ne są dla dzie ci
ze scho rze nia mi ukła du ru chu i ze
scho rze nia mi ukła du od de cho we go.
Upraw nio ne są do nich dzie ci, któ -
rych przy naj mniej jed no z ro dzi ców
pod le ga ubez pie cze niu spo łecz ne -
mu rol ni ków lub ma usta lo ne pra wo
do ren ty lub eme ry tu ry z KRUS. 

Re ha bi li ta cja rol ni cza od by wa
się w sied miu Cen trach i Ośrod kach
Re ha bi li ta cji Rol ni czej, zlo ka li zo -
wa nych w Iwo ni czu Zdro ju, Ho ryń -
cu Zdro ju, Szklar skiej Po rę bie, Ko -
ło brze gu, Je dl cu, Świ no uj ściu oraz
Te re si nie. (Opr. RG)
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Po moc po szko do wa nym rol ni -
kom moż li wa bę dzie w for mie: 
1) udzie le nia po mo cy pro du cen -
tom rol nym na do ko na nie po now -
ne go ob sia nia po wierzch ni upraw.
Staw ka po mo cy na do ko na nie po -
now ne go ob sie wu 1 ha upraw rol -
nych zo sta ła usta lo na w wy so ko -
ści 100 zł na 1 ha po wierzch ni
upra wy ży ta, jęcz mie nia, pszen ży -
ta, psze ni cy, rze pa ku lub rze pi ku,
trwa łych użyt ków zie lo nych i ozi -
mych upraw na sien nych. Bę dzie to
po moc de mi ni mis udzie la na przez
ARiMR na wnio sek pro du cen ta
rol ne go zło żo ny do 1 czerw -
ca 2012 r. wraz z je go oświad cze -
niem o po wierzch ni upraw rol nych
wy ma ga ją cych po now ne go ob sie -
wu, po twier dzo nym przez ko mi sję
po wo ła ną przez wo je wo dę, do kie -
row ni ka biu ra po wia to we go
ARiMR. Na do ko na nie po now ne -
go ob sie wu użyt ków rol nych łącz -
nie wy dat ko wa nych zo sta nie 140
mln zł;
2) kre dy tów na wzno wie nie pro duk -
cji w go spo dar stwach rol nych oraz
po rę czeń i gwa ran cji spła ty tych

kre dy tów. Kre dy ty opro cen to wa ne
są dla kre dy to bior cy w wy so ko -
ści 0,1 proc. w ska li ro ku, je że li pro -
du cent rol ny w dniu wy stą pie nia
szkód po sia dał waż ną umo wę ubez -
pie cze nia obej mu ją cą ochro ną co
naj mniej 50 proc. po wierzch ni
upraw, z wy łą cze niem łąk i pa -
stwisk, lub co naj mniej 50 proc.
licz by zwie rząt go spo dar skich al bo
w wy so ko ści 3,85 proc. w ska li ro -
ku, je śli pro du cent rol ny ta kiej
umo wy nie po sia dał;

3) sto so wa nia przez Pre ze sa Ka sy
Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz -
ne go od ra cza nia ter mi nu płat no ści
skła dek na ubez pie cze nie spo łecz ne
i roz kła da nia ich na do god ne ra ty,
a tak że uma rza nie w ca ło ści lub
w czę ści bie żą cych skła dek na in dy -
wi du al ny wnio sek rol ni ka, w któ re -
go go spo dar stwie rol nym po wsta ły
szko dy spo wo do wa ne przez ujem ne
skut ki prze zi mo wa nia;
4) od ra cza nia, roz kła da nia na ra ty,
uma rza nia w czę ści lub w ca ło ści
przez Pre ze sa Agen cji Nie ru cho mo -
ści Rol nych na leż no ści Agen cji;
5) wpro wa dze nia moż li wo ści sto so -
wa nia po mo cy w opła ca niu bie żą -
cych skła dek na ubez pie cze nie
zdro wot ne na in dy wi du al ny wnio -
sek rol ni ka, w któ re go go spo dar -
stwie rol nym po wsta ły szko dy spo -
wo do wa ne przez ujem ne skut ki
prze zi mo wa nia;
6) sto so wa nia przez wój tów, bur mi -
strzów lub pre zy den tów miast ulg
w po dat ku rol nym za 2012 r.;

Rol ni cy i pro du cen ci rol ni,
w któ rych go spo dar stwach rol nych
po wsta ły szko dy spo wo do wa ne wy -

stą pie niem w okre sie zi mo -
wym 2011/2012 ujem nych skut ków
prze zi mo wa nia, skła da ją do wy żej
wy mie nio nych pod mio tów udzie la -
ją cych po mo cy nie zbęd ne in for ma -
cje na „For mu la rzu in for ma cji
przed sta wia nych przy ubie ga niu się
o po moc w rol nic twie lub ry bo łów -
stwie in ną niż po moc de mi ni mis
w rol nic twie lub ry bo łów stwie”,
zmiesz czo nym m.in. na stro nie in -
ter ne to wej Mi ni ster stwa Rol nic twa
(www. min rol. gov. pl).

Agen cja Re struk tu ry za cji
i Mo der ni  za  cj i  Rol  nic  twa
przy po mi na, iż do 15 ma ja
moż na skła dać wnio ski o przy -
zna nie płat no ści bez po śred -
nich. 

W ce lu umoż li wie nia wszyst kim
za in te re so wa nym zło że nie wnio -
sków, Biu ro Po wia to we ARiMR
w Py sko wi cach wy dłu ży ło w tych

dniach go dzi ny pra cy. Har mo no -
gram je go pra cy przed sta wia się na -
stę pu ją co:
� w dniach od 7 do 11 ma ja Biu ro
bę dzie czyn ne w godz. od 7.30
do 20.00,
� 12 ma ja (so bo ta) od godz. 8.00
do 15.00,
� w dniach 14 – 15 ma ja w godz.
od 6.00 do 22.00.

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 31 ma ja. Na le ży nad sy łać je na ad res ma -
ilo wy: re dak cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl lub pocz to wy: Wia do mo ści Po wia tu
Gli wic kie go, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-100 Gli wi ce.

Py ta nia kon kur so we:
1. Ja kie kosz ty po no si rol nik, któ ry zo sta je skie ro wa ny na re ha bi li ta cję
lecz ni czą w ośrod kach Ka sy Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go?:
a. nie po no si żad nych kosz tów 
b. tyl ko kosz ty za kwa te ro wa nia
c. tyl ko kosz ty wy ży wie nia
2. Ka sa Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go pro wa dzi co rocz ne tur nu -
sy re ha bi li ta cyj ne dla:
a. dzie ci w wie ku od 7 do 15 lat, któ rych przy naj mniej jed no z ro dzi ców pod -
le ga ubez pie cze niu spo łecz ne mu rol ni ków lub ma usta lo ne pra wo do ren ty lub
eme ry tu ry z KRUS
b. dzie ci w wie ku od 7 do 15 lat, któ rych obo je ro dzi ców pod le ga ubez pie cze -
niu spo łecz ne mu rol ni ków lub ma ją usta lo ne pra wo do ren ty lub eme ry tu ry
z KRUS
c. wszyst kich dzie ci w wie ku od 7 do 15 lat miesz ka ją cych na te re nach wiej skich
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Nasz po przed ni kon kurs wy gra -
ła Kor ne lia Ko len der. Na zdję -
ciu (z le wej) od bie ra na gro dę
od Kry sty ny Krę giel, kie row ni -
ka Pla ców ki Te re no wej KRUS
w Gli wi cach.

Po przez prze sła nie roz wią za nia Czy tel nik wy ra ża zgo dę na prze twa rza nie da nych oso bo wych na po trze by kon kur su, zgod nie z usta wą 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 z późn. zm.). 

ARiMR in for mu je

Rzą do wa po moc
za wy mar z nię te upra wy
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, że Ra da
Mi ni strów przy ję ła uchwa łę okre śla ją cą for my po mo cy dla rol ni ków
i pro du cen tów rol nych, któ rzy w okre sie zi mo wym 2011/ 2012 po nie śli
szko dy w upra wach w wy ni ku ujem nych skut ków prze zi mo wa nia,
w tym w wy ni ku wy mar z nię cia. Ra da zmie ni ła rów nież roz po rzą dze nie
w spra wie re ali za cji nie któ rych za dań ARiMR, co umoż li wi re ali za cję
ta kiej po mo cy. 

KRUS pro mu je bez piecz ną pra cę

Gdy po trzeb na jest re ha bi li ta cja

Nie wszystkie pola będą w tym roku dobrze plonowały.
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Nikt nie jest w sta nie pra co wać nie ustan nie przez ca ły czas, każ de mu
po trzeb ny jest od po czy nek. Nie rzad ko po ja wia ją się pro ble my zdro wot -
ne, scho rze nia, któ re prze szka dza ją w pra cy w go spo dar stwie rol nym,
a na wet utrud nia ją co dzien ne ży cie. Dla rol ni ków ma ją cych pro ble my ze
zdro wiem KRUS stwo rzy ła moż li wość ko rzy sta nia z wy jaz dów na tur nu -
sy re ha bi li ta cyj ne do Cen trów Re ha bi li ta cji Rol ni czej lub Ośrod ków Re -
ha bi li ta cji Rol ni ków.



www.powiatgliwicki.pl
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In te re su ją ca im pre za spor to -
wa od by ła się 13 kwiet na w Ru -
dziń cu. W tam tej szym gim na -
zjum zor ga ni zo wa na zo sta ła ga la
te ni sa sto ło we go, po łą czo na z po -
ka zem ka ra te.

Im pre za mia ła na ce lu pro pa go -
wa nie tych dys cy plin spor tu oraz
sze rzej – ak tyw no ści fi zycz nej
wśród dzie ci i mło dzie ży. Zor ga ni -
zo wał ją Klub Te ni sa Sto ło we go
ULKS „Taj fun” Li go ta Ła będz ka,
któ ry gra w II Li dze. Za pro sił
na spo tka nie dwóch mi strzów te go
spor tu z na sze go re gio nu – Ja ro sła -
wa To mic kie go oraz Grze go rza
Iwa niu ka (obaj z Eks tra kla sy Si le -
sia Mie cho wi ce), bę dą cych wzo rem
dla mło dych ping -pon gi stów. To -
mic ki jest wi ce mi strzem Pol ski
w grze po je dyn czej oraz mi strzem
Pol ski w de blu, a Iwa niuk na le ży

do kra jo wej czo łów ki. Za wod ni cy
wy ko na li pięk ny po kaz gry w te ni sa
sto ło we go, po ka zu jąc że to dla nich
nie tyl ko sport, ale i wiel ka przy -
jem ność. To mic ki przez kil ka mi nut
grał też z wi ce sta ro stą gli wic kim
Wal de ma rem Do mb kiem, co do -
dat ko wo uatrak cyj ni ło im pre zę. In -
te re su ją cy po kaz ka ra te w wy ko na -
niu uczniów Gim na zjum w Ru dziń -
cu za pre zen to wał dzia ła ją cy w tej
szko le Klub Ka ra te Ky oku shin.
Do upra wia na te go spor tu za chę cał
dzie ci i mło dzież je go pre zes, tre ner
Ma ciej Mar sza łek. Głów nym
punk tem bo ga te go w atrak cje spo -
tka nia był mecz II Li gi Te ni sa Sto -
ło we go po mię dzy „Taj fu nem” Li -
go ta Ła będz ka, a UKS „Wo lej” Ru -
da Ślą ska. Wal ka by ła za cię ta i za -

koń czy ła się wy gra ną „Taj fu na”,
któ ry tym sa mym za koń czył se zon
zwy cię stwem w swo jej gru pie.
– Za le ży nam na tym, by mło dzi lu -

dzie upra wia li te nis sto ło wy, by po -
wsta wa ły no we klu by – mó wi pre -
zes ULKS „Taj fun” Li go ta Ła będz -
ka, Bro ni sław Bia łoń. – Nie gdyś

był to bar dzo po pu lar ny sport,
a klu by ist nia ły na wet w bar dzo ma -
łych miej sco wo ściach. Obec nie jest
ich nie wie le.

– Do upra wia nia te go spor tu wy -
star czy ga raż lub ja kieś in ne więk -
sze po miesz cze nie, gdzie moż na
wsta wić stół do ping -pon ga – do da -
je Woj ciech Wal dow ski, pre zes
Ślą skie go Związ ku Te ni sa Sto ło we -
go. – W ma łych klu bach jest po tę ga,
wie lu zna nych za wod ni ków za czy -
na ło swą ka rie rę wła śnie w ta kich
nie wiel kich miej sco wo ściach.

Or ga ni za to rzy na ko niec spo tka -
nia zło ży li po dzię ko wa nia za po moc
w zor ga ni zo wa niu im pre zy na rę ce
Ta de usza Ma mo ka, nad le śni cze go
Nad le śnic twa Ru dzi niec, a za ra zem
prze wod ni czą ce go Ra dy Po wia tu

Gli wic kie go oraz Ewy Bor kow -
skiej -Pan kow skiej – dy rek tor Gim -
na zjum w Ru dziń cu.

(RG)

Nie jed no krot nie pi sa li śmy już
o tym, iż Je rzy Du dek – bram karz
po cho dzą cy z Knu ro wa – wspie ra
dzia łal ność cha ry ta tyw ną. O tym,
iż pił ka rzo wi nie jest też obo jęt na
ochro na śro do wi ska na tu ral ne go,
mie li oka zję prze ko nać się ostat -
nio ucznio wie Miej skiej Szko ły
Pod sta wo wej nr 2 z Od dzia ła mi
In te gra cyj ny mi im. Ka ro la Miar -
ki w Knu ro wie.

Mło dzież spo tka ła się z Je rzym
Dud kiem 16 kwiet nia, pod -
czas XX Zie lo ne go Ty go dnia. Im -
pre za ta or ga ni zo wa na jest od lat
przez szko łę, a w tym ro ku jej współ -
or ga ni za to rem by ło Sto wa rzy sze nie
Czte ry Po ry Ro ku z Knu ro wa.

Wcze śniej przez dwa ty go dnie
ucznio wie przy go to wy wa li pra ce
pla stycz ne zwią za ne z te ma ty ką
eko lo gii, spor tu, itp. Z prac po wsta -
ła wy sta wa umiesz czo na w sa li
gim na stycz nej, gdzie od by ło się
spo tka nie z Je rzym Dud kiem. Pił -

karz oce nił pra ce, wrę czył zwy cięz -
com dy plo my ze swym au to gra fem
i ga dże ty oraz udzie lał od po wie dzi
na py ta nia dzie ci, dzię ki cze mu po -
zna ły go le piej i do wie dzia ły się,
dla cze go war to zdro wo się od ży -
wiać i upra wiać sport – in for mu je
Ane ta No wak, pre zes Sto wa rzy sze -
nia Czte ry Po ry Ro ku. 

Wy da rze nie za koń czy ło się se -
sją zdję cio wą. Zdję cia moż na zo ba -

czyć w ga le rii Sto wa rzy sze nia
Czte ry Po ry Ro ku pod ad re sem:
h t t p s : / / p i  c a  s a  w e b .  g o  o g l e .
com/108031933569720640423
/XXZie  lo  ny  Ty dzienWM SPN -
r2WK nu ro wie Spot ka nie ZJe rzym -
Dud kie m16042012r. Uka za ła się
też re la cja au dio wi zu al na z te go
spo tka nia, przy go to wy wa na przez
gru pę pro duk cyj ną Pro duk tow nia
z Knu ro wa – fil mik za miesz czo ny
j e s t  n a s t r o  n i e :  h t t p : / / v i  -
meo.com/41231665.

(SoG, RG)

Zu ni fi ko wa ny Tur niej Pił ki Noż -
nej zor ga ni zo wa ny zo stał po raz ko -
lej ny w ha li spor to wej w Szczy gło wi -
cach przez Dom Po mo cy Spo łecz nej
„Za me czek” w Kuź ni Nie bo row skiej
przy po mo cy knu row skie go MO SiR -
-u.

Im pre za od by ła się 22 mar ca. Me cze
roz gry wa ne by ły w sys te mie 2 ra zy
po 10 mi nut, z krót ką prze rwą po mię -
dzy ko lej ny mi wej ścia mi na bo -
isko. I miej sce zdo by ła dru ży na z Za -
brza, II – re pre zen tan ci Knu ro wa, III –
Mie da ry, a IV – Kuź nia Nie bo row ska.

Po za koń czo nych zma ga niach wszyst -
kie dru ży ny otrzy ma ły pa miąt ko we dy -
plo my, pu cha ry oraz sza li ki, a zwy cię -
ska dru ży na ode bra ła pił kę Eu ro 2012.
Nie za bra kło rów nież Pu cha ru Fa ir
Play, któ ry zdo był za wod nik z Knu ro -
wa. 

Or ga ni za to rzy za dba li o dru gie śnia -
da nie, do brą ka wę dla pił ka rzy, a na ko -
niec – o cie pły po si łek. Za wod ni cy
z „Za mecz ku” po raz pierw szy za gra li
w no wych stro jach pił kar skich, ufun do -
wa nych przez Nad le śnic two Ryb nik.

(RG) 

Pod czas kwiet nio wych wy bo -
rów wo je wódz kich władz Lu do -
wych Ze spo łów Spor to wych
w Ka to wi cach do ce nie ni zo sta li
dłu go let ni dzia ła cze spor tu wiej -
skie go z na sze go po wia tu.

Re pre zen tan ta mi po wia tu gli -
wic kie go we wła dzach wo je wódz -
kich LZS zo sta li: w Za rzą dzie Ślą -
skie go Wo je wódz kie go Zrze sze nia
LZS Ka to wi ce zna lazł się Jan

Smie szek – czło nek Za rzą du, z ko -
lei człon ka mi Ślą skiej Ra dy Wo je -
wódz kiej Zrze sze nia LZS Ka to wi ce
są Mar cin Kwa śniok oraz Ma te -
usz Pap ka la. De le ga tem na Zjazd
Kra jo wy Zrze sze nia LZS w War -
sza wie wy bra no m.in. Al fre da Ku -
bic kie go, któ ry po nad to zo stał wy -
róż nio ny Zło tą Od zna ką Ho no ro wą
Zrze sze nia Lu do we Ze spo ły Spor -
to we. (SoG) 

Pił kar ska re pre zen ta cja „Za mecz ku” ze swomi opie kun ka mi.
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Pił ka noż na – zu ni fi ko wa na

Pił karz w oto cze niu uczniów – obok Je rze go Dud ka Ane ta No wak ze Sto -
wa rzy sze nia Czte ry Po ry Ro ku.
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Wy bo ry wo je wódz kie LZS

Je rzy Du dek 
wspie ra eko lo gię

Te nis sto ło wy i ka ra te 

Za wod ni cy z Li go ty Ła będz kiej i Ru dy Ślą skiej za gra li mecz na wy so kim
po zio mie.

Po kaz mo cy w wy ko na niu mło dych
ka ra te ków z Ru dziń ca.

Ping -pong to wa rzy ski: mistrz Pol ski Ja ro sław To mic ki kon tra wi ce sta ro sta
Wal de mar Do mbek, sę dziu je Grze gorz Iwa niuk z kra jo wej czo łów ki te ni sa
sto ło we go.
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Ślą ska frasz ka

Momy teroz piykny maj
To jest przeca bykow raj
Znak zodiaku to majowy
Rym sie bykom pcho do gowy.

Bronisław Wątroba

Wiosna nasza

Nie da le ko Tosz ka wzno sił się kie dyś wia -
trak, do któ re go wszy scy przy jeż dża li po mą kę
na żur. Ale mły narz nie miał ła twe go ży cia. No -
ca mi wciąż przy cho dził do nie go pe wien dia beł
i pła tał mu róż ne fi gle – a to roz dmu chał mą kę,
a to wor ki prze dziu ra wił, za wsze coś na pso cił. 

Pew ne go ra zu ko ło mły na prze cho dził Cy -
gan z niedź wie dziem na łań cu chu. Cy gan po -
pro sił mły na rza, że by mógł prze spać u nie go
jed ną noc. Mły narz po zwo lił, a Cy gan za brał
ze so bą do izby rów nież niedź wie dzia. Traf
chciał, że wła śnie tej no cy zno wu zja wił się
dia beł. Jak tyl ko otwo rzył okno, le żą cy
pod nim niedź wiedź za czął strasz nie ry czeć.

Po tem zwierz się pod niósł i uka zał się dia błu
w oknie w ca łej swej oka za ło ści. Dia beł tak
się prze ląkł, że uciekł i nie po ka zy wał się
przez ca lut ki rok. 

Do pie ro po tym cza sie wró cił i za raz
na wstę pie spy tał mły na rza, czy ma jesz cze te -
go strasz ne go ko ta. Spryt ny mły narz po wie -
dział, że ow szem. Wła śnie ostat nio kot oko cił
się i ma kil ka mło dych, któ re są jesz cze gor sze
od te go sta re go. Od te go cza su dia beł już ni -
gdy nie zja wiał się ko ło te go sta re go wia tra ka,
a lu dzie dłu go jesz cze przy cho dzi li do mły na -
rza po mą kę na do bry ślą ski żur.

(Źró dło: www.gli wi cza nie.pl)

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 to Po wiat Gli wic ki, a zdję cie przed sta wia ło Ra -
tusz w Py sko wi cach. Na gro dy książ ko we ufun do wa ne
przez Mał go rza tę Handz lik, po seł do Par la men tu Eu ro -
pej skie go oraz ma te ria ły pro mo cyj ne Po wia tu Gli wic -
kie go otrzy mu ją: Ka ro li na Dmo chow ska, Be ata Wód -
ka -Gaz da oraz Ja cek Wa lasz czyk. Gra tu lu je my! W ce -
lu usta le nia spo so bu od bio ru na gro dy pro si my o kon takt
te le fo nicz ny, nu mer tel. 32 332 66 65. 

Obok za miesz cza my ko lej ną krzy żów kę oraz
zdję cie do roz po zna nia, któ re tra dy cyj nie zo sta ło
zro bio ne w na szym po wie cie. Rozwiązania (łącznie
hasło z krzyżówki oraz odpowiedź na pytanie, co
przedstawia zdjęcie) pro si my prze sy łać do 30 ma ja
br. na ad res e -ma il: re dak cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl
lub pocz tą tra dy cyj ną na ad res Sta ro stwo Po wia to -
we w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-100
Gli wi ce, do pi sek „Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie -
go”. 

(SoG)
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Pu bli ku je my dziś prze pis
na ko lej ną po tra wę, za pre zen to -
wa ną na VI Fe sti wa lu „Ślą skie
sma ki”, któ ry od był się la tem ub.
ro ku w Gli wi cach. Tym ra zem
jest to da nie bar dzo wy szu ka ne:
dwor ska ro lad ka z gę si z jabł -
kiem, grusz ką i śliw ką, z czar ny -
mi klu ska mi, so sem ja rzę bi no -
wym i su rów ką z ka la re py po da -
nej na ko zim se rze. (RG)
Skład ni ki:
Ro la da z gę si 
� 150 g fi le tu z gę si bez
skó ry
� 1/6 jabł ka
� 1/6 grusz ki
� 4 śliw ki su szo ne
� 1/2 ły żecz ki
mio du
� sól mor ska gru -
ba, ty mia nek
� sma lec z gę si – prze -
to pio ny łój z gę si (0,5 l)
do du sze nia ro la dy
Klu ski ślą skie 
� 80 g ugo to wa nych ziem nia ków
� 50 g ziem nia ków su ro wych (star -
tych, od ci śnię tych)
� 50 g mą ki ziem nia cza nej
� pół jaj ka
Sos ja rzę bi no wy: 
� 2 łyż ki kon fi tu ry ja rzę bi no wej
� 1/2 łyż ki kon fi tu ry żu ra wi no wej
� sok z 1/4 po ma rań czy
� 20 ml wi na wy traw ne go czer wo -
ne go
Su rów ka z ka la pe ry 
� ka la re pa
� łyż ka ma jo ne zu
� ko pe rek świe ży

� ogó rek zie lo ny
� cu kier
� sok z cy try ny
� 1/2 ząb ka czosn ku
� ser ko zi doj rze wa ją cy (np. Me lu -
si ne Ro la da Ple śnio wa)

Pierś z gę si roz kle pu je my, do da -
je my po kro jo ne w pla ster ki jabł ko,
grusz kę i śliw ki, wy mie sza ne wcze -
śniej z mio dem. Zwi ja my w ro la dę.
Po sy pu je my z gó ry so lą mor ską

i ty mian kiem,

ob sma ża my ze
wszyst kich stron, a na stęp nie du si -
my. Przy go to wu je my sos ja rzę bi no -
wy, łą cząc i za go to wu jąc wszyst kie
skład ni ki. Za gnia ta my cia sto
na klu ski, na stęp nie to czy my je
i go tu je my, wrzu ca jąc do wrząt ku.
Przy rzą dza my su rów kę, któ rą po da -
je my w „mi secz ce” wy kro jo nej
z ka la re py, uło żo nej na ko zim se rze. 

Uwa ga! Pro por cje po da ne są
na wy ko na nie jed nej por cji, gdy
chce my zro bić ich wię cej, trze ba
od po wied nio po więk szyć ich ilość. 

Re stau ra cja „Sta ra 
Pie kar nia” z Pszczy ny

W kręgu legend

Dia beł i niedź wiedź

Oko li ce Tosz ka sły ną ze sta rych po dań i przy po wie ści, prze ka zy wa nych od wie ków z po ko le nia
na po ko le nie.

�

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. Na zwa Knu row skich Spo tkań Te atral nych. 
2. Bieg kon ny na orien ta cję or ga ni zo wa ny w Smol ni cy. 
3. Eg za min doj rza ło ści zda wa ny w ma ju. 
4. Ja ka pol ska po et ka jest pa tron ką Ze spo łu Szkół w Py -
sko wi cach przy ul. Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie -
go 37?

5. Ile gmin wiej skich wcho dzi w skład Po wia tu Gli wic -
kie go?
6. Ob cho dzą swo je świę to 1 czerw ca. 
7. … Cen trum Lo gi sty ki, mie ści się przy ul. Por to wej
w Gli wi cach. 
8. Więk sze od po wia tu.
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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

Dwor ska ro lad ka


