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JEST TO BU DŻET NA
PO ZIO MIE NIE CO WYŻ SZYM

NIŻ W 2012 RO KU
Czy są to am bit ne za ło że nia? Tak, ale

nie nie wy ko nal ne – choć ze wnętrz na
i we wnętrz na rze czy wi stość go spo dar -
cza mo że je zwe ry fi ko wać. W ostat nich
la tach głów ne źró dła do cho dów po wia tu
ule ga ją sta bi li za cji. Za uwa żal ny jest na -
to miast spa dek do cho dów z fun du szy
unij nych, co zwią za ne jest z koń czą cym
się obec nym okre sem pro gra mo wa nia
per spek ty wy fi nan so wej UE.

Do cho dy wła sne po wia tu w 2013 r.
wy nio są oko ło 51 proc. do cho dów ogó -
łem.

Pod sta wo wym źró dłem do cho -
dów wła snych, sta no wią cym pra wie
32 proc. do cho dów po wia tu ogó łem,
jest udział w po dat ku do cho do wym
od osób fi zycz nych, któ ry jest do -

cho dem pań stwa,
a po wiat po sia da
10,25-pro cen to -
wy udział w tym
po dat ku. Jest to
głów ny punkt ry -
zy ka sta bil no ści
fi nan sów po wia tu
w br., gdyż wiel -
kość po dat ku uza -
leż nio na jest za -
rów no od ko -
niunk tu ry go spo -
dar czej w po wie cie, jak i w ca łym
pań stwie.

Do cho dy wła sne są na dal za si la ne
po zy ski wa ny mi przez po wiat środ ka mi
unij ny mi, a tak że kra jo wy mi, sta no -
wią cy mi po nad 5 proc. do cho dów ogó -
łem – o po ło wę mniej niż w ro ku ubie -
głym.

Po zo sta łe do cho dy wła sne po cho -
dzą głów nie z opłat ko mu ni ka cyj nych,
wpły wów od gmin i od pen sjo na riu szy
z ty tu łu od płat no ści za po byt w do mach
po mo cy spo łecz nej, wpły wów z usług
geo de zyj nych, opłat i kar za ko rzy sta -
nie ze śro do wi ska, do cho dów z naj mu
i dzier ża wy ma jąt ku po wia tu, od se tek

od ra chun ków ban ko wych i td.
Po zo sta łe po nad 49 proc. do cho dów
po wia tu to głów nie sub wen cja ogól na,
do ta cje z bu dże tu pań stwa i do ta cje
od in nych sa mo rzą dów na po wie rzo ne
za da nia, któ re re ali zu je po wiat na pod -
sta wie po ro zu mień.

Dokończenie na str. 3

Bu dżet Po wia tu Gli wic kie go na 2013 rok

IILLEE  MMAA  MMYY,,  NNAA CCOO  WWYY  DDAA  MMYY??

Pro cen to wy udział wy dat ków po wia tu w 2013 ro ku.

SP ZOZ Szpi tal Po wia to wy w Py -
sko wi cach stoi w tym ro ku przed ko -
niecz no ścią prze kształ ce nia spo so bu
za rzą dza nia. Mu si też przejść w naj -
bliż szych la tach mo der ni za cję ba zy
lecz ni czej.

Ra da Po wia tu Gli wic kie go na se -
sji 27 wrze śnia 2012 r. pod ję ła uchwa -
łę, okre śla ją cą iż szpi tal ten prze kształ -
co ny zo sta nie w spół kę pra wa han dlo -
we go. Na stą pi to w spo sób nie zau wa -
żal ny dla pa cjen tów. No wo po wsta ła
spół ka z dniem prze kształ ce nia przej -
mie wszyst kie pra wa i obo wiąz ki, któ -
rych pod mio tem był SP ZOZ, a pra -
cow ni cy szpi ta la sta ną się jej pra cow ni -
ka mi. Bę dzie to spół ka ze 100-pro cen -
to wym udzia łem Po wia tu Gli wic kie go.
Prze kształ ce nie po zwo li na efek tow -
niej sze za rzą dza nie, umoż li wi uzy ski -
wa nie no wych przy cho dów i zwięk szy
szan se na po zy ska nie in we sto rów.
Prze kształ ce nie pla no wa ne jest na czer -
wiec 2013 r.

To dru gi szpi tal po wia to wy, któ ry
zmie ni for mę za rzą dza nia. Po dob ną
prze mia nę prze szedł kil ka lat te mu
Szpi tal w Knu ro wie – rów nież stał się
spół ką, ty le że pra cow ni czą, w któ rej
Po wiat Gli wic ki po sia da mniej szo ścio -
wy pa kiet udzia łów. Po wiat ma jed nak
de cy du ją cy głos w jej Ra dzie Nad zor -
czej, co gwa ran tu je mu nad zór nad wła -
ści wym peł nie niem przez nią funk cji
lecz ni czych. Nie ru cho mo ści słu żą ce
szpi ta lo wi są dzier ża wio ne spół ce po -
przez knu row ski SP ZOZ, bę dą cy jed -
nost ką or ga ni za cyj ną po wia tu. 

Przez la ta za sa dą by ło, iż w bu dże cie
po wia tu co rocz nie prze zna cza no ta kie
sa me kwo ty za rów no na szpi tal w Knu -
ro wie, jak i w Py sko wi cach. Gdy ta
pierw sza pla ców ka prze kształ co na zo -
sta ła w spół kę, pro por cje te zmie ni ły się
na ko rzyść szpi ta la w Py sko wi cach. Jed -
nak Po wiat Gli wic ki – bę dąc wła ści cie -
lem nie ru cho mo ści zaj mo wa nych przez
knu row ską pla ców kę – ma wy ni ka ją ce

z te go obo wiąz ki. Ja ko wła ści ciel mu si
za pew nić od po wied ni stan bu dyn ków
i ich oto cze nia. Dla te go też w 2013 r. sfi -
nan su je re mont sta re go ogro dze nia, któ -
re chy li się ku upad ko wi. Koszt tej in we -
sty cji to po nad 500 tys. zł. Jest nie ma ły,

bo wiem ogro dze nie ota cza dość spo ry
te ren, a po nad to – po dob nie jak li czą cy
so bie po nad sto lat obiekt szpi tal ny – ma
pięk ny ar chi tek to nicz ny kształt, któ ry
trze ba za cho wać. 

Dokończenie na str. 11

Szpi tal ne per spek ty wy

Szpi tal w Py sko wi cach za pew nia le cze nie ty siąc om pa cjen tów. 
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22 grud nia 2012 r. Ra da Po wia tu Gli wic kie go uchwa li -
ła bu dżet po wia tu na 2013 r. Na bie żą cy rok za pla no wa no
do cho dy bu dże tu w wy so ko ści 67 296 718 zł, na to miast
wy dat ki w kwo cie 71 622 730 zł. Wy nik bu dże tu jest
ujem ny i wy no si – 4 326 012 zł, a pla no wa ny de fi cyt zo -
sta nie po kry ty nad wyż ką bu dże tu z lat ubie głych oraz
kre dy tem. De fi cyt ten wy ni ka z bo ga tych pla nów in we sty -
cyj nych po wia tu, współ fi nan so wa nych rów nież z udzia -
łem ze wnętrz nych środ ków kra jo wych i unij nych.
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Pod ko niec mi nio ne go ro ku roz po czę ła się
dru ga po ło wa obec nej ka den cji sa mo rzą dów.
To do bra oka zja do pod su mo wa nia, co uda ło
się w Po wie cie Gli wic kim zro bić od koń -
ca 2010 r. i co nas jesz cze cze ka do je sie ni
2014 r. – czy li w okre sie obej mu ją cym tę wła -
śnie ka den cję.

Za koń czy li śmy w tym cza sie dwie waż ne in -
we sty cje w na szych szko łach. Obie przy czy ni ły
się do po pra wy ich ba zy spor to wej. Pierw sza to
bo isko przy Ze spo le Szkół Spe cjal nych w Py sko -
wi cach, zmo der ni zo wa ne kosz tem bli sko 600 tys.
zł, któ re słu ży uczniom od czerw ca 2012 r. Z ko -
lei w paź dzier ni ku ub. r. od da li śmy do użyt ku no -
wo cze sną ha lę spor to wą przy Ze spo le Szkół
im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie. Kosz to wa -
ła 3,7 mln zł, przy czym 1,14 mln zł uda ło się
uzy skać z Fun du szu Roz wo ju Kul tu ry Fi zycz nej.
Za mknął się w ten spo sób ko lej ny, po waż ny etap
mo der ni za cji na szych oświa to wych obiek tów
spor to wych. W na stęp nym ukoń czo na zo sta nie
bu do wa bo iska przy Ze spo le Szkół im. I. J. Pa de -
rew skie go i mo der ni za cja sa li przy ul. Szpi tal -
nej 25 w Knu ro wie. Trwa re mont sa li spor to wej
przy Ze spo le Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro -
wie. Moż na jed nak na pew no stwier dzić, że naj -
po waż niej sze in we sty cje w tej dzie dzi nie po wiat
ma już za so bą. 

W mia rę moż li wo ści mo der ni zu je my sieć dróg
po wia to wych. Naj więk sze in we sty cje re ali zu je my
wspól nie z gmi na mi przy wspar ciu ze źró deł ze -
wnętrz nych, bo po trze by w tej mie rze są ogrom ne.

W ra mach Na ro -
do we go Pro gra mu
Prze bu do wy Dróg
Lo kal nych uda ło
się w 2011 r. zmo -
der ni zo wać od ci -
nek dro gi po wia -
to wej So śni co wi -
c e - G l i  w i  c e ,
a w 2012 r. – Rze czy ce-Ta ci szów. Pierw sza z tych
in we sty cji kosz to wa ła 4,3 mln zł, a dru ga po -
nad 3,6 mln zł. Na br. pla nu je my w ra mach te go
pro gra mu zmo der ni zo wać dro gę Żer ni ca-So śni co -
wi ce. Li czy my, że w na stęp nych la tach uda się
zre ali zo wać jesz cze po waż niej sze in we sty cje dro -
go we – w tym ce lu za bie gać bę dzie my o środ ki
unij ne, je śli tyl ko po ja wi się ta ka moż li wość.
Do tej po ry dzię ki UE mo gli śmy prze pro wa dzić
sze reg in nych przed się wzięć, m.in. sfi nan so wać
ter mo mo der ni za cję DPS-u „Za me czek”, od dać
do użyt ku kil ka dzie siąt PIAP -ów i zmo der ni zo -
wać sieć tras ro we ro wych. Unij ne pie nią dze po -
przez licz ne pro jek ty wzbo ga ca ją ofer tę na szych
szkół i wspar cie ofe ro wa ne przez PCPR. Łącz na
war tość re ali zo wa nych w tym okre sie pro jek tów
wy no si po nad 10,2 mln zł, z cze go bli sko 8,8 mln
zł sta no wi ło do fi nan so wa nie z UE. 

W ub. r. roz po czę li śmy przy go to wa nia
do prze kształ ce nia for my za rzą dza nia Szpi ta la Po -
wia to we go w Py sko wi cach, co już wcze śniej do -
ko na ło się w Knu ro wie. W nad cho dzą cych la tach
klu czo wym pro ble mem bę dzie do sto so wa nie ba zy

na szych szpi ta -
li do wy mo -
gów mi ni ste -
rial nych, co
mu si być zro -
bio ne do koń -
ca 2016 r. Pod -
ję cie stra te -
gicz nych de cy -
zji w tej mie rze
jest waż nym
za da niem sa -
mo rzą du po -
w i a  t o  w e  g o
do koń ca obec -
nej ka den cji. 

Sta ro sta 
gli wic ki 

MI CHAŁ
NIE SZPO REK

Mi nio ny rok na szej pra cy za mknę ła XXVIII
se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. Od by ła się 20
grud nia, a jej naj waż niej szym punk tem by ło
uchwa le nie bu dże tu po wia tu na 2013 r. 

W tym cza sie nie mo gło jed nak za brak nąć ak -
cen tów przed świą tecz nych. Na po cząt ku se sji
mia łem przy jem ność po in for mo wać, iż pod czas
ob rad to wa rzy szyć nam bę dzie Be tle jem skie
Świa tło Po ko ju, któ re go pło mień przy niósł do sta -
ro stwa rad ny Ma rian Sa dec ki. In ny z rad nych,
Ma riusz Po lo czek wrę czył swe do rocz ne sym bo -
licz ne wy róż nie nia za do brą współ pra cę. Otrzy -
ma li je: Anio ła Za ufa nia – sta ro sta Mi chał Nie -

szpo rek, Anio ła Zgo dy – rad na Agniesz ka Ba rań -
ska i Anio ła Przy jaź ni – wi ce sta ro sta Wal de mar
Do mbek. Na stęp nie Ma rian Sa dec ki po in for mo -
wał o wy ni ku fi nan so wym cha ry ta tyw ne go X Ju -
bi le uszo we go Kon cer tu Da ry Serc, któ ry co ro ku
or ga ni zo wa ny jest przed świę ta mi na rzecz do -
mów po mo cy spo łecz nej. Se sję za koń czył kon cert
ko lęd śpie wa nych wspól nie z ba ry to nem Ire ne -
uszem Micz ką, po czym prze szli śmy pod Szop kę
na gli wic kim Ryn ku, gdzie też by ła oka zja do ko -
lę do wa nia. Te go wie czo ru, na spo tka niu zor ga ni -
zo wa nym z ini cja ty wy prze wod ni czą ce go Ra dy
Miej skiej Gli wic Zbi gnie wa Wy go dy, po dzie li li -
śmy się opłat kiem z przed sta wi cie la mi sa mo rzą -
dów Zie mi Gli wic kiej.

Wróć my jed nak do prze bie gu se sji. Sta ro sta
omó wił na niej m.in. spra wę re mon tu, prze pro wa -
dza ne go obec nie w sta ro stwie (prze bu do wa klat ki
scho do wej ko niecz na ze wzglę du na prze pi sy
ppoż.), zaś wi ce sta ro sta przy bli żył przed się wzię cia
dro go we, ukoń czo ne w ostat nim cza sie na te re nie
po wia tu. Naj waż niej sze z nich to mo der ni za cja od -

cin ka dro gi po wia -
to wej w Rze czy -
cach, a tak że re -
mont dro gi wo je -
wódz kiej nr 907
To szek-Nie wie -
sze. 

Rad ni wy słu -
cha li spra woz da -
nia dy rek to ra Po wia to we go Cen trum Po mo cy Ro -
dzi nie, Bar ba ry Ter lec kiej -Ku bi cius. By ły to in -
for ma cje do ty czą ce dzia łal no ści PCPR -u ja ko or -
ga ni za to ra pie czy za stęp czej na te re nie po wia tu.

Na stęp nie rad ni –
w więk szo ści jed -
no gło śnie – przy -
ję li czte ry uchwa -
ły: w spra wie za -
twier dze nia pla -
nów pra cy Ko mi -
sji Ra dy Po wia-
tu Gli wic kie go
na 2013 rok;
w spra wie prze ka -
za nia Gmi nie
Knu rów za da nia
pu blicz ne go w za -
kre sie za rzą dza nia
przy stan ka mi ko -
mu ni  ka cyj  ny mi

zlo ka li zo wa ny mi w cią gu dróg po wia to wych
w gra ni cach ad mi ni stra cyj nych Gmi ny Knu rów;
w spra wie zmian w uchwa le bu dże to wej Po wia tu
Gli wic kie go na 2012 rok oraz w spra wie wy dat -
ków w bu dże cie Po wia tu Gli wic kie go na 2012
rok, któ re nie wy ga sa ją z upły wem ro ku bu dże to -
we go.

Pro jekt uchwa ły Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
w spra wie wie lo let niej pro gno zy fi nan so wej Po -
wia tu Gli wic kie go na la ta 2013-2016 przed sta wi ła
Ra dzie skarb nik Po wia tu Gli wic kie go Ma ria
Owcza rzak-Siej ko. Rad ni przy ję li tę uchwa łę,
po czym du żo uwa gi po świę ci li bu dże to wi po wia tu
na 2013 r. Je go za ło że nia tak że przy bli ży ła Ra dzie
skarb nik po wia tu. Uchwa ła bu dże to wa na 2013 r.
zo sta ła przy ję ta 19 gło sa mi za przy 2 prze ciw. 

Treść wszyst kich przy ję tych uchwał za miesz -
czo na jest w Biu le ty nie In for ma cji Pu blicz nej Po -
wia tu Gli wic kie go. Na stęp na se sja od bę dzie
się 31 stycz nia.

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

Ka den cja na pół met ku WWIIEE  ŚŚCCII  ZZ SSEE  SSJJII
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Sła wo mir Adam czyk – Sta ro stwo Po -
wia to we w Gli wi cach (ul. Zyg mun ta Sta -
re go 17), każ dy wto rek w godz. 12.00-
15.00 po wcze śniej szym umó wie niu tel.
pod nr. 32 331 32 24.
Ja cek Aw ra mien ko – NZOZ Cen trum
Usług Me dycz nych Re me dium w Py sko -
wi cach (ul. Wy szyń skie go 30), pierw szy
po nie dzia łek mie sią ca w godz. 17.00-
18.00.
Agniesz ka Ba rań ska – Py sko wi ce,
kon takt po przez e -ma il: aba ran -
ska.psk@gma il.com.
Wal de mar Do mbek – Sta ro stwo Po wia -
to we w Gli wi cach (ul. Zyg mun ta Sta re -
go 17), każ dy wto rek w godz. 12.00-
15.00.
Win fryd Fi coń – Urząd Gmi ny Pil cho -
wi ce (ul. Dam ro ta 6), pierw szy czwar -
tek mie sią ca w godz. 15.00-17.00.

An drzej Frej no – Świe tli ca Wiej ska
w Nie wie szy, pierw szy po nie dzia łek mie -
sią ca w godz. 17.00-18.00 po wcze śniej -
szym umó wie niu tel. pod nr. 661 781 162.
Ewa Jur czy ga – Miej skie Gim na zjum
nr 2 w Knu ro wie, biu ro UTW (ul. St.
Ba to re go 7), ostat nia śro da mie sią ca
w godz. 11.00-12.00.
Le szek Ko ło dziej – Sal ka Ra dy Miej -
skiej w So śni co wi cach (ul. Ry -
nek 17, I pię tro), pierw szy wto rek mie -
sią ca w godz. 15.30-17.00 po wcze -
śniej szym umó wie niu tel. pod nr.
501 544 337.
Szy mon Ko ściarz – Przy chod nia We -
te ry na ryj na Szy mon Ko ściarz w Knu -
ro wie (ul. St. Ba to re go 5), każ dy dru gi
wto rek mie sią ca w godz. 18.00-19.00.
To masz Ko wol – Ośro dek Szko le nia
Kie row ców ZNAK w Przy szo wi cach

(ul. Spół dziel cza 27), każ dy pierw szy
po nie dzia łek mie sią ca w godz. 18.00-
20.00.
Je rzy Ku cza – Ochot ni cza Straż Po -
żar na Wi dów (ul. Sta wo wa 2),
po wcze śniej szym umó wie niu tel.
pod nr. 604 971 554.
An drzej Ku rek – Przy chod nia We te -
ry na ryj na w Tosz ku (ul. Po przecz na 9),
każ dy pierw szy czwar tek mie sią ca
w godz. 8.00-9.00.
Bog dan Li twin – Klub GA MA w Knu -
ro wie (ul. Ka pe la nów Woj sko wych 2a),
dru gi wto rek stycz nia, mar ca, ma ja,
lip ca, wrze śnia, li sto pa da w godz.
16.00-19.00.
Ta de usz Syl we ster Ma mok – Nad le -
śnic two Ru dzi niec (ul. Le śna 7), każ dy
pierw szy po nie dzia łek mie sią ca
w godz. 15.00-16.00.

Grze gorz Mi cha lik – Miej ska Szko ła
Pod sta wo wa nr 3 w Knu ro wie (Kry -
wałd, ul. F. Mi chal skie go 27), 8 lu te -
go, 12 kwiet nia, 14 czerw ca, 11 paź -
dzier ni ka, 13 grud nia w godz. 16.00-
17.00.
Mi chał Nie szpo rek – Sta ro stwo Po -
wia to we w Gli wi cach (ul. Zyg mun ta
Sta re go 17), każ dy czwar tek w godz.
15.00-17.00.
Ma riusz Pod broż ny – Gim na zjum
im. Ire ny Sen dler w Tosz ku (ul.
Dwor co wa 27), pierw szy czwar tek
mie sią ca w godz. 15.30-16.30
po wcze śniej szym umó wie niu tel.
pod nr. 32 233 44 19.
Ma riusz Krzysz tof Po lo czek – Ochot -
ni cza Straż Po żar na Wie lo wieś (ul. Par -
ko wa 10), po wcze śniej szym umó wie -
niu tel. pod nr. 537 114 538. 

Da wid Rams – Kan ce la ria Rad cy
Praw ne go Da wid Rams (ul. Szpi tal -
na 8, Knu rów), pierw szy czwar tek mie -
sią ca od godz. 17.00 po wcze śniej szym
umó wie niu tel. pod nr. 509 428 356. 
Ma rian Sa dec ki – Po wia to we Cen -
trum Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach
(ul. Zyg mun ta Sta re go 17, po kój
nr 090) oraz gmi ny Po wia tu Gli wic kie -
go po wcze śniej szym umó wie niu te le -
fo nicz nym, pod nr. 32 332 66 14
oraz 607 316 468. 
Hen ryk Ma rian Si bie lak – Miej ski
Ośro dek Kul tu ry i Spor tu w Py sko wi -
cach (ul. Wy szyń skie go 27), każ dy
czwar tek w godz. 16.00-20.00.
Krzysz tof Sto la rek – Miej ski Ośro dek
Spor tu i Re kre acji Knu rów (ul. Gór ni -
cza 2), pierw szy po nie dzia łek mie sią ca
w godz. 18.00-19.00. (Opr. BR)

Dy żu ry rad nych po wia to wych w 2013 ro ku

Sa la se syj na tym ra zem mia ła od święt ny wy gląd.
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No wa ha la spor to wa przy Ze spo le Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie.

Fo
 to

: S
. G

u z
ik



AAKKTTUUAALLNNOOŚŚCCII  NNRR  11  ((7700))  SSTTYYCCZZEEŃŃ  22001133

ssttrroonnaa 33Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

www.powiatgliwicki.pl

Dokończenie ze str. 1
NA CO WY DA MY PIE NIĄ DZE

W TYM RO KU? 
Przede wszyst kim na za da nia

oświa to we i edu ka cyj ne, na któ re prze -
zna czy my 32 proc. ogó łu środ ków. Ta
dzie dzi na wy dat ków od za wsze sta no -
wi pro cen to wo naj więk szy udział. Są
to wy dat ki na pro wa dze nie szkół po -
nad gim na zjal nych, szkół spe cjal nych,
po rad ni psy cho lo gicz no -pe da go gicz -
nych, ognisk pra cy po zasz kol nej,
w tym na re ali za cję pro jek tów do fi nan -
so wa nych ze środ ków unij nych po sze -
rza ją cych ofer tę edu ka cyj ną szkół oraz
na in we sty cje w obiek ty spor to we słu -
żą ce uczniom szkół po wia to wych.

Po nad 25 proc. sta no wią wy dat ki
na za da nia w za kre sie po mo cy spo łecz -
nej o za się gu po nad gmin nym oraz in ne
za da nia w za kre sie po li ty ki spo łecz nej,
tj. pro wa dze nie do mów po mo cy spo -
łecz nej, dzien ne go do mu sa mo po mo cy,
ro dzin za stęp czych, ro dzin ne go do mu

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

18 proc. to wy dat ki na wy ko ny wa nie
za dań ad mi ni stra cji pu blicz nej zwią za -
nych m. in. z bez po śred nią ob słu gą
miesz kań ców po wia tu. 15 proc. wy dat -
ków po wia tu prze zna czy my na utrzy -
ma nie dróg po wia to wych, ich re mon ty
i in we sty cje. 10 proc. to wy dat ki na po -
zo sta łe za da nia wła sne po wia tu.

KO NIECZ NE IN WE STY CJE

W ra mach wy dat ków pla no wa nych
w te go rocz nym bu dże cie 11 mln zł
prze zna czo no na za da nia in we sty cyj ne,
fi nan so wa ne głów nie ze środ ków wła -
snych po wia tu, ale rów nież ze środ ków
gmin z te re nu po wia tu, unij nych oraz
bu dże tu pań stwa. 

Naj wię cej in we sty cji za pla no wa no
do re ali za cji na dro gach po wia to wych
– 42 proc. łącz nych na kła dów in we sty -
cyj nych. Jest ten den cją utrzy my wa ną
już od lat, że naj więk sze na kła dy in we -
sty cyj ne po wia tu skie ro wa ne są na za -
da nia dro go we. Wie le z tych in we sty cji
współ fi nan su ją gmi ny, na te re nie któ -
rych znaj du ją się te dro gi. 

Jak co ro ku pla no wa na jest bu do wa
wspól nie z gmi na mi chod ni ków
przy dro gach po wia to wych, a tak że in -
ne za da nia ma ją ce na ce lu po pra wę
bez pie czeń stwa i uspraw nie nie ru chu
na tych dro gach.

W gra ni cach po oko ło 14 proc. na -
kła dów in we sty cyj nych ogó łem prze -
zna czo no na in we sty cje w szko łach po -
wia to wych, w szcze gól no ści na kon ty -
nu ację bu do wy i mo der ni za cję in fra -
struk tu ry spor to wej. Roz po czę ta zo sta -
nie bu do wa bo iska wie lo funk cyj ne go
przy Ze spo le Szkół im. I. J. Pa de rew -
skie go przy ul. 1 Ma ja w Knu ro wie,
pla no wa na do za koń cze nia w 2014 ro -
ku. Zmo der ni zo wa na bę dzie sa la gim -

na stycz na w Ze -
spo le Szkół Za -
wo do wych nr 2
w Knu ro wie.
W Ze spo le Szkół
im. M Ko nop nic -
kiej w Py sko wi -
cach roz po czę ta
zo sta nie prze bu -
do wa ukła du ko -
mu ni ka cyj ne go,
w pierw szej ko -
lej no ści ka na li za -
cji desz czo wej
i wjaz du na te ren
szko ły.

14 % na kła -
dów in we sty cyj -
nych to pla no wa -
ne wy dat ki na ochro nę zdro wia, w tym
na prze kształ ce nia w po wia to wej służ -
bie zdro wia, jak i kon ty nu owa nie do -
sto so wa nia ba zy lecz ni czej do wy mo -
gów roz po rzą dze nia mi ni stra zdro wia.

89 proc. wy dat ków bu dże tu prze -
zna czy my na wy dat ki bie żą ce, na to

co „na te raz”, co „wy da je my na co -
dzien ne utrzy ma nie”, a 11 proc.
na in we sty cje – tj. na to co „na przy -
szłość”, na to „co dla nas i po nas zo -
sta nie”, co uła twi i uprzy jem ni co -
dzien ne ży cie miesz kań ców po wia -
tu.

Ile ma my, na co wy da my?

Kon struk cję na sze go bu dże tu na 2013 rok przed sta wia skarb -
nik Po wia tu Gli wic kie go Ma ria Owcza rzak -Siej ko.
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13 grud nia na stą pi ło ofi cjal ne
prze ka za nie do użyt ku prze bu do wa -
ne go frag men tu dro gi po wia to wej
Nr 2944S Ta ci szów -Rze czy ce. By ło to
naj więk sze po wia to we przed się wzię -
cie dro go we w ub. ro ku.

In we sty cja wy ko na na zo sta ła przez
Po wiat Gli wic ki w ra mach za da nia
„Prze bu do wa dro gi po wia to wej
Nr 2944S Ta ci szów -Rze czy ce wraz
z bu do wą chod ni ka przy ul. Wiej skiej
w Rze czy cach w Gmi nie Ru dzi niec,
po wiat gli wic ki”. Jej łącz ny koszt to
po nad 3,6 mln zł, z cze go Skarb Pań -
stwa (w ra mach Na ro do we go Pro gra -
mu Prze bu do wy Dróg Lo kal nych)
prze zna czył na ten cel bli sko 900 tys.
zł, Gmi na Ru dzi niec – bli sko 1,4 mln
zł, a Po wiat Gli wic ki wraz z Part ne ra -
mi – bli sko 1,4 mln zł. Part ne ra mi
przy tym przed się wzię ciu by li: Ślą ska
Gru pa In we sty cyj na Sp. z o. o. Ka to wi -
ce, Da nish Far ming Con sul tants Sp.
z o. o. Rze czy ce oraz Pol skie Bio ga -
zow nie ENER GY -RZE CZY CE – każ -
dy z nich prze ka zał na ten cel po 150
tys. zł. 

Pra ce na tym od cin ku dro gi roz po -
czę ły się w ma ju, a za koń czy ły w li sto -
pa dzie ub. r. Wy ko naw cą by ła fir ma
STRA BAG. W uro czy stym otwar ciu
prze bu do wa ne go frag men tu dro gi
udział wzię li m.in. wi ce wo je wo da ślą -
ski Sta ni sław Dą bro wa, przed sta wi cie -
le Po wia tu Gli wic kie go, Gmi ny Ru dzi -

niec, firm part ner skich w tym przed się -
wzię ciu oraz wy ko naw cy. Dy rek tor Za -
rzą du Dróg Po wia to wych w Gli wi cach
Jan Osman przy bli żył go ściom za koń -
czo ną in we sty cję, zaś sta ro sta gli wic ki
Mi chał Nie szpo rek prze ka zał po dzię -
ko wa nia fir mom, któ re by ły part ne ra mi
po wia tu w tej in we sty cji. (RG)

Dro ga jak no wa

Za rząd Po wia tu Gli wic kie go prze zna czył do zby cia za -
bu do wa ną nie ru cho mość w Knu ro wie przy ul. Oga na.

Nie ru cho mość usy tu owa na jest w bar dzo atrak cyj nym re -
jo nie w cen trum Knu ro wa, prze zna czo nym na pro wa dze nie

dzia łal no ści w za kre sie: usług zdro wia i opie ki
spo łecz nej, usług nie uciąż li wych lub pu blicz nych.
Ozna czo na jest w ewi den cji grun tów i bu dyn ków
ja ko dział ka nr 3529/3 o po wierzch ni 2144 m2.
Na dział ce znaj du je się bu dy nek użyt ko wy (by ła
pral nia szpi tal na) o po wierzch ni użyt ko -
wej 1764,62 m2. Kon struk cja bu dyn ku jest w do -
brym sta nie tech nicz nym. Nie ru cho mość sta no wi
wła sność Po wia tu Gli wic kie go. 

Za in te re so wa ni jej na by ciem mo gą uzy skać
do dat ko we in for ma cje w Sta ro stwie Po wia to wym
w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, w Wy -
dzia le Geo de zji i Go spo dar ki Nie ru cho mo ścia mi
po kój nr 010, tel. 32 231 84 01. (JS)

Nie ru cho mość do na by cia 

Pod czas ofi cjal ne go otwar cia zmo der ni zo wa nej dro gi.
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Du żym atu tem te go obiek tu jest do sko na ła lo ka li za cja.
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Każ dy wła ści ciel po jaz du mu si
mieć świa do mość, że w przy pad kach
na ru sze nia nie któ rych prze pi sów
usta wy Pra wo o ru chu dro go wym,
(art. 130a) je go po jazd mo że zo stać
usu nię ty z dro gi i od ho lo wa ny
na par king strze żo ny, co wią że się
każ do ra zo wo ze spo ry mi kosz ta mi.

Uchwa łą Ra dy Po wia tu Nr XXVII/
160/2012 z dnia 29 li sto pa da 2012 r.
zo sta ły wpro wa dzo ne no we staw ki
opłat za usu nię cie po jaz du z dro gi oraz
za par ko wa nie po jaz du na par kin gu
strze żo nym, a tak że usta lo no wy so kość
kosz tów spo wo do wa nych wy da niem
dys po zy cji usu nię cia po jaz du z dro gi
w przy pad ku od stą pie nia od usu wa nia
po jaz du z po wo du usta nia przy czyn je -

go usu nię cia. Uchwa ła we szła w ży -
cie 1 stycz nia 2013 r. Opra co wa na zo -
sta ła na pod sta wie zmie nia ją cych się
ak tów praw nych, obo wią zu ją cych
w ca łym kra ju.

Powyż sza ta be la po da je staw ki
przy ję te tą uchwa łą. Okre ślo ne są
w niej opła ty za usu nię cie i prze cho -
wy wa nie po jaz du. 

Kosz ty spo wo do wa ne wy da niem
dys po zy cji usu nię cia po jaz du, w przy -
pad ku gdy osta tecz nie od stą pio no
od usu nię cia, zo sta ły przez Uchwa łę
usta lo ne w wy so ko ści 50% przed sta -

wio nej w ta be li opła ty za usu nię cie po -
jaz du.

Zlek ce wa że nie obo wią zu ją cych
prze pi sów mo że spo ro kosz to wać.
W przy pad ku od ho lo wa nia po jaz du
na par king strze żo ny wła ści ciel po jaz -
du zo sta nie ob cią żo ny kwo tą za od ho -
lo wa nie po jaz du oraz za prze cho wy wa -
nie po jaz du za każ dą ko lej ną do bę aż
do je go ode bra nia z par kin gu. Je śli po -
jazd nie zo sta nie ode bra ny z par kin gu
w ter mi nie trzech mie się cy, sta ro sta
wy stą pi do są du z wnio skiem o orze -
cze nie prze pad ku po jaz du na rzecz po -
wia tu. Gdy sąd orzek nie prze pa dek po -
jaz du, zo sta nie on usu nię ty z par kin gu.
Za ca ły okres je go prze cho wy wa nia
na par kin gu opła tę po nie sie do tych cza -

so wy wła ści ciel. Opła ta ta bę dzie po -
więk szo na o kosz ty ho lo wa nia, osza co -
wa nia war to ści po jaz du, je go sprze da -
ży lub znisz cze nia w przy pad ku zni ko -
mej je go war to ści han dlo wej. Sta ro sta
wy da de cy zję o za pła cie tych kosz tów,
a wła ści ciel bę dzie mu siał je po nieść
na rzecz Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach. 

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

(JH)

Waż ne dla wła ści cie li
po jaz dów



Przed Świę ta mi
na gli wic kim Ryn -
ku sta nę ła pięk na
Szop ka. To wa rzy -
szy ła miesz kań -
com Zie mi Gli wic -
kiej do Trzech
Kró li.

In au gu ra cja Szop-
ki od by ła się 20
grud nia. Ko lę do wa -
li pod nią dzie ci
i mło dzież, a po po -
łu dniu do łą czy li do nich m.in. sa mo rzą -
dow cy Zie mi Gli wic kiej, by wraz z ks.
in fu ła tem Kon ra dem Ko ło dzie jem
i pro bosz czem Ko ścio ła pw. Wszyst -
kich Świę tych wspól nie przy wi tać nad -
cho dzą ce Bo że Na ro dze nie.

W przed dzień Wi gi lii w Ka te drze
od pra wio na zo sta ła msza św. w in ten cji
miesz kań ców Zie mi Gli wic kiej. Prze -
wod ni czył jej ks. bi skup se nior Jan
Wie czo rek. Po mszy wier ni prze szli
pod Szop kę, gdzie ży cze nia świą tecz ne

zło ży li wszyst kim bi skup Wie czo rek,
sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek
i se kre tarz Mia sta Gli wi ce An drzej Ka -
ra siń ski. By ło prze ka zy wa ne przez har -
ce rzy Be tle jem skie Świa teł ko Po ko ju,
a ko lę dy śpie wał Ze spół Isteb na. 

6 stycz nia po że gna li śmy Szop kę
wraz z ko lę du ją cym Ze spo łem Bie sia -
da. W to świę to po raz pierw szy przez
Gli wi ce prze szedł Or szak Trzech Kró li,
na wią zu jąc do tra dy cji wy sta wia nia
ulicz nych ja se łek. (RG)

Sa mo rzą dow cy Zie mi Gli wic kiej
spo tka li się w gli wic kim Ra tu -

szu 20 grud nia, gdzie przy by li na za -
pro sze nie prze wod ni czą cych Ra dy
Miej skiej w Gli wi cach Zbi gnie wa Wy -
go dy i Ra dy Po wia tu Gli wic kie go Ta -
de usza Ma mo ka. W skła da nych ży cze -
niach – m.in. przez sta ro stę gli wic kie -
go Mi cha ła Nie szpor ka i pre zy den ta

Gli wic Zyg -
mun ta Fran -
kie wi cza –
czę sto prze -
wi jał się wą -
tek, by pra cy
sa mo rzą do -
wej za wsze
przy świe ca ła
idea wspól -
ne go do bra
i po ro zu mie -
nia na rzecz

jak naj lep sze go słu że nia miesz kań com
Zie mi Gli wic kiej. Przed sta wi cie lom
po wia tu, miast i gmin to wa rzy szy li du -
chow ni – ks. in fu łat Kon rad Ko ło dziej,
ks. pro boszcz Ber nard Frank i ks. Ro -
bert Chu do ba (na zdję ciu). Pięk ną
opra wę mu zycz ną za pew nił Ze spół
Mu zy ki Daw nej „Ti bia rum Scho la -
res”. 
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Pięk na mu zy ka, po ru sza ją ce
przed sta wie nia, wspa nia ła at mos fe ra
– tak pod su mo wać moż na X Ju bi le -
uszo wy Kon cert Cha ry ta tyw ny „Da -
ry Serc”. I wspa nia ły efekt w po sta ci
wzbo ga ce nia świąt Bo że go Na ro dze -
nia miesz kań ców do mów po mo cy
spo łecz nej na te re nie po wia tu.

Kon cert od był się 15 grud nia
w Cen trum Kul tu ry w Szczy gło wi cach.
Jak za wsze wy peł ni ły go in sce ni za cje
przy go to wa ne przez pen sjo na riu szy
do mów po mo cy spo łecz nej: „Osto ja”
w So śni co wi cach, „Za me czek” w Kuź -
ni Nie bo row skiej, Oj ców Ka mi lia nów
w Pil cho wi cach, „Ca ri tas” Oj ców Sa le -
zja nów z Wi śni cza i Ca ri tas z Knu ro -
wa. W tym ro ku kon cert uświet ni ły też
wy stę py: Aga ty Za krzew skiej, Or kie -
stry Dę tej KWK „Knu rów” wraz z so -
li sta mi m.in. Ada mem So bie raj skim,
Mar tą Pa gacz, Mar tą Ko zak i Grze go -
rzem Ka nią, a tak że Ze spo łu Wo kal no -
In stru men tal ne go – Iwo na Ko bryń. 

Bi le ta mi wstę pu na im pre zę by ły
ce gieł ki, z któ rych do chód prze zna czo -
ny zo stał na za kup pre zen tów świą tecz -
nych dla miesz kań ców do mów po mo cy

spo łecz nej. Dzię ki te mu pięć DPS -ów
na te re nie po wia tu otrzy mało po 1,2
tys. zł, któ re ubo ga ci ło Bo że Na ro dze -
nie ich pen sjo na riu szy. Pod czas kon -
cer tu Ma rian Sa dec ki – wi ce pre zes Sto -
wa rzy sze nia „Mo ja Gmi na Nasz Po -
wiat” i ini cja tor im pre zy, wrę czył po -
dzię ko wa nia oso bom, któ re od lat ją
wspie ra ją. 

Kon cert zor ga ni zo wa ło Sto wa -
rzy sze nie „Mo ja Gmi na Nasz Po -
wiat”. Pa tro nat nad nim spra wu ją
sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo -
rek, Urząd Mia sta Knu rów i Cen -
trum Kul tu ry w Knu ro wie. Pa tro -
nem me dial nym jest „Prze gląd Lo -
kal ny”.

(RG)

Da ry Serc po raz dzie sią ty

Gwiaz dy kon cer tu – te nor Adam So bie raj ski i so pra nist ka Mar ta Pa gacz. 
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Sym bo licz na Szop ka

Pod Szop ką chęt nie ko lę do wa li śmy. Ży cze nia skła da bi -
skup se nior Jan Wie czo rek.
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14grud -
n i a

w re stau ra cji
„Le śna Per -
ła” w Ru -
dziń cu od by -
ło się spo tka -
nie Związ ku
OSP RP Po -
wia tu Gli wic -
kie go. Wzię li
w nim udział
re pre zen tan ci
jed no stek OSP i za pro sze ni go ście,
wśród któ rych by li m.in. po seł do Par -
la men tu Eu ro pej skie go Mał go rza ta
Handz lik (na zdję ciu wśród stra ża -
ków), wi ce sta ro sta gli wic ki Wal de mar
Do mbek, se kre tarz Mia sta Gli wi ce An -
drzej Ka ra siń ski, przed sta wi cie le
gmin, służb mun du ro wych i le śni ków
oraz ko men dant miej ski PSP Ja nusz
Przy byl ski. Spo tka nie uświet nił wy -
stęp Ze spo łu Uni so no z Pu blicz ne go
Gim na zjum w Ru dziń cu, a ro lę go spo -
da rza peł nił pre zes Za rzą du Po wia to -

we go Z OSP RP w Gli wi cach An drzej
Frej no. Ta de usz Ma mok – czło nek
Głów ne go Są du Ho no ro we go OSP
w War sza wie i An drzej Grza nia – wi -
ce pre zes Za rzą du Wo je wódz kie go
OSP w Ka to wi cach wrę czy li Zło ty
Me dal „Za Za słu gi dla Po żar nic twa”
Ma ria no wi Er fur to wi oraz po dzię ko -
wa nia do wód com 41 jed no stek OSP
dzia ła ją cych na te re nie po wia tu. Du -
cho wą część uro czy sto ści po pro wa dzi -
li ks. bp Ge rard Kusz i ka pe lan stra ża -
ków ks. Piotr Fa liń ski.

Po dzie li li śmy się opłat kiem
Tra dy cyj nie przed świę ta mi Bo że go Na ro dze nia ży czy li śmy so bie

wszyst kie go, co naj lep sze. Na uro czy stych spo tka niach dzie li li śmy
się opłat kiem, skła da jąc so bie ser decz ne ży cze nia. Po ni żej krót ka re -
la cja z kil ku ta kich uro czy sto ści.

Wz r u  -
sza ją  -

cy prze bieg
mia ło spo tka -
nie opłat ko -
we w Do mu
Po mo cy Spo -
ł e c z  n e j
„ O s t o  j a ”
w So śni co wi -
cach. Roz po -
czę ła je msza
św. od pra -
wio na w tu -
tej szej ka pli cy przez ks. bp. Ge rar da
Ku sza i ks. pro bosz cza Mar ci na Gaj dę.
Na stęp nie Gru pa Te atral na „Ar le kin”,
zło żo na z miesz ka nek „Ostoi” wy sta -
wi ła in sce ni za cję bo żo na ro dze nio wą
(na zdję ciu). Ko la cję wi gi lij ną roz po -
czął dy rek tor „Ostoi” Ja ro sław Menc -
fel, któ ry zło żył ży cze nia świą tecz ne,
a po tem wszy scy dzie li li się opłat kiem.

W spo tka niu uczest ni czy ły miesz kan ki
„Ostoi”, ich ro dzi ny, pra cow ni cy, du -
chow ni, go ście z in nych DPS -ów
i przed sta wi cie le in sty tu cji współ pra -
cu ją cych z so śni co wic ką pla ców ką. Po -
wiat Gli wic ki re pre zen to wa li sta ro sta
Mi chał Nie szpo rek i skarb nik Ma ria
Owcza rzak -Siej ko.

Tekst i fo to: RG 

Bo że 
Na ro dze nie
na sce nie

Po nad 700 wy ko naw ców wzię ło
udział w XIII Prze glą dzie In sce ni -
za cji Bo żo na ro dze nio wych, zor ga -
ni zo wa nym w Gór no ślą skim Cen -
trum Edu ka cyj nym im. Ma rii
Skło dow skiej -Cu rie w Gli wi cach. 

4 stycz nia, pod czas ga lo we go
kon cer tu, lau re atom prze glą du licz -
ne na gro dy wrę czy li bi skup po moc -
ni czy Die ce zji Gli wic kiej Ge rard
Kusz i dy rek tor Gór no ślą skie go
Cen trum Edu ka cyj ne go, Je rzy Jan -
kow ski. By ły po dzię ko wa nia i sło wa
wzru sze nia, a au la szko ły przy ul.
Okrzei wy peł ni ła się do ostat nie go
miej sca. 

W prze glą dzie za pre zen to wa ło
się 40 grup. Na sce nie GCE od 10
do 14 grud nia moż na by ło obej rzeć
m.in. ja seł ka po ślą sku, te atry cie ni
i ku kieł ko we oraz in sce ni za cje ta -
necz no -mu zycz ne. Przed sta wie nia
oce nia ne by ły w pię ciu ka te go riach.
Wśród lau re atów prze glą du nie za -
bra kło przed sta wi cie li po wia tu.
W jed nej z ka te go rii I miej sce za jął
Dom Po mo cy Spo łecz nej Oj ców
Ka mi lia nów w Pil cho wi cach, a trze -
cie – DPS „Osto ja” w So śni co wi -
cach. Na gro dy in dy wi du al ne otrzy -
ma li na to miast Krzysz tof Krucz -
kow ski, Kry stian Ka wiec ki i Mi ro -
sław Szlach ta z pil cho wic kie go
DPS -u. 

Pa tro nat nad przed się wzię ciem
spra wu ją bi skup Ge rard Kusz, pre -
zy dent Gli wic Zyg munt Fran kie wicz
i sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo -
rek.

(RG)
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25 grud nia ub. r. od szedł od nas
dr n. med. An drzej Mi chal ski, wie lo -
let ni or dy na tor II Od dzia łu We -
wnętrz ne go Szpi ta la Miej skie go
w Knu ro wie. Przez wszyst kie la ta,
któ re tu spę dził, dał się po znać ja ko
wspa nia ły le karz, na uczy ciel, ko le ga.
Czło wiek wiel kiej em pa tii, skrom ny,
nio są cy po moc wszyst kim po trze bu -
ją cym.

Dr n med. An drzej Mi chal ski ukoń -
czył w 1993 r. stu dia na Wy dzia le Le -
kar skim Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej
w Ka to wi cach, na stęp nie w 1999 r. stu -
dia na Wy dzia le Ochro ny Zdro wia In -
sty tu tu Zdro wia Pu blicz ne go Uni wer sy -
te tu Ja giel loń skie go w Kra ko wie o kie -
run ku Za rzą dza nie i Ad mi ni stra cja
Zdro wiem Pu blicz nym. W trak cie stu -
diów dwu krot nie otrzy mał sty pen dium
Mi ni stra Zdro wia i Opie ki Spo łecz nej
oraz od był prak ty ki za gra nicz ne w kli -
ni kach uni wer sy tec kich w He idel ber -
gu, Würzbur gu i Akwi zgra nie. Był
współ au to rem kil ku prac na uko wych
i pu bli ka cji, któ re zo sta ły na gro dzo ne
na kon fe ren cjach na uko wych STN Ślą -
skiej Aka de mii Me dycz nej oraz Mię -
dzy na ro do wej Kon fe ren cji Na uko wej
w Ber li nie. 

W 1993 r. roz po czął pra cę w Szpi ta -
lu Miej skim w Knu ro wie na Od dzia le
We wnętrz nym. W 1995 r. obro nił dok -

to rat pt. „Wpływ hi per wo le mii na go -
spo dar kę wod no -elek tro li to wą oraz stę -
że nia hor mo nów bio rą cych udział w re -
gu la cji wo lu me trycz nej u cho rych ze

zwy rod nie niem wie lo tor bie lo wym ne -
rek”, za któ ry do stał na gro dę Rek to ra
Ślą skiej Aka de mii Me dycz nej. Spe cja -
li za cję I-go stop nia uzy skał w 1996 r.,
a w 2000 r. II-go stop nia z cho rób we -
wnętrz nych. W 2005 r. ob jął sta no wi -
sko or dy na to ra Od dzia łu Cho rób We -

wnętrz nych II Szpi ta la Miej skie go
w Knu ro wie. W cią gu prze pra co wa -
nych w szpi ta lu lat, po cząt ko wo ja ko
asy stent, na stęp nie ja ko or dy na tor, za -

wsze dba jąc o jak naj wyż sze stan dar dy
wie dzy me dycz nej oraz ety ki, zaj mo wał
się wszyst ki mi pa cjen ta mi, za rów no ty -
mi, któ rzy tra fia ją do od dzia łów cho rób
we wnętrz nych w sta nach na głych, jak
i ty mi, któ rych zmo gły scho rze nia prze -
wle kłe. Oprócz sta le pod no szo nych,

wy so kich kwa li fi ka cji ce cho wa ło go
głę bo ko ludz kie po dej ście do cho rych
i ich naj bliż szych. 

– Gdy w ro ku 2006 roz po czą łem
swo ją pra cę w szpi ta lu w Knu ro wie,
zo sta łem bar dzo cie pło przy ję ty przez
dok to ra An drze ja Mi chal skie go –
wspo mi na Mi chał Ek kert, pre zes Za -
rzą du Szpi ta la w Knu ro wie Sp. z o.o. –
Był nie tyl ko wspa nia łym le ka rzem
peł nym em pa tii dla pa cjen tów, ale rów -
nież do brym or ga ni za to rem i spo łecz -
ni kiem. Wie le wy sił ku wkła dał w pra -
cę na rzecz szpi ta la na po zio mie po -
wia tu gli wic kie go w po zy ski wa niu
środ ków fi nan so wych. To dzię ki ini cja -
ty wie Pa na Or dy na to ra re ali zo wa li śmy
pro gra my zdro wot ne, jak rów nież po -
sze rza li śmy pro fil le czo nych na od -
dzia le pa cjen tów. Wno sił wie le cen -
nych uwag w or ga ni za cję szpi ta la, jak
rów nież w bu do wa niu bar dzo przy ja -
znej at mos fe ry na od dzia le. Z wiel kim
sza cun kiem od no sił się do współ pra -
cow ni ków.

Pie lę gniar ka od dzia ło wa Mał go rza -
ta Wój cik: Dok tor An drzej Mi chal ski
dał się po znać ja ko rze tel ny i pro fe sjo -
nal ny le karz oraz kie row nik od dzia łu.
Cie szył się za ufa niem pa cjen tów i ich
ro dzin. Świet nie or ga ni zo wał pra cę ze -
spo ło wą, miał do bre re la cje z per so ne -
lem me dycz nym każ de go stop nia. Ja ko

czło wiek był życz li wy, ko le żeń ski
i otwar ty, współ czu ją cy cho rym, za -
wsze uśmiech nię ty. Bę dzie nam go bar -
dzo bra ko wa ło.

– Z głę bo kim smut kiem po że gna li -
śmy ko le gę, le ka rza i na sze go prze ło -
żo ne go – mó wi dr Ste fan Głosz. –
Dok tor An drzej Mi chal ski był czło wie -
kiem bar dzo życz li wym, su mien nym,
po god nym, o sze ro kich za in te re so wa -
niach. Sys te ma tycz nie pod no sił kwa li -
fi ka cje za wo do we i dzie lił się z na mi
swo imi do świad cze nia mi. W pa mię ci
na za wsze po zo sta nie je go uśmiech
i po go da du cha udzie la ją ca się oto cze -
niu. (ME)

Wspo mnie nie śp. doktora nauk medycznych An drze ja Mi chal skie go

Wspa nia ły le karz, od da ny sa mo rzą do wiec

PRZE RWA NA KA DEN CJA
W Ra dzie Po wia tu Gli wic kie go An drzej Mi chal ski pra co wał od po wsta nia po -
wia tów w 1998 r. W la tach 1998-2002 był wi ce prze wod ni czą cym Ra dy Po wia -
tu. W ka den cjach 2002-2006, 2006-2010 i od 2010 był prze wod ni czą cym i wi -
ce prze wod ni czą cym Ko mi sji Zdro wia. W cen trum je go za in te re so wań –z ra cji
wy ko ny wa ne go za wo du i ży cio wej pa sji – za wsze by ły spra wy zwią za ne
z ochro ną zdro wia. Był współ ini cja to rem wie lu re mon tów i in we sty cji w knu -
row skiej pla ców ce służ by zdro wia. Chęt nie an ga żo wał się rów nież w przed się -
wzię cia zwią za ne z opie ką spo łecz ną, ni gdy ni ko mu nie od ma wiał po mo cy. Pry -
wat nie in te re so wał się hi sto rią, fo to gra fią oraz tu ry sty ką, był pe łen ży cio we go
opty mi zmu i ludz kiej życz li wo ści. Na wet le żąc już w szpi ta lu, gdzie spę dził
wie le mie się cy, z my ślą o śmier tel nie cho rych pa cjen tach pod jął du żą ak cję
na rzecz po pu la ry za cji w Pol sce idei trans plan to lo gii. Zmarł w kwie cie wie ku,
po dłu giej i cięż kiej cho ro bie. 

Ta kich lu dzi ni gdy się nie za po mi na… – mó wi li wszy scy, któ rzy licz nie to -
wa rzy szy li An drze jo wi Mi chal skie mu w Je go ostat niej dro dze. By li wśród nich
m.in. przed sta wi cie le Ra dy Po wia tu Gli wic kie go na cze le z prze wod ni czą cym
Ta de uszem Ma mo kiem oraz Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go ze sta ro stą Mi cha -
łem Nie szpor kiem. 

(RG)

Do koń ca lu te go moż na zgła szać
kan dy da tów do Na gro dy Be ne Me ri -
tus. Jest to na gro da przy zna wa na
od kil ku lat przez Ra dę Po wia tu Gli -
wic kie go w uzna niu za sług na rzecz
Po wia tu Gli wic kie go w ka te go riach
in dy wi du al nej i zbio ro wej.

War to przy po mnieć, że pod czas li sto -
pa do wej se sji w ub. r. Ra da Po wia tu Gli -
wic kie go przy ję ła uchwa łę o wpro wa -
dze niu no we go re gu la mi nu jej przy zna -
wa nia. Naj waż niej szą zmia ną jest za pis,
że wnio ski o jej przy zna nie moż na skła -
dać od po cząt ku stycz nia do ostat nie go

dnia lu te go da ne go ro ku ka len da rzo we go
w Biu rze Ob słu gi Klien ta Sta ro stwa Po -
wia to we go w Gli wi cach (po przed nio
do koń ca ma ja da ne go ro ku). Ko lej ną
zmia ną jest za pis, że na gro da da ne mu
kan dy da to wi mo że być przy zna na tyl ko
raz (wcze śniej raz na pięć lat). I wresz cie
zmia na mó wią ca o tym, że Ka pi tu łę Na -
gro dy sta no wi ośmiu rad nych Ra dy Po -

wia tu Gli wic kie go, w tym prze wod ni czą -
cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go re pre zen -
tu ją cy swo ją gmi nę oraz sied miu rad nych
po wia to wych z po zo sta łych gmin. Rad ni
przed sta wia ją kan dy da tów prze wod ni -
czą ce mu Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
(wcze śniej w skład Ka pi tu ły wcho dzi -
li prze wod ni czą cy Ko mi sji Ra dy Po wia -
tu Gli wic kie go). 

No wy re gu la min wraz z za łącz ni ka mi
do stęp ny jest na stro nie in ter ne to wej
www.po wiat gli wic ki.pl w za kład ce Na gro -
da Be ne Me ri tus. Tam też zna leźć moż na
syl wet ki wszyst kich do tych cza so wych lau -
re atów na gro dy. Ser decz nie za pra sza my
do zgła sza nia kan dy da tów – osób i in sty tu -
cji, któ rych dzia łal ność jest cen na dla na -
szej po wia to wej spo łecz no ści. (MFR)

Zgłoś Be ne Me ri tu sa 

Cu dow ny 1 pro cent
Roz po czął się okres skła da nia rocz nych de kla ra cji po dat ko -

wych. Moż na przy tej oka zji uczy nić wie le do bre go, prze ka zu -
jąc 1 % po dat ku do cho do we go na szla chet ny cel.

Obok za miesz cza my in for ma cje o dwój ce bar dzo do świad czo nych
przez los dzie ci –An to si Wie czo rek z Knu ro wa i Ku bu siu Wy rost ku z Py -
sko wic. Pi sa li śmy o nich wię cej w gru dnio wym wy da niu WPG, opi su jąc
ich wal kę z cho ro ba mi, z któ ry mi zma ga ją się przy wspar ciu swych bli -
skich. Go rą co ape lu je my, by każ dy kto mo że, prze zna czył cu dow ny 1 %
ze swe go po dat ku do cho do we go na ich le cze nie i re ha bi li ta cję.

Po trze bu ją cych jest wię cej. By mo gli oni sko rzy stać z te go po dat -
ko we go wspar cia, w ich in te re sie wy stę pu ją or ga ni za cje po żyt ku pu -
blicz ne go. Szcze gó ło we in for ma cje na te mat te go, jak moż na wpła -
cić 1 % na ten cel, za miesz czo ne są na na szej stro nie in ter ne to wej
www.po wiat gli wic ki.pl w dzia le Ak tu al no ści. (RG)

Au kcja dla An to si
26 stycz nia o godz. 12.00 w Mu zeum w Gli wi cach (ul. Dol nych

Wa łów 8a) od bę dzie się au kcja ob ra zów zna nych ar ty stów pla sty -
ków. 

Ca ła kwo ta uzbie ra na ze sprze da ży ob ra zów zo sta nie prze ka za na
Fun da cji Dzie ciom „Zdą żyć z Po mo cą”, któ rej pod opiecz ną jest opi sa -
na obok An to sia Wie czo rek z Knu ro wa. Na au kcję za pra sza pre zes Za -
rzą du Okrę gu Gli wic ko -Za brzań skie go Związ ku Pol skich Ar ty stów
Pla sty ków, An na Za wi sza -Ku bic ka. – Po móż my An to si, dziew czyn ka
bar dzo te go po trze bu je - mówi. (SoG)
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Wszy scy uwiel bia my te sma ki –
su szo nych grzy bów, go to wa nej ka -
pu sty, ma ry no wa nych śle dzi i sma -
żo ne go kar pia. Peł ną ich ga mę
moż na by ło po czuć pod czas Kon -
kur su na naj lep szą po tra wę świą -
tecz ną, a jej pięk nym uzu peł nie -
niem by ły ko lę dy w wy ko na niu
dzie ci.

Kon kurs zor ga ni zo wa ny zo -
stał 16 grud nia w Sa li Pe ter swald -
skiej na Zam ku w Tosz ku. Im pre za
mia ła bo ga tą opra wę ar ty stycz ną,
na któ rą zło żył się wy stęp dzie ci
z sek cji ar ty stycz nych dzia ła ją cych
przy Cen trum Kul tu ry „Za mek
w Tosz ku”. W kon kur sie za pre zen -
to wa ne zo sta ły po tra wy świą tecz ne
cha rak te ry stycz ne za rów no dla ślą -
skiej, jak i dla pol skiej tra dy cji ku li -
nar nej. I miej sce za ję ła Ewa Za błoc -
ka (za śle dzie z ro dzyn ka mi), II –
Bar ba ra Mlecz ko (ro lad ki ryb ne
z pie czo ny mi ka pu śniacz ka mi),
a III – Ali cja Bu ka ła (śle dzie
w grzy bach). Wy róż nie nia otrzy ma li

Ma rek Paw łow ski (za zu pę grzy bo -
wą) oraz Ur szu la Iwan i Te re sa Si ko -
ra (wi gi lij ne uszka z barsz czem).
Zwy cięz com na gro dy wrę cza li m.in.
Sła wo mir Adam czyk – czło nek Za -
rzą du Po wia tu Gli wic kie go i Ma -
riusz Pod broż ny – rad ny po wia to wy.
Dru gi z rad nych, Da wid Rams
wcho dził w skład ju ry, pra cu ją ce go

pod kie run kiem red. Ro ma ny Goz -
dek z „Wia do mo ści Po wia tu Gli wic -
kie go”. 

Kon kurs zor ga ni zo wa li: Cen trum
Kul tu ry „Za mek w Tosz ku” oraz Ko -
ło Te re no we w Tosz ku Sto wa rzy sze -
nia „Mo ja Gmi na Nasz Po wiat”. Pa -
tro nat ho no ro wy nad im pre zą spra -
wo wał sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie -
szpo rek, zaś „Wia do mo ści Po wia tu
Gli wic kie go” ob ję ły ją pa tro na tem
me dial nym.

Na ostat niej stro nie te go wy da nia
WPG znaj dzie cie prze pi sy na do sko -
na łe śle dzie, za pre zen to wa ne pod -
czas kon kur su. 

(RG)

Jak sma ku je Wi gi lia?

16 grud nia w Gmin nym Ośrod ku
Kul tu ry w Wie low si od by ło się spo -
tka nie świą tecz ne, pod czas któ re go
prze pro wa dzo no m.in. kon kurs po -
traw wi gi lij nych. 

Spo tka nie mia ło bo ga tą opra wę ar -
ty stycz ną – dzie ci z kół ka te atral ne go
przed sta wi ły „Ja seł ka no wo cze sne”,
zaś Elż bie ta Ba du ra za pre zen to wa ła się
w mo no lo gu w gwa rze ślą skiej „Wi li jo
u nos w do ma”. Po raz pierw szy

w gmi nie Wie lo wieś od był się kon kurs
po traw wi gi lij nych. Zgło si ło się 13
pań, któ re przy go to wa ły ca łą ga mę tra -
dy cyj nych dań wi gi lij nych. Smak po -
traw oce nia ła Ma ria Ożga – uczest nicz -
ka te le wi zyj ne go pro gra mu ku li nar ne -
go „Ma ster chef”. I miej sce za ję ła Le sja
Mu zycz ka za barszcz ukra iń ski i ku -
tię, II miej sce – Kry sty na Ka mi niorz
za mocz kę i Ali cja Ba du ra – za cia -
stecz ka mig da ło we. (SoG)

W kli ma cie świąt

Ewa Zabłocka
za przyrządzone

przez siebie
śledzie zdobyła

pierwsze
miejsce.

W at mos fe rę
świąt wpro wa -

dził sa lę dy rek -
tor Cen trum

Kul tu ry „Za -
mek w Tosz ku”

Ar tur Czok,
a za raz po tem

za brzmia ły ko -
lę dy.
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Na tych warsz ta tach moż na na -
uczyć się wie lu no wych umie jęt no -
ści. I co waż ne – od by wa się to z peł -
nym po sza no wa niem dla te go, co da -
je nam na tu ra.

Wy cho dząc na prze ciw trud nym cza -
som Pol ski Klub Eko lo gicz ny Ko ło
Miej skie w Gli wi cach już w 2011 r.
roz po czął cykl warsz ta tów pro mu ją -
cych roz wój rę ko dziel nic twa wśród
miesz kań ców wsi po wia tu gli wic kie go.
Wy bra ne zo sta ły dzia ła nia re spek tu ją ce
ce le sta tu to we PKE – ochro nę śro do wi -
ska – przez wy ko rzy sta nie lo kal nych
su row ców na tu ral nych i ma te ria łów
od pa do wych do wy twa rza nia no wych,
atrak cyj nych pro duk tów. W 2011 r.
w gmi nach So śni co wi ce i Ru dzi niec
zo sta ły zre ali zo wa ne pro jek ty two rze -
nia oko licz no ścio wych kom po zy cji ro -
ślin nych na Bo że Na ro dze nie i Wiel ka -
noc oraz do co dzien nej de ko ra cji
miesz kań z wy ko rzy sta niem ro ślin
z wła sne go ogro du, po la, łą ki i la su. 

Obec nie re ali zo wa ne są ko lej ne pro -
jek ty w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go Ka pi tał Ludz ki – „Roz wój wy -
kształ ce nia i kom pe ten cji w re gio -
nach” ad re so wa ne do ko biet z trzech
gmin po wia tu gli wic kie go: Tosz ka,
Gie rał to wic i Ru dziń ca. 

Trwa pro jekt pt. „Roz wój ta len tów
ar ty stycz nych to szec kich ko biet” z gru -
py TA AK (To szec ka Aka de mia Ak tyw -
nych Ko biet), wy spe cja li zo wa nych
w bi buł kar stwie, któ re po sze rza jąc
swo je do tych cza so we kom pe ten cje już
przed Dniem Wszyst kich Świę tych
w ub. r. wy ko na ły kom po zy cje z je dli -
ny i su szo nych kwia tów prze zna czo ne
na de ko ra cję gro bów. Na stęp nie przy -
go to wa ły stro iki ozdob ne w ko szy kach
i po łów kach orze cha ko ko so we go,
ozda bia ły wstąż ka mi, pa sma mi si za lu
ka pe lu sze sło mia ne i go to we wian ki ze
sło my, two rząc nie po wta rzal ne de ko ra -
cje do mu. Na uczy ły się tak że wy ko ny -
wać i de ko ro wać wień ce ad wen to we
z je dli ny przy uży ciu pla strów su szo -
nych po ma rań -
czy i li mo nek,
wstą żek i szy -
szek. W koń cu
li sto pa da od by ły
k i l  k u  d n i o  w y
kurs ple cion kar -
stwa ze sło my,
wy ko nu jąc pięk -
ne kwia ty li lii,
sło necz ni ka, pał -
ki ta ta ra ku i cho -
in ko we anioł ki.
Ta kie tech ni ki
nie są zna ne
na Ślą sku i in -
struk tor ka przy je cha ła na za ję cia
z woj. lu bel skie go. Wię cej na ten te mat
moż na zna leźć na stro nie www.pke gli -
wi ce.pl. Dla po sze rze nia wie dzy
uczest ni czek pro jek tu zo sta ły zor ga ni -
zo wa ne dwa wy jaz dy edu ka cyj ne:
do Mu zeum Miej skie go w Żyw cu
i Mu zeum Zie mi Cie szyń skiej w Cie -
szy nie. W Żyw cu pa nie po zna ły m. in.
hi sto rię bi buł kar stwa moc no roz wi nię -
te go w tym re jo nie, a w Cie szy nie od -

wie dzi ły też Izbę Cie szyń skich Mi -
strzów, gdzie zwra ca ją uwa gę prze -
strzen ne pra ce ko ron kar skie od twa rza -
ją ce lo kal ne za byt ko we bu dow le.

W Gie rał to wi cach na to miast,
wspól nie z 10 człon ki nia mi Ko ła Go -
spo dyń Wiej skich, re ali zo wa ny jest
pro jekt pt. „No wo cze sne rę ko dzie ło
użyt ko we w Gie rał to wi cach”. Obej mu -
je pro jek to wa nie i krój, szy cie
przy uży ciu ma szy ny oraz zdo bie nie
róż nych wła sno ręcz nie wy ko na nych
przed mio tów. Ce lem te go pro jek tu jest
wnie sie nie no wej ener gii w dzia łal ność
KGW i roz wój rę ko dziel nic twa ja ko
na rzę dzia zwięk sza ją ce go kre atyw ność
i eks pre sję ar ty stycz ną uczest ni czek
pro jek tu. Pod czas za jęć pod kre śla się
wy ko rzy sta nie su row ców wtór nych.
Już na pierw szych za ję ciach, z resz tek
ma te ria łów i bi żu te rii przy nie sio nych
przez tre ner ki, uczest nicz ki wy cza ro -
wa ły po trzeb ne im w do mu rze czy: far -
tuch, wo recz ki na bie li znę, tor by na za -
ku py. Szy cie jest pięk ne, a jesz cze
pięk niej sze jest szy cie z re cy klin gu –
prze rób ki kra wiec kie, szy cie to reb
spor to wych, to re bek na pre zen ty czy
dam skich far tusz ków z mę skich ko -
szul. Trud no nie za uwa żyć, że gie rał to -

wi czan ki co raz bar dziej za czy na ją kre -
ować swój in dy wi du al ny styl i eks po -
no wać ukry te ta len ty, a efek ty ich pra -
cy są nie po wta rzal ne. Za ję cia upły wa ją
pod ha słem „Wy sznu pa ne ze szran ku
i szu flot ki”. Twór czy re cy kling prze -
rób kar ski wszedł już w de cy du ją cą fa -
zę: w mia rę szy cia ro śnie ape tyt na coś
no we go, po ja wia ją się co raz cie kaw sze
po my sły. Zno wu gie rał to wi czan ki na -
uczy ły się i uszy ły wie le no wych rze -

czy: po szew ki zdo bio ne apli ka cja mi
i wy koń czo ne li stwą za pi na ją cą po -
dusz kę. Na uczy ły się jak wszy wać
zam ki, jak za pro jek to wać i uszyć skar -
pe tę świą tecz ną. Do wie dzia ły się, jak
uży wać i do cze go w kra wiec twie słu -
ży fli ze li na. 

Przed świą tecz ne spo tka nie warsz ta -
to we gie rał to wi cza nek od by ło się
w ka to wic kiej ASP. W świat wie dzy
sztuk pla stycz nych wpro wa dzi ła je Ka -
ta rzy na Dziu ba, dr sztuk pla stycz nych
i wy kła dow ca w Pra cow ni Tech nik Cy -
fro wych ASP. Zwró ci ła uwa gę na sze -
ro kie wy ko rzy sta nie wła ści wo ści fi -
zycz nych prze róż nych ma te ria łów po -
cho dzą cych z re cy klin gu – pa pie ru, fo -
lii itp., ja ko ma te rii, z któ rej aran żu je -
my kom po zy cje pla stycz ne opar te
na ko la żu i an sam bla żu. Pra ce pod jej
kie run kiem wy ko ny wa ne by ły na go to -
wych to reb kach z pa pie ru, któ re zgod -
nie z za my słem i po lo tem pro jek tan tek
zmie nia ły swój cha rak ter i prze zna cze -
nie. W pro jek to wa niu wy ko rzy sta ne
by ły przed mio ty co dzien ne go użyt ku,
któ re nada wa ły tor bie no we go zna cze -
nia użyt ko we go. Wię cej in for ma cji
o pro jek cie znaj du je się na blo gu
www.gie ral to wi czan ki.blog spot.com.

Trze ci pro jekt pt „Coś z ni cze go –
Ru dzi niec ka Pra cow nia Rę ko dzie ła”
re ali zo wa ny jest w Gmin nym Ośrod ku
Kul tu ry w Po ni szo wi cach (Gmi na Ru -
dzi niec). Uczest ni czy w nim 16 ko biet,
a je go ideą jest myśl, aby w po zor nie
nie po trzeb nych przed mio tach do strzec
su ro wiec na no wą i przy dat ną rzecz.
W ra mach pro jek tu od bę dą się warsz ta -
ty: ple cion kar stwa z ga zet, wy ko rzy -
sta nia fo lio wych re kla mó wek, de cu pa -
ge. Pod su mo wa niem bę dą za ję cia kom -
pu te ro we. Na warsz ta tach ple cion kar -
stwa z ga zet uczest nicz ki two rzy ły ma -
ku la tu ro we ko szy ki, do nicz ki, wa zo ny,
pod staw ki pod kub ki, a na wet nie zwy -
kle barw ną bi żu te rię. Pra ce te wy róż -
nia ją się nie stan dar do wym wy ko na -
niem, a przy tym są bez piecz ne dla śro -
do wi ska na tu ral ne go, gdyż są wy ko na -
ne w 100% z su row ców wtór nych.
Wię cej o pro jek cie na www.pke gli wi -
ce.pl oraz www.fa ce bo ok.com/Eko-
wo jow ni cy. 

BAR BA RA MI GUR SKA 
ALEK SAN DRA JÓ ZE WICZ  

SYL WIA  KO WAL SKA

Rę ko dziel ni cy do dzie ła!

Pod czas na uki wy pla ta nia ozdób ze sło my w Tosz ku.

Ta kie cu deń ka po wsta ły na warsz ta tach w Po ni szo wi cach.
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Po raz ko lej ny Wo je wódz ki Fun -
dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej w Ka to wi cach wspie -
rać bę dzie bu do wę do mów ener go -
osz częd nych. 

W wy ni ku ogło szo ne go przez Fun -
dusz prze tar gu wy ło nio no bank, któ ry
w la tach 2013 i 2014 udzie lać bę dzie
oso bom fi zycz nym kre dy tów pre fe ren -
cyj nych z je go środ ków na bu do wę do -
mów ener go osz częd nych. Zo stał nim
Bank Ochro ny Śro do wi ska. 21 grud nia
w Ka to wi cach Ga brie la Le nar to wicz –
pre zes WFO ŚiGW oraz Agniesz ka Le -
ma nik i Ra fał Cie ślaw ski – dy rek to rzy
od dzia łów Ban ku Ochro ny Śro do wi ska
w Czę sto cho wie i w Ka to wi cach pod -
pi sa li umo wę, na mo cy któ rej ze środ -
ków Fun du szu prze zna czo ne zo sta ną
3 mln zło tych na wspar cie bu do wy do -
mów ni sko ener ge tycz nych.

Jak in for mu je Piotr Bier nat, rzecz -
nik pra so wy WFO ŚiGW w Ka to wi -
cach, pre fe ren cyj ne kre dy ty obej mą za -
kup i mon taż urzą dzeń nie kon wen cjo -
nal nych źró deł cie pła (pom py cie pła,
ko lek to ry sło necz ne), ukła dów wen ty -
la cji me cha nicz nej z od zy skiem cie pła
(tyl ko dla ukła dów, dla któ rych od zysk
cie pła wy no si min. 75%), sys te mu wy -
mien ni ka grun to we go, in sta la cji ogrze -

wa nia, ma te ria łów izo la cyj nych ścian,
stro pów, da chów, po sa dzek, a tak że
sto lar ki okien nej i drzwio wej.
Za obiekt ener go osz częd ny uzna wa ny
jest bu dy nek, dla któ re go wskaź nik za -
po trze bo wa nia na ener gię koń co wą
(z wy łą cze niem ener gii na przy go to -
wa nie cie płej wo dy) bę dzie niż szy
od 50 kWh na m kw. rocz nie. Okres
spła ty kre dy tu wraz z ka ren cją wy no -
si 13 lat, a opro cen to wa nie okre ślo no
do 0,95 sto py re dy sko ta we ksli, lecz
nie mniej niż 3,5 % w sto sun ku rocz -
nym. Mak sy mal na kwo ta udzie lo ne go
wspar cia to 200 tys. zł.

WFO ŚiGW w Ka to wi cach był
pierw szą w Pol sce in sty tu cją, któ ra już
dwa la ta te mu uru cho mi ła pi lo ta żo wą
ban ko wą li nię kre dy to wą na te ce le, fi -
nan so wa ną ze środ ków pu blicz nych.
W ra mach pi lo ta żo we go pro gra mu
pod pi sa no umo wy z pięt na sto ma pod -

mio ta mi, wy ko rzy stu jąc pu lę do stęp -
nych środ ków nie mal w 80 proc. W no -
wym pro gra mie wy ko rzy sta no do tych -
cza so we do świad cze nia i zmie nio no
nie co za sa dy, by ła twiej by ło o ten kre -
dyt.

War to przy po mnieć, że dy rek ty wa
Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy Eu -
ro py zo bo wią za ła kra je człon kow skie
do bu do wy po 31 grud nia 2020 r. bu -
dyn ków o nie mal ze ro wym zu ży ciu
ener gii. Więk szość no wych bu dyn ków
w Au strii, Szwaj ca rii czy Niem czech
już te raz ma cha rak ter pa syw ny lub ze -
ro ener ge tycz ny.

W Pol sce uchwa lo na w 2011 r. usta -
wa o efek tyw no ści ener ge tycz nej prze -
wi du je wzor co wą ro lę sek to ra pu blicz -
ne go w pod no sze niu efek tyw no ści
ener ge tycz nej, co przy czy ni ło się
do wzro stu za in te re so wa nia bu dow nic -
twem ener go osz częd nym, szcze gól nie
wśród in sty tu cji uży tecz no ści pu blicz -
nej. Przy by wa tak że pry wat nych osób
za an ga żo wa nych w bu do wa nie do mów
oszczę dza ją cych ener gię, a tym sa mym
chro nią cych śro do wi sko. Dla te go
wspie ra nie bu do wy ni sko ener ge tycz -
nych obiek tów jest jed nym z prio ry te -
to wych za dań ka to wic kie go Fun du szu,
zwłasz cza, że war tość strat zwią za nych

z utra tą cie pła przy ogrze wa niu miesz -
kań jest wciąż u nas zbyt du ża i się ga
po nad 10 mld zł rocz nie.

Szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce
za sad udzie la nia pre fe ren cyj nych kre -
dy tów na bu do wę do mów ni sko ener ge -
tycz nych do stęp ne bę dą w od dzia łach
Ban ku Ochro ny Śro do wi ska w Ka to -
wi cach i Czę sto cho wie.

(RG)

Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO
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TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW

WOJEWÓdZkiEGO FUNdUSZU

OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki 
WOdNEj W KATOWiCACh

Po zna li śmy lau re atów kon kur su
„So łec two Przy ja zne Śro do wi sku”
ogło szo ne go przez Za rząd Po wia tu
Gli wic kie go. 

W kon kur sie oce nia ny by ły pro jek -
ty na naj lep sze przed się wzię cia z za -
kre su ochro ny śro do wi ska: zwią za ne
z go spo dar ką od pa da mi i ochro ną po -
wierzch ni zie mi, z ochro ną po wie trza,
wód, przy ro dy, przed się wzię cia mo der -
ni za cyj ne i in we sty cyj ne słu żą ce
ochro nie śro do wi ska i go spo dar ce
wod nej, zwią za ne z edu ka cją eko lo -
gicz ną, pro pa go wa niem dzia łań pro -
eko lo gicz nych i za sa dy zrów no wa żo -
ne go roz wo ju. 

W ry wa li za cji wzię ło udział pięt -
na ście so łectw z czte rech gmin po -
wia tu gli wic kie go. Pierw sze miej sce
za ję ło so łec two Po ni szo wi ce (gm. Ru -
dzi niec) za za da nie pn. „So łec two
Przy ja zne Śro do wi sku – Zwięk sze nie
atrak cyj no ści za byt ko we go par ku
w Po ni szo wi cach”. W na gro dę otrzy -
ma ło do ta cję w wy so ko ści 2 750 zł,
któ rą prze zna czy ło na za kup ro ślin no -
ści i środ ków do jej pie lę gna cji. Dru -
gie miej sce i do ta cję w wy so ko ści
2 500 zł za za da nie „Park Jo an ny”
uzy ska ło so łec two Pa niów ki (gm.
Gie rał to wi ce). Kwo ta ta zo sta ła prze -
zna czo na m.in. na za kup zie mi
pod upra wę i tra wy. Trze cie miej sce
za ję ło so łec two Cio cho wi ce (gm. To -
szek) za za da nie „Na sze zie lo ne Cio -
cho wi ce – mło dzi i star si… ra zem sa -
dzi my drze wa!!!”. Za do ta cję w wy -
so ko ści 2 245 zł za ku pio no drzew ka,
krze wy i na gro dy książ ko we dla
uczest ni ków kon kur su wie dzy eko lo -
gicz nej. 

Na gro dy w wy so ko ści
do 1 373,50 zł otrzy ma ły
so łec twa: Boj szów (za da -
nie pn. „So łec two Przy ja -
zne Śro do wi sku – Ra zem
po lep sza my ja kość śro do -
wi ska na tu ral ne go w so -
łec twie Boj szów), Che -
chło („So łec two Przy ja zne
Śro do wi sku – Za go spo da -
ro wa nie skwer ku w cen -
trum wsi po przez na sa dze -
nie ma te ria łu ro ślin ne go
w so łec twie Che chło),
Nie kar mia („So łec two
Przy ja zne Śro do wi sku –
Utwo rze nie Zie lo nej Stre -
fy Ki bi ca na miej scu re -
kre acji w so łec twie Nie -
kar mia”), By ci na („So łec -
two Przy ja zne Śro do wi -
sku – Bu do wa ścież ki
przy rod ni czo -dy dak tycz -
nej w miej sco wo ści By ci -
na – In we sty cja na 750-le -
cie so łec twa”), Ko tli szo -
wi ce („Urzą dze nie i utrzy -
ma nie te re nów zie le ni,
two rze nie miejsc wy po -
czyn ku. Prze my śla na
i usta lo na z miesz kań ca -
mi lo ka li za cja ła wek i ko -
szy na od pad ki na te re nie
so łec twa, sa dze nie drze wek w miej -
scach na le żą cych do gmi ny”), Sar nów
(„Eko lo gicz ne ser ce Sar no wa”), Pro -
bosz czo wi ce („Od kle pi ska i ścier ni -
ska do ochro ny śro do wi ska”), Sta ni ca
(„Ka li no wy par king”), Nie bo ro wi ce
(„Zie lo ny kort w Nie bo ro wi cach”),
Pil cho wi ce („Ko lo ro wy skwer”)

i Smol ni ca („Za go spo da ro wa nie te re -
nu wo kół ka pli cy św. Ja na Ne po mu ce -
na”). Za przy zna ne do ta cje za ku pio no
m.in. do ni ce, ko siar kę spa li no wą, na -
rzę dzia do utrzy ma nia te re nów zie lo -
nych, drzew ka i krze wy oraz kwia ty
do na sa dzeń. 

(SoG)

Przy jaź ni śro do wi sku

W Po ni szo wi cach wy pięk niał za byt ko wy park,
w któ rym m.in. za sa dzo no wie le no wych ro do den -
dro nów.
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Korzystne kredyty na kolektory słoneczne, pompy
ciepła i inne urządzenia

Pre fe ro wa ne bu dow nic two
nie sko ener ge tycz ne

Pre zes WFO ŚiGW Ga brie la Le nar to wicz z przed sta wi cie la mi Ban ku Ochro ny
Śro do wi ska w chwi lę po pod pi sa niu umo wy.
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Wraz z na sta niem zi my po wra ca
pro blem kop cą cych ko mi nów. To, co
się z nich wy do by wa, szko dzi na sze -
mu zdro wiu i śro do wi sku na tu ral ne -
mu.

Ni ska emi sja, smog, cięż kie po wie -
trze – tak okre śla my to, czym mu si my
od dy chać, gdy z do mo wych pie ców
grzew czych i lo kal nych ko tłow ni wy -
do by wa ją się py ły i szko dli we ga zy.
Nie za wsze ma ją wła ści we pa le ni ska,
a czę sto też wy ko rzy sty wa ny w nich
jest wę giel naj gor szej ja ko ści. Sy tu acja
znacz nie się po gar sza, gdy do pie ców
tra fia ją od pa dy – pla sti ko we bu tel ki
i in ne opa ko wa nia, sta re ubra nia i bu ty,
a na wet opo ny. Do spa lin, w któ rych
nor mal nie i tak du żo jest dwu tlen ku
wę gla, dwu tlen ku siar ki, tlen ków azo -
tu, tlen ku wę gla i py łu, do łą cza ją wów -
czas tak nie bez piecz ne związ ki jak

diok sy ny, fu ra -
ny, wie lo pier -
ście nio we wę -
glo wo do ry aro -
ma tycz ne i me -
ta le cięż kie. 

Ni ska emi sja
da je się we zna ki
na sze mu zdro -
wiu. Po wo du je
na wra ca ją ce bó -
le gło wy, po draż nie nie spo jó wek i błon
ślu zo wych, aler gie i zmia ny skór ne,
po gar sza prze bieg cho rób ukła du krą -
że nia, zwięk sza za cho ro wal ność ukła -
du od de cho we go, uszka dza wą tro bę
i szpik kost ny, zwie lo krot nia ry zy ko
cho rób no wo two ro wych, przy czy nia
się do za bu rzeń hor mo nal nych (a przez
to po ja wia ją się m.in. pro ble my z płod -
no ścią i utrzy ma niem cią ży) oraz

do mu ta cji ma te ria łu ge ne tycz ne go. 
Nie truj my się więc sa mi tym, czym

pa li my. Po raz ko lej ny war to przy po -
mnieć, jak chro nić się przed ni ską emi -
sja. Przede wszyst kim – nie pa lić śmie -
ci. Po nad to – uży wać wę gla do brej ja -
ko ści, wy mie nić ni sko eko lo gicz ny ko -
cioł wę glo wy na no wo cze sny i (je śli
jest ta ka moż li wość) przy łą czyć swój
dom do sie ci ciepl nej. (RG)

Tru ją ce ko mi ny
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Za koń czy ła się pią ta edy -
cja pro jek tu „Do bry start
w sa mo dziel ność”, pro wa -
dzo ne go przez Po wia to we
Cen trum Po mo cy Ro dzi nie
w Gli wi cach. Ko lej ne oso by
zy ska ły dzię ki nie mu wspar -
cie w dro dze do usa mo dziel -
nie nia.

Pro jekt „Do bry start w sa -
mo dziel ność” roz po czął się
w 2008 r. i po trwa do 2013 r.
Je go ce lem jest eli mi no wa nie
ba rier i trud no ści, na ja kie na -
po ty ka ją oso by znaj du ją ce się
w gru pie osób za gro żo nych
wy klu cze niem – po przez
wspie ra nie pro ce su ich usa mo -
dziel nia nia w ży ciu za wo do -
wym i spo łecz nym. Co ro ku
bio rą w nim udział oso by o róż nym stop niu nie peł no spraw -
no ści oraz wy cho wan ko wie ro dzin za stęp czych i/lub pla có -
wek opie kuń czo-wy cho waw czych, w wie ku od 15 do 64 lat,
któ rzy są miesz kań ca mi po wia tu gli wic kie go. 

W 2012 r. w pro jek cie uczest ni czy ło 40 osób, w tym 36
nie peł no spraw nych. Sko rzy sta li oni z tur nu su re ha bi li ta cyj -
ne go, któ ry od był się w dniach od 20 sierp nia 20 wrze śnia
w miej sco wo ści Oku nin ka po ło żo nej nad Je zio rem Bia łym,
tre nin gów: mo ty wa cyj no -ak ty wi za cyj ne go z ele men ta mi re -
lak sa cji i pra cy ze stre sem, pierw szej po mo cy przed me dycz -
nej czy zdro we go sty lu. 

Pod czas tur nu su re ha bi li ta cyj ne go za ję cia tre nin go we re -
ali zo wa ne by ły przez Fun da cję Roz wo ju Mia sta Knu ro wa.
Zor ga ni zo wa no tak że po rad nic two za wo do we (za ję cia z do -
rad cą za wo do wym za pew ni ła fir ma Apus Ro bert Mel ler)
oraz gru po we i in dy wi du al ne po rad nic two psy cho lo gicz ne
(za ję cia psy cho lo gicz ne zre ali zo wa ła Kuź nia Pro jek tów Kre -
atyw nych Alek san dra Gór ny). Pod czas tre nin gu zdro wy styl,
w czę ści teo re tycz nej zor ga ni zo wa no za ję cia z die te ty kiem,
któ re prze pro wa dził Adam Jasz tal, zaś w czę ści prak tycz nej
za ję cia na ba se nie, pro wa dzo ne przez Bar tło mie ja Ma jew -
skie go. 

Uczest ni cy pro jek tu mie li tak że moż li wość sko rzy sta nia
z ak tyw nych form in te gra cji spo łecz nej, ta kich jak dwie
jed no dnio we wy ciecz ki in te gra cyj ne do Kra ko wa oraz
do Wie licz ki (or ga ni za cją tych wy jaz dów za ję ło się Cen -
trum Tu ry sty ki Oświa ta z Ka to wic) czy im pre za an drzej -
ko wa.

Pią tą edy cję pro jek tu pod su mo wa no na spo tka niu
świą tecz nym, któ re od by ło się 18 grud nia ub. r. w ho te lu
Ar se nał w Gli wi cach. Wszyst kich obec nych przy wi ta li
dy rek tor PCPR Bar ba ra Ter lec ka -Ku bi cius oraz ko or dy -
na tor pro jek tu Ja kub Ja niak. W pod su mo wa niu te go rocz -
nej edy cji pro jek tu je go ko or dy na to rom i uczest ni kom to -
wa rzy szy li m.in. wi ce sta ro sta gli wic ki Wal de mar Do -
mbek oraz skarb nik Po wia tu Gli wic kie go Ma ria Owcza -
rzak -Siej ko. 

– Dzię ku ję re ali za to rom pro jek tu za za an ga żo wa nie
i cen ne dzia ła nia, umoż li wia ją ce ła twiej szy start w sa mo -
dziel ność – mó wił wi ce sta ro sta Wal de mar Do mbek. Na stęp -
nie wrę czył uczest ni kom cer ty fi ka ty. 

Po zy tyw nie tę edy cję pro jek tu oce ni li też je go uczest ni cy.
Spo tka nie świą tecz ne uprzy jem nił kon cert ko lęd w wy ko na -
niu ze spo łu Big Si le sian Band. 

Pro jekt „Do bry start w sa mo dziel ność” jest współ fi nan so -
wa ny przez Unię Eu ro pej ską w ra mach Eu ro pej skie go Fun -
du szu Spo łecz ne go Prio ry te tu VII, Dzia ła nia 7.1, Pod dzia ła -
nia 7.1.2 (SoG)

Do bry start w sa mo dziel ność

Sto wa rzy sze nie „Po ko le nia” dzia ła
w na szym kra ju już od 22 lat. Sku pia lu -
dzi, któ rzy w swo jej mło do ści zwią za ni
by li z or ga ni za cja mi mło dzie żo wy mi
dzia ła ją cy mi w Pol sce Lu do wej. „Je ste -
śmy so bie na wza jem po trzeb ni” to ha sło,
któ re przy świe ca dzia ła niom osób na le żą -

cych do te go sto wa rzy sze nia. Ta kie prze -
sła nie sta ło się traf ne, a or ga ni za cja oka -
za ła się po trzeb na i za apro bo wa na przez
śro do wi sko. Sto wa rzy sze nie wy raź nie
ewa lu uje w stro nę otwar te go, uni wer sal -
ne go, ale le wi co we go po la mię dzy po ko -
le nio wych wię zi, po zy sku jąc człon ków

„Po ko leń” wśród osób z no wych śro do -
wisk oraz grup spo łecz nych, a wy wo dzą -
cych się z or ga ni za cji mło dzie żo wych.

Jed nym z wie lu za dań re ali zo wa nych
przez „Po ko le nia” jest or ga ni zo wa nie po -
mo cy dla tych człon ków sto wa rzy sze nia,
któ rzy znaj du ją się w trud nej sy tu acji zdro -
wot nej czy ma te rial nej. Sto wa rzy sze nie
„Po ko le nia” li czy w ca łym kra ju 7 858
człon ków, a ko ło dzia ła ją ce w Gli wi cach
skupia w chwi li obec nej 51 osób.

W ub. ro ku, na Wal nym Ze bra niu
gli wic kie go ko ła, któ re obej mu je swo -
im dzia ła niem rów nież po wiat gli wic -
ki, wy bra no no we wła dze na czte ro let -
nią ka den cję. Prze wod ni czą cym Za -
rzą du wy bra no ko le gę Cze sła wa No -
wa ka, a Ko mi sji Re wi zyj nej ko le gę
Ja nu sza Ła piń skie go. Ko ło sku pia
oso by za rów no czyn ne za wo do wo, jak
i eme ry tów, oso by pro wa dzą ce sa mo -
dziel ną dzia łal ność go spo dar czą, ale

też za rzą dza ją cych spół ka mi pra wa
han dlo we go, dzia ła czy par tyj nych
oraz sa mo rzą dow ców. Dzia łal ność ko -
ła opie ra się na mą dro ści i ak tyw no ści
zbio ro wej i in dy wi du al nej na szych
człon ków.

Bliż sze in for ma cje o pra cy ko ła
moż na uzy skać kon tak tu jąc się z prze -
wod ni czą cym ko le gą Cze sła wem No -
wa kiem – te le fon 603-933-881.

Je rzy Bu gaj

Czy tel ni cy pi szą

STOWARZYSZENIE POKOLENIA

Uczest ni cy pro jek tu ode bra li cer ty fi ka ty, wrę cza ne przez wi ce sta ro stę gli wic kie go Wal de -
ma ra Do mb ka.

Ur szu la i Je rzy Szczer ba ko wie z Py sko wic:
– Je stem bar dzo za do wo lo na z udzia łu w pro jek cie. Dzię ki
tre nin gom le piej ra dzę so bie w wal ce ze stre sem, ale też sta -
łam się bar dziej otwar ta na in nych i na ich pro ble my – mó -
wi pa ni Ur szu la.
– Pro jekt umoż li wił mi po zna nie wie lu lu dzi, zwie dze nie no -
wych miejsc. Za ję cia, w któ rych bra łem udział, po zwo li ły
mi na więk sze wy ci sze nie się i po pra wę spraw no ści. A tre -
nin gi tj. pra ca ze stre sem czy zdro wy styl oka za ły się bar dzo
przy dat ne w co dzien nych ży ciu – do da je pan Je rzy.
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Nie jest im obo jęt ny los wio ski,
w któ rej miesz ka ją – chcą ją pro mo -
wać i wpły wać na jej roz wój, śmia ło
moż na na zwać ich lo kal ny mi pa trio -
ta mi. Ma ją wie le po my słów, któ re
prze ku wa ją w cie ka we ini cja ty wy
i dzia ła nia. Nie wiel ka gru pa miesz -
kań ców Ko tu li na (gm. To szek), bo
o nich mo wa, za ło ży ła sto wa rzy sze -
nie – „Ra zem dla Ko tu li na”.

Ko tu lin to nie wiel ka wio ska le żą ca
na po gra ni czu dwóch wo je wództw:
ślą skie go i opol skie go. Pierw sze
wzmian ki o niej się ga ją XIII w. Obec -
nie li czy ok. 1 200 miesz kań ców,
wśród nich jest gru pa kil ku na stu osób,
któ ra za ło ży ła sto wa rzy sze nie „Ra zem
dla Ko tu li na”. Ofi cjal nie dzia ła ono
od 16 mar ca 2012 r., kie dy to zo sta ło
za re je stro wa ne. W je go skła dzie
jest 23 człon ków, ale chęt nych wciąż
przy by wa. Co waż ne, do sto wa rzy sze -
nia mo że wstą pić każ dy, bez wzglę du
na to, czy miesz ka w Ko tu li nie, czy też
nie. 

– Głów ną ideą, któ ra nam przy świe -
ca, jest po dej mo wa nie dzia łań na rzecz
Ko tu li na, ak ty wi za cji i in te gra cji
miesz kań ców, współ pra cy wszyst kich
dzia ła ją cych już or ga ni za cji oraz po -
pra wy wa lo rów es te tycz nych na szej
miej sco wo ści – pod kre śla se kre tarz
sto wa rzy sze nia Be ata Wró bel. 

Sło wa te zna la zły już po twier dze nie
w kon kret nych, licz nych dzia ła niach.
W cią gu nie speł na ro ku dzia łal no ści
sto wa rzy sze nie współ or ga ni zo wa ło do -
żyn ki wiej skie, pod czas festynu
rodzinnego udo stęp ni ło przy go to wa ną
przez sie bie wy sta wę sta rych zdjęć
i pa mią tek zwią za nych z Ko tu li nem,

zor ga ni zo wa ło dwa Jar mar ki Bo żo na -
ro dze nio we, utwo rzy ło stro nę in ter ne -
to wą wio ski (www. ko tu lin. com. pl),
któ ra jest na bie żą co ak tu ali zo wa na,
zor ga ni zo wa ło za ję cia Zum by (po łą -
cze nie tań ca i fit nes su), a tak że wspól -
nie z Or kie strą Dę tą Ko tu lin stwo rzy ło
sek cję ma żo re tek. Na to za da nie po zy -
ska no do ta cję w wy so ko ści 3 100 zł
w ra mach pro jek tu Pol sko -Ame ry kań -
skiej Fun da cji Wol no ści re ali zo wa ne go
przez Fo rum Mło dzie ży Sa mo rzą do wej
z Gie rał to wic. 

Gru pa z Ko tu li na li czy 22 dziew -
czy ny, za ję cia w ra mach pro jek tu od -
by wa ły się przez trzy mie sią ce. Obec -
nie sek cja na pod sta wie za war te go po -
ro zu mie nia zo sta ła prze ję ta przez Cen -
trum Kul tu ry „Za mek w Tosz ku” i no -
si na zwę sek cja ma żo re tek Sto wa rzy -
sze nia „Ra zem dla Ko tu li na”, dzia ła ją -
ca przy „CK” Za mek w Tosz ku.
Dziew czy ny pierw sze wy stę py ma ją
już za so bą – za pre zen to wa ły się pod -
czas do ży nek w Ko tu li nie czy Okto ber -

fe stu w Tosz ku, wzbu dza jąc du ży po -
dziw pu blicz no ści. Wciąż pra cu ją
nad no wy mi ukła da mi i szli fu ją swój
warsz tat. Efek ty ich pra cy moż na zo ba -
czyć na stro nie www.ko tu lin.com.pl
na fil mi ku, któ ry zo stał wy róż nio ny
w ra mach kon kur su „Opo -
wiedz… 2012”, or ga ni zo wa ne go przez
Fo rum Mło dzie ży Sa mo rzą do wej.

Ze sto wa rzy sze niem „Ra zem dla
Ko tu li na” moż na kon tak to wać się
za po mo cą ad re su e -ma il”: sto wa rzy -
sze nie@ko tu lin.com.pl lub stro ny in -
ter ne to wej: www.ko tu lin.com.pl/Kon -
takt. 

(SoG)

Ra zem dla Ko tu li na

Gru pa ma żo re tek, któ rej wy stę py bu dzą aplauz pu blicz no ści, po wsta ła z ini cja ty -
wy ko tu liń skie go sto wa rzy sze nia.
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TRWA NA BÓR

Obec nie pro wa dzo na jest re kru ta cja do ko lej nej
edy cji pro jek tu „Do bry start w sa mo dziel ność”.
PCPR za pra sza chęt ne oso by, któ re speł nia ją na stę -
pu ją ce kry te ria: są miesz kań ca mi po wia tu gli wic kie -
go, po sia da ją ak tu al ne orze cze nie o nie peł no spraw -
no ści, są wy cho wan ka mi pla ców ki opie kuń czo -wy -
cho waw czej lub ro dzi ny za stęp czej. Szcze gó ło we
in for ma cje moż na uzy skać w Biu rze Pro jek tu miesz -
czą cym się w bu dyn ku Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach (ul. Zyg mun ta Sta re go 17, II pię tro,
po ko je nr 224 i 226, nr tel. 32 233 79 83). Za pra -
sza my tak że na stro nę in ter ne to wą: http://pcpr-gli -
wi ce.pl/do bry start. 
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Opr. (SoG)
Fo to: ARC SP

Tak mi nął 2012 rok…

�28 stycz nia w gli wic kiej ka te drze od był się in gres no we go bi sku -
pa gli wic kie go, Ja na Kop ca. Za stą pił on bpa Ja na Wie czor ka, któ -
ry prze szedł na eme ry tu rę.

�Wy sta wa „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”, zor ga ni zo wa na
przez Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach w ra mach projektu unij -
ne go wę dro wa ła po Ślą sku nie mal przez ca ły rok. 

�Przy pro wa dzo nym przez po wiat Ze spo le Szkół Spe cjal nych
w Py sko wi cach 29 ma ja od da no do użyt ku zmo der ni zo wa ne, wie -
lo funk cyj ne bo isko szkol ne. 

� Po mię dzy dwo ma bu dyn ka mi Szpi ta la Po wia to we go w Py sko wi -
cach po wstał łącz nik ko mu ni ka cyj ny. In we sty cja zo sta ła wy ko na -
na w ra mach pro jek tu mo der ni za cji tej pla ców ki. Otwar cie od by ło
się 26 lip ca. 

�Do żyn ki Po wia tu Gli wic kie go świę to wa li śmy 2 wrze śnia wspól -
nie z gmi ną Wie lo wieś. Sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek prze -
ka zał wło da rzom gmin po wia tu tra dy cyj ne boch ny chle ba.

�Na gro dę Be ne Me ri tus (z łac. Do brze Za słu żo ny) Ra da Po wia tu
Gli wic kie go w ub. ro ku przy zna ła LKS -owi „Przy szłość” Cio cho -
wi ce. Na wrze śnio wej se sji ode brał ją pre zes klu bu Ra in hard Mo -
ra wiec. 

�8 paź dzier ni ka uro czy ście otwar to no wą ha lę spor to wą przy Ze -
spo le Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie. Mie ści ona bo -
iska do ko szy ków ki, siat ków ki, pił ki noż nej, te ni sa i bad min to na,
a na pię trze si łow nię i sa lę fit ness. 

�Ma my w po wie cie po nad 211 km ozna ko wa nych, w tym 50 km
zmo der ni zo wa nych tras ro we ro wych. Otwo rzy li śmy je ofi cjal -
nie 20 paź dzier ni ka. Unij ny pro jekt, w ra mach któ re go po wsta ły,
re ali zo wa ny był wspól nie przez Po wiat Gli wic ki i wszyst kie 8 gmin
z je go te re nu. 

�24 paź dzier ni ka od da no do użyt ku no wy most, wy bu do wa ny
na Kłod ni cy w na ra żo nym na po wo dzie miej scu, gdzie koń czy się
Za brze, a za czy na ją Przy szo wi ce.

� Nad le śnic two Ru dzi niec ma no wą sie dzi bę. Z cia sne go bu dyn -
ku le śni cy prze nie śli się do no wo cze sne go obiek tu przy ul. Le -
śnej 7, uro czy ście otwar te go 3 li sto pa da. 

�Mi nio ny rok to tak że czas re ali za cji pro jek tów unij nych w szko łach
pro wa dzo nych przez Po wiat Gli wic ki. Jed ne z nich się za koń czy ły, in -
ne ofe ru ją ko lej ne atrak cyj ne za ję cia dla uczniów. Wy ciecz ki, kół ka
za in te re so wań, klu by dys ku syj ne, za ję cia la bo ra to ryj ne i ple ne ro we to
tyl ko nie któ re z pro po zy cji w ra mach za koń czo ne go w ub. r. pro jek tu
„Edu ka cja dla roz wo ju”. 

Szczęśliwego Nowego Roku!
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Sty pen dy ści
pre mie ra

10 grud nia w Miej skim Ośrod ku
Kul tu ry w Za brzu uczniom z te re nu
dzia ła nia De le ga tu ry Gli wi ce Ku ra -
to rium Oświa ty w Ka to wi cach wrę -
czo ne zo sta ły Sty pen dia Pre ze sa Ra -
dy Mi ni strów. Wśród na gro dzo nych
by li ucznio wie szkół pro wa dzo nych
przez Po wiat Gli wic ki.

Sty pen dia ode bra li m.in. ucznio wie
trzech ze spo łów szkół po wia to wych:
Jo nasz Kop czyk i Jo an na Rich ter z Ze -
spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie, Mar ty na Ha ber la i Mo ni -
ka Kwa śniok z Ze spo łu Szkół im. M.
Ko nop nic kiej w Py sko wi cach oraz
Ane ta Szulc i Adam Kro tow ski z Ze -
spo łu Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu -
ro wie. Uczniom sty pen dia wrę czył Ślą -
ski Wi ce ku ra tor Oświa ty Ta de usz Że -
sław ski. Na uro czy sto ści Po wiat Gli -
wic ki re pre zen to wał czło nek Za rzą du
Sła wo mir Adam czyk, któ ry zło żył gra -
tu la cje uczniom z te re nu po wia tu.

(RG)

Za koń czy ła się dwu let nia przy go -
da uczniów szkół pro wa dzo nych
przez Po wiat Gli wic ki ze współ fi na -
so wa nym ze środ ków Unii Eu ro pej -
skiej pro jek tem „Edu ka cja dla roz -
wo ju”, w ra mach któ re go mo gli oni
uczęsz czać na za ję cia wy rów naw cze,
po sze rzać swo ją wie dzę i roz wi jać
umie jęt no ści, a tak że otrzy my wać fa -
cho we wspar cie psy cho lo gicz no -pe -
da go gicz ne i ko rzy stać z do radz twa
edu ka cyj no -za wo do we go. 

Oka zją do pod su mo wa nia te go, co
zro bio no w ra mach pro jek tu, by ła kon -
fe ren cja zor ga ni zo wa na 13 grud nia ub.
r. w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi -
cach. Wzię li w niej udział m.in. Zdzi -
sła wa Wa niek – dy rek tor De le ga tu ry
w Gli wi cach Ślą skie go Ku ra to rium
Oświa ty, człon ko wie Za rzą du Po wia tu
Gli wic kie go, dy rek to rzy po wia to wych
szkół i przed sta wi cie le po rad ni psy cho -
lo gicz no -pe da go gicz nych, oso by zaj -
mu ją ce się oświa tą w po szcze gól nych
gmi nach, a tak że re pre zen tan ci
uczniów, któ rzy ko rzy sta li ze wspar cia
pro jek to we go. 

O prze bie gu i efek tach re ali za cji
pro jek tu mó wi li pra cow ni cy Wy dzia łu
Roz wo ju i Pro mo cji sta ro stwa, szkol ni
ko or dy na to rzy i sa mi ucznio wie. Przy -
tocz my tyl ko naj waż niej sze fak ty.
W pro jek cie – o war to ści po nad 1 mln
zł – uczest ni czy ło bli sko 700 li ce ali -
stów oraz uczniów szkół spe cjal nych
z Knu ro wa i Py sko wic. Od po cząt -
ku 2011 r. do grud nia 2012 r. z je go
środ ków sfi nan so wa no w su mie nie -
mal 7,8 tys. godz. lek cyj nych w ra -
mach 56 róż nych ty pów za jęć edu ka -

cyj nych, te ra peu tycz nych, do rad czych
i kó łek za in te re so wań, a po nad to zor -
ga ni zo wa no licz ne wi zy ty stu dyj ne
i wy jaz dy edu ka cyj ne oraz za ku pio no
po mo ce dy dak tycz ne. W szko łach spe -
cjal nych uda ło się wdro żyć sto so wa -
nie in no wa cyj nych me tod dy dak tycz -
nych. 

Na uczy cie le za de kla ro wa li, że
u ok. 86 % uczest ni ków za jęć wy rów -
naw czych zmniej szy ły się za le gło ści
edu ka cyj ne. Tę ko rzyść z udzia łu
w pro jek cie naj czę ściej pod kre śla li tak -
że an kie to wa ni ucznio wie – ok. 44% li -
ce ali stów po strze ga pro jekt ja ko sku -
tecz ne wspar cie w nad ra bia niu za le gło -
ści, a 94% uczniów szkół spe cjal nych
stwier dzi ło, że udział w nim po mógł im
ra dzić so bie z na uką. An kie to wa ni
wska zy wa li rów nież czę sto, że za ję cia

da ły im moż li wość roz wi ja nia wła -
snych za in te re so wań oraz sta ły się oka -
zją do po zna nia wła snych zdol no ści
i moc nych stron.

O tym, jak traf ne by ły te ostat nie
stwier dze nia, czę ścio wo moż na się
by ło prze ko nać już pod czas sa mej
kon fe ren cji, gdy ucznio wie za pre zen -
to wa li frag men ty wy stę pów sce nicz -
nych przy go to wa nych na za ję ciach
pro jek to wych. Zmie niał się na strój
i re per tu ar – od po ezji współ cze snej,
przez roz śpie wa ne ja seł ka i za baw ne
przy go dy Wró bel ka Ele mel ka
po spek takl opar ty na ro man tycz nej
bal la dzie. Na sce nie po ja wia ły się ko -
lej ne po my sło we de ko ra cje, barw ne
stro je i ory gi nal ne roz wią za nia sce no -
gra ficz ne. Jed no by ło nie zmien ne – ta -
lent i ra dość z ar ty stycz nej kre acji, pa -
sja i za an ga żo wa nie mło dych ar ty -
stów.

EWA PIESZ KA 
– ko or dy na tor pro jek tu 

w Wy dzia le Roz wo ju i Pro mo cji 
Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach

Edu ka cja dla roz wo ju

W cza sie kon fe ren cji ucznio wie Ze spo łu Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi -
cach za pre zen to wa li spek takl opar ty na ro man tycz nej bal la dzie.
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W ra mach re ali zo wa ne go przez
Szko łę Pod sta wo wą w Tosz ku pro -
gra mu Co me nius pt. „The lan gu -
age of art” na uczy cie le i ucznio wie
tej szko ły od wie dzi li swo ich part -
ne rów z Tur cji – w miej sco wo ści
Edre mit w pro win cji Ba li ke sir.

Wi zy ta trwa ła od 25 li sto pa da
do 2 grud nia ub. r. Po la cy by li tam
gosz cze ni wraz z po zo sta ły mi part -
ne ra mi pro jek tu z Ru mu nii, Ło twy
i Li twy. Ucznio wie miesz ka li u ro -
dzin tu rec kich, gdzie mo gli do sko -
na lić an giel ski, któ ry jest ję zy kiem
pro jek tu, oraz po znać ży cie w Tur -
cji „od kuch ni” i za wie rać przy jaź -
nie. 

W pierw szym dniu po by tu zo sta li
przy wi ta ni bar dzo uro czy ście, z tu -
rec ką tra dy cją, w szko le. Zwie dzi li
rów nież mia sto Edre mit, któ re ich
za uro czy ło swym nad mor skim po ło -
że niem. Po zna li też szko łę śred nią,
gdzie rów nież ich ser decz nie przy -
wi ta no oraz pod ję to tu rec ką her ba tą.
Na stęp ne go dnia każ de pań stwo pre -

zen to wa ło cha rak te ry stycz ne dla da -
ne go kra ju za ba wy, pie śni i tań ce,
przy czym wszy scy świet nie się ba -
wi li. Nie za po mnia ne wra że nie po zo -
sta wił po byt w Troi, sta ro żyt nym
mie ście opi sa nym w „Ilia dzie”.
Uczest ni cy wy ciecz ki mo gli wejść
do wnę trza ko nia tro jań skie go i wy -
obra zić so bie wy da rze nia opi sa ne
przez Ho me ra. Na ko niec pod czas
uro czy stej ko la cji wrę czo no po dzię -
ko wa nia i cer ty fi ka ty dla uczniów,
na uczy cie li oraz ro dzi ców bio rą cych
udział w tym pro jek cie. Po że gna nie
nie oby ło się bez łez i obo pól nych
za pro szeń.

– Po byt po zo sta wił nam wie le
wra żeń, a szcze gól nie za pa mię ta my
wy jąt ko wą miej sco wą go ścin ność
i życz li wość – mó wią ucznio wie
i na uczy cie le z SP w Tosz ku. – Te -
raz cze ka my na ko lej ny wy jazd
do Ru mu nii, a w kwiet niu to my bę -
dzie my go ścić na szych part ne rów
u sie bie.

(MP)

Tu rec ka przy go da

By ła oka zja, by zwie dzić uro cze nad mor skie Edre mit.
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Bar bór ko we świę to ob cho dzi li
ucznio wie Ze spo łu Szkół Za wo do -
wych nr 2 w Knu ro wie, gdzie kształ -
cą się przy szli gór ni cy.

Uro czy ste spo tka nie od by ło się 14
grud nia w knu row skim Ki nie Sce na
Kul tu ra. Roz po czął je pe łen ka ba re to -
we go hu mo ru pro gram ar ty stycz ny
przy go to wa ny przez uczniów, uświet -

nio ny wy stę pem gru py ma jo re tek „Ilu -
zja”. Na stęp nie przed sta wi cie le pierw -
szo kla si stów ode bra li umo wy, któ re
po po myśl nym za koń cze niu na uki
gwa ran tu ją im otrzy ma nie pra cy w ko -
pal niach Kom pa nii Wę glo wej. Cer ty fi -
ka ty wrę czy li im Anet ta Krze miń ska –
na czel nik Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry,
Spor tu i Spraw Spo łecz nych w Sta ro -

stwie Po wia to -
wym w Gli wi -
cach oraz Ma rek
No wak, opie kun
prak tycz nej na -
uki za wo du
w Ze spo le Szkół
Z a  w o  d o  w y c h
nr 2 w Knu ro -
wie. Dy rek tor
szko ły Gra ży na
Dą brow ska ży -
czy ła im wy -
trwa ło ści w ob -
ra nej dro dze za -
wo do wej. (RG)

Bar bór ka z cer ty fi ka ta mi

Tra dy cyj ny skok przez skó rę, ozna cza ją cy sym bo licz ne wej -
ście pierw szo kla si stów w sze re gi gór ni czej bra ci.
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Oce na pra cy uczniów o spe cjal -
nych po trze bach edu ka cyj nych by ła
te ma tem se mi na rium zor ga ni zo wa -
ne go 11 grud nia w Sta ro stwie Po wia -
to wym w Gli wi cach.

Spo tka nie od by ło się w ra mach pro -
jek tu „Toż sa mość kul tu ro wa i re gio nal -
na – waż ny ele ment pod no sze nia ja ko -
ści edu ka cji w Wa lii i na Ślą sku”.
Udział w nim bio rą w ra mach part ner -
stwa: Po wiat Gli wic ki, ze spo ły szkół
spe cjal nych oraz po rad nie psy cho lo -
gicz no-pe da go gicz ne w Knu ro wie
i w Py sko wi cach, a po stro nie wa lij -
skiej Hrab stwo Den bi gh shi re (Wiel ka
Bry ta nia), Ys gol Tir Mor fa (Szko ła
Spe cjal na w Rhyl) oraz Com mu ni ty
Sup port for Au tism in Wa les. 

Se mi na rium skła da ło się z dwóch
czę ści, pod czas któ rych wy kła dy wy -

gło si ła Mał go rza ta Spen del – psy cho -
log lo go pe da, na uczy ciel-kon sul tant
z Re gio nal ne go Ośrod ka Me to dycz no -
Edu ka cyj ne go Me tis w Ka to wi cach,
spe cja li sta w za kre sie spe cjal nych po -
trzeb edu ka cyj nych dzie ci i mło dzie -
ży. 

Pierw szy z nich do ty czył dia -
gno zy psy cho lo gicz nej uczniów ze
spe cjal ny mi po trze ba mi edu ka cyj -
ny mi (SPE) ze szcze gól nym
uwzględ nie niem uczniów z upo śle -
dze niem umy sło wym. Dru gi wy -
kład mó wił o oce nie po stę pów
uczniów z SPE. 

Pro jekt jest do fi nan so wa ny przez
UE 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.

(SoG)

O spe cjal nych po trze bach 

Pro jek t współ fi nan so wa ny ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach 
Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go



Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

www.powiatgliwicki.pl

ZZ  PPOOWWIIAATTUU  NNRR  11  ((7700))  SSTTYYCCZZEEŃŃ  22001133

21 par z te re nu gmi ny Wie lo wieś
ob cho dzi ło nie daw no uro czy ście
rocz ni cę 50 i 60-le cia mał żeń stwa.

Spo tka nie z tej oka zji od by ło
się 27 li sto pa da ub. r. w sa li OSP
w Bła że jo wi cach. Ju bi la ci otrzy ma li
me da le przy zna ne przez Pre zy den ta
Rze czy po spo li tej Pol skiej za Dłu go -
let nie Po ży cie Mał żeń skie. Zło te Go -

dy ob cho dzi ło 19 par. Za pro szo no
rów nież dwa mał żeń stwa, któ re mo gą
się po chwa lić jesz cze dłuż szym sta -
żem – Dia men to we Go dy świę to wa li
pań stwo Emi lia i Jan Go rycz ko wie
oraz He le na i Her bert Krol lo wie.

Go spo da rza mi uro czy sto ści by li
wójt Gin ter Skow ro nek, prze wod ni -
czą cy Ra dy Gmi ny Wie lo wieś Ste -

fan Kusz oraz kie row nik USC Ga -
brie la Ja strzemb ska. Po przy wi ta niu
go ści wójt wy gło sił cie płe prze mó -
wie nie i od zna czył pa ry. Ju bi la ci
otrzy ma li upo min ki oraz kwia ty,
po czym za pro szo no ich na słod ki
po czę stu nek. Spo tka nie to by ło do -
sko na łą oka zją do re flek sji oraz
wspo mnień. 

Mał żeń stwa, któ re zo sta ły uho no -
ro wa ne z oka zji tak nie zwy kłe go ju bi -
le uszu to: Kla ra i Her bert Ba so wie,
Emi lia i Ge rard Cion gwo wie, Zo fia
i Ka rol Dziam bo ro wie, Ró ża i Je rzy
Glo gow scy, Edel trau da i Je rzy Jak si -
ko wie, Ka ro li na i Zyg munt Kaź mier -
cza ko wie, Ró ża i Go thard Ko imo wie,
Hil de gar da i Her bert Ko kosz ko wie,

Ja dwi ga i Ra fał Ko kosz ko wie, Ger -
tru da i Jó zef Ko niecz ni, Łu cja i Emil
Ko tyr bo wie, Da nu ta i Jó zef La bu sko -
wie, Elż bie ta i Hu bert Plo cho wie, Gi -
ze la i Wer ner Py ko wie, An na i Gin ter
Spen de, Ró ża i Je rzy Wien cho lo wie,
Ur szu la i Wen de lin Wi to wie, Elż bie ta
i En gel bert Wy ci sko wie, Ade laj da
i Ed mund Zyl ko wie. (GJ)

Sto lat na Zło te i Dia men to we Go dy

Gro no od zna czo nych ju bi la tów wraz z go spo da rza mi uro czy sto ści.

Dokończenie ze str. 1
W tym sa mym, 2013 r. na po trze by

szpi ta la w Py sko wi cach po wiat prze zna -
czy 1 441 000 zł. Z tej kwo ty 500 tys. zł
za re zer wo wa no na prze kształ ce nie pla -
ców ki w spół kę, szcze gól nie zaś wy po -
sa że nie no we go pod mio tu w środ ki nie -
zbęd ne do funk cjo no wa nia i udzie la nia
świad czeń w pierw szym okre sie dzia łal -
no ści. 941 tys. zł prze zna czo ne bę dzie
na do sto so wa nie szpi ta la do wy ma gań
okre śla ją cych stan dar dy ogól no prze -
strzen ne, sa ni tar ne i in sta la cyj ne. W ra -
mach te go prze wi du je się m.in. mo der ni -
za cję Izby Przy jęć, Am bu la to rium Ura -
zo we go, Pra cow ni En do sko pii i Szko ły
Ro dze nia. Za kła da się przy tym, że ka pi -
tał spół ki po wsta łej w wy ni ku prze -
kształ ce nia sta no wić bę dzie nie ru cho -
mość prze ka za na jej na wła sność przez
Po wiat Gli wic ki w for mie apor tu.

War to przy po mnieć, że w la -
tach 2001-2011 do ta cje po wia tu dla szpi -
ta la w Py sko wi cach wy nio sły ok. 4,7
mln zł. Za te pie nią dze wy ko na na zo sta -
ła m.in. kosz tow na ter mo mo der ni za cja
bu dyn ku szpi tal ne go i mo der ni za cja je go
ko tłow ni. W ub. ro ku po wiat prze zna -
czył na szpi tal w Py sko wi cach po nad 1,6
mln zł. Na kwo tę tę zło żył się po nad
1 mln zł prze ka za ny na wy ko na nie łącz -
ni ka ko mu ni ka cyj ne go mię dzy je go bu -
dyn ka mi z uwzględ nie niem dro gi po ża -
ro wej, za kup sprzę tu i apa ra tu ry me -
dycz nej oraz mo der ni za cję win dy, a tak -
że bli sko 650 tys. zł na po kry cie ujem ne -
go wy ni ku fi nan so we go szpi ta la. W naj -
bliż szych la tach szpi tal w Py sko wi cach
cze ka sze reg prac mo der ni za cyj nych,
słu żą cych do sto so wa niu je go po miesz -
czeń i urzą dzeń do wspo mnia nych wy żej
stan dar dów. Pla ców ka ma na to czas
do 31 grud nia 2016 r. (RG) 

Szpi tal ne per spek ty wy
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Z wi zy tą, 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” z pro -
gra mu Co me nius Re gio, prze by wa li
w po wie cie gli wic kim Wa lij czy cy
z part ner skie go hrab stwa Den bi gh -
shi re.

Wi zy ta przy pa dła w cza sie, gdy
ob cho dzo ne są bar bór ka i mi ko łaj ki.
– By ło to dla nas nie zwy kle cen ne,
bo „na ży wo” mo gli śmy zo ba czyć
pol sko-ślą skie ob rzę dy. Ce lem pro -
jek tu, w któ rym współ pra cu je my,
jest prze cież dzie le nie się do świad -
cze nia mi w kształ to wa niu toż sa mo -
ści kul tu ro wej i re gio nal nej za rów no
w Wa lii, jak i na Ślą sku – mó wi Sue
Phi lips z Urzę du Hrab stwa Den bi gh -
shi re.

W Ze spo le Szkół Spe cjal nych
w Knu ro wie Wa lij czy cy uczest ni czy li

w ob cho dach bar bór ki. Mo gli po oglą -
dać stro je gór ni ka, po słu chać gór ni -
czych pie śni i po znać le gen dę o św.
Bar ba rze. Gdy zaś zwie dza li Ze spół
Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach,
tra fi li na wi zy tę św. Mi ko ła ja, któ ry
ob da ro wał ich drob ny mi upo min ka mi.
Przy glą da li się też za ję ciom i od wie -
dzi li od dział tej pla ców ki w Szpi ta lu
Psy chia trycz nym w Tosz ku. Wa lij scy
go ście wi zy to wa li rów nież do my po -
mo cy spo łecz nej – „Osto ję” w So śni -
co wi cach i DPS Oj ców Ka mi lia nów
w Pil cho wi cach, gdzie zo sta li nie zwy -
kle cie pło przy ję ci przez miesz kań -
ców. Zna leź li czas na krót kie od wie -
dzi ny w Sta ro stwie Po wia to wym
w Gli wi cach. Pod czas te go spo tka nia
rozmawia no o moż li wo ści współ pra cy
w ra mach ko lej nych pro jek tów unij -
nych.

(MFR)

Wi zy ta Wa lij czy ków

Go ście z Wa lii w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach, po któ rym opro wa dza ły je
pra cow ni ce Wy dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji.
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Ko lej ny rok dzia łal no ści pod -
su mo wa ło Sto wa rzy sze nie Ruch
Sa mo rzą do wy „Zgo da i Przy -
szłość”. Spo tka nie by ło też oka zją
do uho no ro wa nia kil ku osób
współ pra cu ją cych z tą or ga ni za -
cją.

Sto wa rzy sze nie dzia ła od trzech
lat. Sku pia m.in. część rad nych
i przed sta wi cie li sa mo rzą dów lo kal -
nych na te re nie po wia tu. Spo tka nie,
któ re od by ło się 7 grud nia w „Le śnej
Per le” w Ru dziń cu, zgro ma dzi ło za -
rów no je go człon ków, jak i sym pa ty -
ków. Pod czas uro czy sto ści ty tuł ho -
no ro we go człon ka „Zgo dy i Przy -
szło ści” ode bra ła Jo an na Strze lec -
-Ło bo dziń ska, pre zes Kom pa nii Wę -
glo wej S.A. 

– To już dru ga oso ba, uho no ro wa -
na w ten spo sób – przy po mniał Wal -
de mar Do mbek, pre zes Za rzą du sto -
wa rzy sze nia. – Przed ro kiem ty tuł
ten otrzy mał zna ny kar dio log, prof.
Sta ni sław Pa syk.

Wy róż nio no też dwie mło de oso -
by – An drze ja Zie lon kę, au to ra mo -
no gra fii o hi sto rii Wi śni cza i Alek -

san drę Kło ni cę, prze wod ni czą cą
Mło dzie żo wej Ra dy Gmi ny Pil cho -
wi ce. – Pod czas spo tka nia zło ży li -
śmy so bie ży cze nia świą tecz ne i no -
wo rocz ne – do da je Wal de mar Do -
mbek.

(RG) 

Pod su mo wa nia i wy róż nie nia

Jo an na Strze lec-Ło bo dziń ska i pre zes
Za rzą du sto wa rzy sze nia „Zgo da
i Przy szłość” Wal de mar Do mbek.

W Biurze Promocji i Współpracy 
z Zagranicą UM w Pyskowicach (pok.
226, I piętro) można kupić płytę DVD
ze spektaklu jubileuszowego teatru
Carpe Diem. Materiał zrealizowany
został 5 czerwca 2011 r. w Miejskim
Ośrodku Kultury i Sportu w Pysko-
wicach z okazji 10-lecia istnienia

teatru. Na płycie znajdują się fra-
gmenty spektakli i wypowiedzi
twórców, a wszystko jest profe-
sjonalnie nagrane, zmontowane i pię-
knie oprawione. Płytę, która stanowi
materiał promocyjny Pyskowic, można
nabyć w cenie 18 złotych.

(AK)

Płyta Carpe Diem
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Do fi nan so wa nie
do do radz twa

Od 2 stycz nia w biu rach po wia -
to wych Agen cji Re struk tu ry za cji
i Mo der ni za cji Rol nic twa moż na
skła dać wnio ski o przy zna nie
wspar cia w ra mach dzia ła nia „Ko -
rzy sta nie z usług do rad czych przez
rol ni ków i po sia da czy la sów” fi -
nan so wa ne go z PROW 2007 –
2013. 

Na ten cel ARiMR ma do roz dy -
spo no wa nia ok. 160 mln zł. Jak in for -
mu je kie row nik Biu ra Po wia to we go
ARiMR w Py sko wi cach An drzej
Frej no, do tych czas agen cja prze pro -
wa dzi ła czte ry na bo ry wnio sków
o przy zna nie po mo cy z te go dzia ła -
nia. 

W ce lu uła twie nia oso bom za in te -
re so wa nym do stę pu do usług do rad -
czych, któ rych ce lem jest uspraw nie -
nie pro ce su do sto so wy wa nia go spo -
darstw rol nych do wy mo gów unij -
nych, zła go dzo no nie któ re prze pi sy
dot. ko rzy sta nia z tej for my po mo cy.
Ak tu al nie o środ ki fi nan so we w ra -
mach te go dzia ła nia mo gą się ubie gać
rów nież ci rol ni cy, któ rzy do tych czas
nie ko rzy sta li z do płat bez po śred nich
(wcze śniej by ło to nie moż li we). 

Wspar cie mo że otrzy mać wnio -
sko daw ca, któ ry za warł umo wę
o świad cze nie płat nych usług do rad -
czych z jed nost ką upraw nio ną
do pro wa dze nia ta kiej dzia łal no ści
m.in.: ośrod kiem do radz twa rol ni -
cze go, izbą rol ni czą oraz in nym pod -
mio tem, któ ry uzy skał sto sow ną
akre dy ta cję Mi ni stra Rol nic twa
i Roz wo ju Wsi (wy kaz pod mio tów
akre dy to wa nych znaj du je się na stro -
nie in ter ne to wej MRiRW: www.min -
rol.gov.pl). 

Przy zna ne przez ARiMR do fi nan -
so wa nie po kry wa w 80% kosz ty kwa -
li fi ko wa ne po nie sio ne przez rol ni ka
lub po sia da cza la su na zre ali zo wa ne
usłu gi do rad cze, lecz nie mo że być
wyż sze  niż rów no war tość 1500 eu ro
na go spo dar stwo w ca łym okre sie re -
ali za cji PROW. 

Wnio ski bę dą przyj mo wa ne
do na stęp ne go dnia ro bo cze go na stę -
pu ją ce go po dniu po da nia do pu blicz -
nej wia do mo ści na stro nie in ter ne to -
wej www.arimr.gov.pl in for ma cji,
z któ rej wy ni ka, że za po trze bo wa nie
na środ ki fi nan so we wy ni ka ją ce ze
zło żo nych wnio sków osią gnę ło po -
ziom co naj mniej 120% środ ków fi -
nan so wych do stęp nych na ta kie
wspar cie w ra mach PROW 2007-
2013. W przy pad ku, gdy nie zo sta nie
opu bli ko wa na ta ka in for ma cja, ter -
min skła da nia wnio sków upły wa 31
grud nia 2013 r.

(AF)

1 stycz nia 2013 r. we szła w ży cie
usta wa z 11 ma ja 2012 r. zmie nia ją -
ca usta wę o eme ry tu rach i ren tach
z Fun du szu Ubez pie czeń Spo łecz -
nych, a ta z ko lei wpro wa dza zmia ny
w usta wie o ubez pie cze niu spo łecz -
nym rol ni ków.

Zmia ny te po le ga ją na:
1. Pod wyż sza niu i suk ce syw nym
zrów ny wa niu wie ku eme ry tal ne go
dla ko biet oraz męż czyzn 

Pod wyż sza nie wie ku eme ry tal ne go
za czy na się od br. i bę dzie prze bie ga ło
stop nio wo. Obej mu je ko bie ty uro dzo -
ne po dniu 31 grud nia 1952 r. i męż -
czyzn uro dzo nych po dniu 31 grud -
nia 1947 r. 

Peł nym wie kiem eme ry tal nym wy -
no szą cym 67 lat bę dą mu sia ły le gi ty -
mo wać się ko bie ty uro dzo ne
po dniu 30 wrze śnia 1973 r. (ma ją ce
obec nie 39 lat) i męż czyź ni uro dze ni
po dniu 30 wrze śnia 1953 r. (ma ją cy
obec nie 59 lat). Po wszech ny wiek
eme ry tal ny bę dzie rósł o 3 mie sią ce
każ de go ro ku.
2. „Li kwi da cji” od 1 stycz nia 2018 r.
tzw. eme ry tur „wcze śniej szych” 

Eme ry tu ry „wcze śniej sze” bę dą
przy zna wa ne tyl ko rol ni kom, któ rzy
do 31 grud nia 2017 r. ukoń czą wiek 55
lat (ko bie ta) lub 60 lat (męż czy zna),
bę dą le gi ty mo wać się okre sem co naj -
mniej 30 lat pod le ga nia wy łącz nie rol -
ni cze mu ubez pie cze niu eme ry tal no -
ren to we mu i za prze sta ną pro wa dze nia
dzia łal no ści rol ni czej. 

Z eme ry tur tych bę dą mo gły sko -
rzy stać wy łącz nie:
� ko bie ty uro dzo ne przed 1 stycz -
nia 1963 r.,
� męż czyź ni uro dze ni przed 1 stycz -
nia 1958 r.

W związ ku z wy dłu że niem wie ku
eme ry tal ne go ule ga zmia nie me to da
ob ni że nia czę ści uzu peł nia ją cej wcze -
śniej szej eme ry tu ry rol ni czej. Część ta
bę dzie zmniej sza na po 5 proc. eme ry -
tu ry pod sta wo wej za każ dy rok dzie lą -
cy upraw nio ne go od po wszech ne go
wie ku eme ry tal ne go i pod wyż sza na,

jak do tych czas, o 5 proc. po osią gnię -
ciu ko lej ne go ro ku ży cia. 
3. Wpro wa dze niu moż li wo ści przej -
ścia na czę ścio wą eme ry tu rę rol ni czą 

O eme ry tu rę czę ścio wą bę dą mo gli
ubie gać się ubez pie cze ni (rol ni cy, do -
mow ni cy), tj:
� ko bie ty, któ re osią gnę ły wiek 62 la -
ta i ma ją co naj mniej 35-let ni okres

pod le ga nia rol ni cze mu ubez pie cze niu
eme ry tal no-ren to we mu,
� męż czyź ni, któ rzy osią gnę li wiek 65
lat i po sia da ją co naj mniej 40-let ni
okres pod le ga nia rol ni cze mu ubez pie -
cze niu eme ry tal no-ren to we mu. 

Wy so kość czę ścio wej eme ry tu ry
rol ni czej bę dzie wy no sić 50 proc. kwo -
ty eme ry tu ry rol ni czej usta lo nej
na ogól nych za sa dach i nie bę dzie pod -
le gać pod wyż sze niu do kwo ty eme ry -
tu ry pod sta wo wej. Wy so kość te go
świad cze nia nie bę dzie zmniej sza na,
mi mo że eme ryt bę dzie pro wa dził dzia -
łal ność rol ni czą. 

Eme ry tu ra czę ścio wa nie bę dzie
rów nież zmniej sza na ani za wie sza na,
gdy eme ryt bę dzie osią gał przy cho dy
z ty tu łu  dzia łal no ści po za rol ni czej
pod le ga ją cej ubez pie cze niu spo łecz ne -
mu (np. z ty tu łu za trud nie nia).  

Przy czę ścio wej eme ry tu rze rol ni -
czej bę dą wy pła ca ne te wszyst kie do -

dat ki, któ re są przy zna wa ne, na pod sta -
wie od ręb nych prze pi sów, eme ry tom,
któ rzy osią gnę li po wszech ny wiek
eme ry tal ny. 

Z chwi lą osią gnię cia wie ku eme ry -
tal ne go przez oso bę upraw nio ną czę -
ścio wa eme ry tu ra rol ni cza zo sta nie
z urzę du za mie nio na na eme ry tu rę rol -
ni czą i wów czas część uzu peł nia ją ca

eme ry tu ry rol ni czej mo że ulec za wie -
sze niu, je że li eme ryt nie za prze stał pro -
wa dze nia dzia łal no ści rol ni czej.  

Eme ry tu ra czę ścio wa bę dzie do -
stęp na dla ko biet od 2021 r. (uro dzo -
nych po 1958 r.) oraz dla męż czyzn
od 2013 r. (uro dzo nych po 1947 r.). 

Po stę po wa nie o przy zna nie czę ścio -
wej eme ry tu ry rol ni czej wsz czy na się
na pod sta wie wnio sku, zło żo ne go
przez oso bę za in te re so wa ną  na ta kich
sa mych za sa dach, jak w przy pad ku
eme ry tu ry rol ni czej w peł nym wie ku
eme ry tal nym.
4. Wpro wa dze niu okre so wej eme ry -
tu ry rol ni czej 

Oso bom, któ rym upły nął okres,
na ja ki zo sta ła im przy zna na ren ta
struk tu ral na przez Agen cję Re struk tu -
ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa,
a któ re nie osią gnę ły jesz cze wie ku
eme ry tal ne go, bę dzie przy słu gi wa ła
okre so wa eme ry tu ra rol ni cza do dnia

osią gnię cia te go wie ku. Eme ry tu ra
okre so wa bę dzie przy słu gi wa ła w wy -
so ko ści eme ry tu ry pod sta wo wej – bez
wzglę du na po sia da ny okres pod le ga -
nia ubez pie cze niu eme ry tal no -ren to -
we mu. Do okre so wej eme ry tu ry rol ni -
czej bę dą sto so wa ne od po wied nio
prze pi sy usta wy do ty czą ce eme ry tu ry
rol ni czej. 

Okre so wa eme ry tu ra rol ni cza bę -
dzie pod le gać za wie sze niu (w od po -
wied niej czę ści), je że li eme ryt nie za -
prze sta nie pro wa dze nia dzia łal no ści
rol ni czej w ro zu mie niu usta wy oraz
zmniej sze niu, je że li  osią gnie przy cho -
dy z ty tu łu dzia łal no ści po za rol ni czej
pod le ga ją cej ubez pie cze niu spo łecz ne -
mu w wy so ko ści po wo du ją cej zmniej -
sze nie świad cze nia. 

Przy eme ry tu rze okre so wej bę dą
wy pła ca ne do dat ki przy zna ne na pod -
sta wie od ręb nych prze pi sów. Oso ba za -
in te re so wa na, któ ra utra ci pra wo
do ren ty struk tu ral nej, a któ ra nie osią -
gnę ła wie ku eme ry tal ne go, po win na
zwró cić się do Od dzia łu Re gio nal ne go
lub Pla ców ki Te re no wej KRUS, wła -
ści wych ze wzglę du na miej sce za -
miesz ka nia, z wnio skiem o przy zna nie
pra wa do okre so wej eme ry tu ry rol ni -
czej. Do wnio sku po win na  do łą czyć
ko pię de cy zji ARiMR przy zna ją cej
ren tę struk tu ral ną. 

Z chwi lą osią gnię cia wie ku eme ry -
tal ne go okre so wa eme ry tu ra rol ni cza
zo sta nie z urzę du za mie nio na na eme ry -
tu rę rol ni czą, je że li upraw nio ny do eme -
ry tu ry okre so wej bę dzie le gi ty mo wał się
co naj mniej 25-let nim okre sem ubez pie -
cze nia eme ry tal no -ren to we go.  
5. Zmia nie nie któ rych za sad wy pła ty
czę ści uzu peł nia ją cej eme ry tu ry lub
ren ty rol ni czej 
� oso by upraw nio ne do okre so wej ren -
ty rol ni czej z ty tu łu nie zdol no ści
do pra cy bę dą mo gły po dej mo wać,
w cza sie po bie ra nia te go świad cze nia,
in ną dzia łal ność nie zwią za ną z rol nic -
twem, pod le ga ją cą ubez pie cze niu spo -
łecz ne mu, nie tra cąc pra wa do tej ren ty;
� w za leż no ści od uzy ska ne go przy -
cho du świad cze nie bę dzie ule ga ło
zmniej sze niu (za wie sze niu) na za sa -
dach wy ni ka ją cych z prze pi sów obo -
wią zu ją cych w sys te mie po wszech -
nym;
� moż li wość uzy ska nia peł nej eme ry -
tu ry lub ren ty w przy pad ku pro wa dze -
nia przez ren ci stę lub eme ry ta, w peł -
nym wie ku eme ry tal nym, dzia łal no ści
rol ni czej z mał żon kiem, któ ry pod le ga
ubez pie cze niu eme ry tal no -ren to we mu
z mo cy usta wy;
� za rów no ren ci sta, jak i eme ryt,
z wy jąt kiem osób upraw nio nych
do eme ry tu ry wcze śniej szej lub okre -
so wej, bę dą mo gli pro wa dzić dzia łal -
ność rol ni czą bez za wie sza nia wy pła -
ty czę ści uzu peł nia ją cej te go świad -
cze nia, je że li mał żo nek eme ry ta/ren -
ci sty bę dzie pod le gał ubez pie cze niu
eme ry tal no-ren to we mu z mo cy usta -
wy.

(Opr. RK)

Eme ry tu ry i ren ty po no we mu

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

po wie dzą na nie pra wi dło wo, roz lo su je my wy gra ną – dra -
bi nę ufun do wa ną przez PT KRUS w Gli wi cach. Na od po -
wie dzi cze ka my do 31 stycz nia. Na le ży nad sy łać je na ad -
res ma ilo wy: re dak cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl lub pocz to wy:
Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go, ul. Zyg mun ta Sta re -
go 17, 44-100 Gli wi ce.

Oto py ta nia kon kur so we:
1. Ja ki wiek na le ży osią gnąć, aby ubie gać się o eme ry tu -
rę czę ścio wą:
a. 62 lat dla ko bie ty, 65 lat dla męż czy zny,
b. 55 lat dla ko bie ty, 60 lat dla męż czy zny,
c. 60 lat dla ko bie ty, 65 lat dla męż czy zny,

2. Wy pa dek przy pra cy rol ni czej na le ży zgło sić:
a. nie zwłocz nie,
b. po za koń cze niu le cze nia,
c. do 30 dni.

Nasz po -
przed ni

kon kurs
wy gra ła

Ga brie la
Po kor ny
z Wil czy.

Na zdję ciu
(od pra wej)
pod czas od -

bie ra nia
na gro dy

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.). 
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Pod ko niec ub. ro ku Lu do wy
Klub Spor to wy „Tę cza” Wie lo wieś
ob cho dził ju bi le usz 65-le cia. By ła
oka zja, by przy po mnieć je go hi sto rię
na uro czy stym spo tka niu, na któ rym
też od zna czo no oso by szcze gól nie za -
słu żo ne dla klu bu.

„Tę cza” zo sta ła za ło żo na w 1947 r.
przez Ja na Soł gę. Ja ko że był to okres po -
wo jen ny, ze spół zo stał stwo rzo ny z mło -
dych chłop ców, któ rzy uczy li się do pie ro,
czym jest pił ka noż na. Dru ży na ta do -
trwa ła do 1958 r., gdy to klub na rok znik -
nął z pił kar skiej ma py Ślą ska. Po krót kiej

prze rwie sport po wró cił do Wie low si,
a pił ka rze roz po czę li roz gryw ki w pił kar -
skiej B-kla sie, gdzie wy stę po wa li
do 1974 r. Wte dy to awan so wa li do A-
kla sy pod okrę gu za brzań sko-gli wic kie go.
Od te go cza su dru ży na z róż nym skut -
kiem wy stę po wa ła w pił kar skim „ra ju”
pod okrę gu Za brze, spa da jąc po now nie
na je den rok do B-kla sy w 1979 r.

La ta 80. i 90. to cza sy sta bil no ści
w klu bie. Pił ka rze pod okiem pre ze sów
Szam ry ka, No wic kie go i Pod ko wy wal -
czy li na bo isku, a dzia ła cze zma ga li się
przy roz bu do wie obiek tu. Dzię ki ich
sta ra niom na bo isku w Wie low si po -
wsta ło sztucz ne oświe tle nie i try bu na.

Po czą tek XXI w. był nie naj lep szy –
na stą pił spa dek dru ży ny do B-kla sy
i trwa ła cięż ka wal ka o prze trwa nie klu -
bu. Do pie ro w 2002 r. po ja wi ło się świa -
teł ko w tu ne lu. Pre ze sem „Tę czy” zo sta ła
Ró ża Re kus, a dru ży nę ja ko tre ner ob jął
Je rzy We ron ski. Po dwóch se zo nach klub

po now nie za mel do wał się
w A -kla sie. „Tę cza” zgła -
sza do roz gry wek dru ży ny
tramp ka rzy, a za rząd
otwie ra dwie no we sek cje –
gim na sty ki spor to wej i ka -
ra te tra dy cyj ne go. Ko niec
po przed nie go dzie się cio le -
cia to hi sto rycz ny suk ces
dru ży ny, ja kim był awans
do kla sy okrę go wej
pod okiem tre ne ra Mie czy -
sła wa Aga fo na i twar dy mi
rzą da mi pre zes Re kus.
Rok 2011 przy niósł spa dek
dru ży ny do A -kla sy, gdzie

wy stę pu je ona do dziś.
Ju bi le usz 65-le cia LKS „Tę cza” od -

był się 24 li sto pa da 2012 r. Uro czy ste
spo tka nie zor ga ni zo wa ne zo sta ło w za -
jeź dzie Car men. Ofi cjal ny pa tro nat
nad ob cho da mi 65-le cia ob rał po seł
na Sejm RP Bo rys Bud ka. 

Pod czas spo tka nia za za słu gi dla
dzia łal no ści klu bu Zło ty mi Od zna ka mi

LZS-ów wy róż nie ni zo sta li Ry szard
Gło wac ki, Sa bi na Jat ta, Ra fał Kra wiec
i Adam Ka mi niorz. Wrę cze nia do ko nał
czło nek Za rzą du Wo je wódz kie go Zrze -
sze nia Lu do wych Ze spo łów Spor to -
wych, Jan Smie szek.

Brą zo wą Od zna kę Ślą skie go Związ -
ku Pił ki Noż nej otrzy mał Łu kasz Bru -
sik. Srebr ne Od zna ki Ślą skie go Związ -
ku Pił ki Noż nej ode bra li na to miast An -
drzej Sku be la, Ma riusz Po lo czek i Se -
ba stian Bu ja ra, zaś Zło te Od zna ki Ślą -
skie go Związ ku Pił ki Noż nej – Jo -
achim Ka mi niorz i Krzysz tof Po lo -
czek.

Me da lem 90-le cia Śl. ZPN od zna -
czo ny zo stał Gin ter Ka sprzik. Mo no -
gra fię 90-le cia Śl. ZPN otrzy ma li: Gin -
ter Skow ro nek, Jó zef Schütz, Se ba stian
Bu ja ra, Ru dolf Gra la, Adam Mię dzik,
Piotr Ża ba i Cze sław Wrze śniew ski.

Wrę cze nia do ko nał prze wod ni czą cy
Ko mi sji Od zna czeń Śl. ZPN Wła dy -
sław Droż dżal. Klub zo stał tak że uho -
no ro wa ny Pa te rą Pod okrę gu Za brze
przez Ada ma Ho ny sza – prze wod ni -
czą ce go Wy dzia łu Gier Śl. ZPN Pod -
okręg Za brze.

Wy róż nie nia mi za wie lo let nią po -
moc fi nan so wą i ma te rial ną „Tę czy”,
z rąk pre ze sa klu bu Se ba stia na Bu ja ry,
ob da ro wa ni zo sta li pań stwo Bry gi da
i Her bert Jat to wie oraz Jo lan ta i Ja -
nusz Ko tyr bo wie, Ma rek Kla wi kow -
ski, Hu bert Pod ko wa i Woj ciech Pie -
tras. 

Uro czy stość za koń czy ła się za ba wą
ta necz ną z udzia łem za pro szo nych go -
ści, by łych i obec nych za wod ni ków
oraz dzia ła czy.

(SB)

65 lat z Tę czą

Pod czas ju bi le uszo we go spo tka nia od zna czo no
i uho no ro wa no spor tow ców i dzia ła czy, któ rzy wnie -
śli wkład w suk ce sy klu bu.
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Nie po wta rzal na at mos fe ra pa no -
wa ła pod czas X Wo je wódz kie go Fe -
sti wa lu Ko lęd i Pa sto ra łek w Dą -
brów ce (gmi na Wie lo wieś). Śred nio
co ro ku bie rze w nim udział po -
nad 400 uczest ni ków.

Naj lep si wy ko naw cy ju bi le uszo we -
go fe sti wa lu na gro dze ni zo sta li w ko -
ście le w Dą brów ce, gdzie 12 stycz nia
od był kon cert lau re atów. Pierw sze
miej sca w po szcze gól nych ka te go riach
za ję li: „Śpie waj ki” z SP nr 4 w Py sko -
wi cach (opie kun ka An na Smyl), Ze spół
wo kal ny z SP nr 18 w Gli wi cach (Gra -
ży na Ko no wa lik, Jo an na Soj ka), Oli -
wia Fru eauff z SP nr 6 w Py sko wi cach
(Ali cja Sty bliń ska), „Nut ki” z ZSP
w Żer ni cy (Ga brie la Mal cher czyk), Ze -
spół wo kal ny z SP nr 18 w Gli wi cach
(Jo an na Cze kań ska, Da nu ta Ole siń ska -
-Ko zieł), Ze spół wo kal no -in stru men -
tal ny z SP nr 2 w Ra dzion ko wie (Hen -

ry ka Fran kow ska), Ze spół Mu zy ki
Daw nej „Ti bia rum Scho la res” SP
w Pnio wie (Iwo na Ewer tow ska -Me -
ner), Agniesz ka Pszo nak i An na Pszo -
nak SP nr 18 w Gli wi cach (Jo an na Cze -
kań ska, Da nu ta Ole siń ska -Ko zieł), We -
ro ni ka Schlen ga z SP
nr 4 w Py sko wi cach
(An na Smyl), Chór
ka me ral ny „Can to”
z Gim na zjum w Wie -
low si (Iwo na Ewer -
tow ska -Me ner), Roy -
al Fa mi li z Gim na -
zjum nr 11 w Gli wi -
cach (Jo an na Kró lew -
ska), Ze spół wo kal ny
z Gim na zjum nr 9
z Oddz. In teg. w Ru -
dzie Śl. (Ha li na
Woź niak), Uni so no
z Gim na zjum w Ru -

dziń cu (An drzej Lu -
ko szek), Ze spół wo -
kal no -in stru men tal -
ny MG nr 3 w Knu -
ro wie (Ja cek Ży ła),
An na Cion gwa i Kin -

ga Schy gul la z Gim na zjum w Wie low -
si (Iwo na Ewer tow ska -Me ner), Ro bert
Sę dzik z Gim na zjum nr 9 z Oddz. In -
teg. w Ru dzie Śl. (Ha li na Woź niak),
An ge li ka Pu dło z ZSS w Py sko wi cach
(Ar tur Pie tru szew ski). Na gro dę do dat -
ko wą ufun do wa ną przez Szko łę Ję zy -
ków Ob cych „Le vel” otrzy ma ła Pau li -
na Ja cek z SP nr 2 w Ra dzion ko wie
(Hen ry ka Fran kow ska). 

Mło dych ar ty stów okla ski wa li licz -
nie zgro ma dze ni słu cha cze, wśród któ -
rych by li m.in. dy rek to rzy szkół, przed -
sta wi cie le władz sa mo rzą do wych, ro -
dzi ce i miesz kań cy Dą brów ki. Po wiat
Gli wic ki re pre zen to wał rad ny Ma riusz
Po lo czek. Pod czas kon cer tu wie le słów
po dzię ko wań ode bra ła „du sza” i po my -
sło daw czy ni te go przed się wzię cia,
Iwo na Ewer tow ska -Me ner. 

Fe sti wal wspie ra ło Na ro do we Cen -
trum Kul tu ry, Mię dzy na ro do wy Fe sti wal
„Wra ti sla via Can tans”, Ogól no pol ski
Pro gram Roz wo ju Chó rów Szkol nych
„Śpie wa ją ca Pol ska”, To wa rzy stwo Spo -
łecz no -Kul tu ral ne Niem ców Woj. Ślą -
skie go, Gmin na Ko mi sja ds. Roz wią zy -
wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych,
Przed się bior stwo Wie lo bran żo we „Kon -
cept”, Gmi na i Gim na zjum w Wie low si. 

Fe sti wal swym pa tro na tem ob ję li
ks. bp Ge rard Kusz, Mar sza łek Woj.
Ślą skie go, Ślą ski Ku ra tor Oświa ty, Sta -
ro sta Gli wic ki i Wójt Gmi ny Wie lo -
wieś. (RG)

„Śpiewajki” z Pyskowic zrobiły furorę na koncercie 
w Dąbrówce.

Biskup Ge rard Kusz gra tu lu je jed nej
z lau re atek fe sti wa lu. 
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Pra gnę od po wie dzieć na te zę
„Te nis sto ło wy w Gli wi cach i oko li -
cy ku le je”, ja ką po sta wił pan An -
drzej Kry pel w ar ty ku le pt. „Ping -
pon go we Sza olin w Ru dziń cu”, któ -
ry uka zał się w po przed nim wy da -
niu „Wia do mo ści Po wia tu Gli wic -
kie go”.

Te nis sto ło wy na te re nie Zie mi Gli -
wic kiej ma się do brze – dzia ła tu 10
klu bów spor to wych z sek cja mi te ni sa
sto ło we go (22 dru ży ny gra ją w roz -
gryw kach Ślą skie go Związ ku Te ni sa
Sto ło we go), w te ni sa sto ło we go gra się
w szko łach i świe tli cach.

Ma my się czym po chwa lić w wy -
czy no wym te ni sie sto ło wym. Oto ma łe
ze sta wie nie:
�II li ga ko biet: 2 miej sce (ak tu al nie) -
AZS Po li tech ni ka Ślą ska Gli wi ce;
�II li ga męż czyzn: 12 miej sce - ULKS
Taj fun Li go ta Ła będz ka;
�III li ga ko biet: 2 miej sce - ULKS
Ruch Pniów;
�III li ga męż czyzn: 6 miej sce - UKS
Fe niks Py sko wi ce, 11 miej sce - ULKS
Taj fun II Li go ta Ła będz ka;
�li ga okrę go wa: 2 miej sce - UKS Ko -
le jarz Gli wi ce, 5 miej sce - SKS Spar -
ta kus Gli wi ce, 6 miej sce - AZS Po li -
tech ni ka Ślą ska Gli wi ce, 7 miej sce -
ULKS Ruch Pniów, 8 miej sce - LKS
Na przód Żer ni ca, 10 miej sce - LKS
Mło dość Rud no, 11 miej sce - ULKS
Pław nio wi ce, 12 miej sce - LKS Orzeł
Sta ni ca, 13 miej sce - LKS Wil ki Wil -
cza, 15 miej sce - LKS Na przód Świ -
bie;
�li ga te re no wa (je dy na na Ślą sku): 2
miej sce - LKS Na przód II Żer ni ca, 3
miej sce - UKS Fe niks II Py sko wi ce, 5
miej sce - ULKS Taj fun Li go ta Ła będz -
ka, 9 miej sce - ULKS Ruch
II Pniów, 11 miej sce - LKS Wil -
ki II Wil cza, 12 miej sce - LKS Na -
przód II Świ bie, 13 miej sce - LKS Vik -
to ria Pil cho wi ce.

Wie le suk ce sów od no szą na si mło -
dzi za wod ni cy w tur nie jach ogól no pol -
skich czy wo je wódz kich. Poniżej tyl ko
nie któ re wy ni ki spor to we:
�Grze gorz Fel kiel (wy cho wa nek
Hut ni ka Ła bę dy, obec nie Si le sia
Mie cho wi ce), Woj ciech Za part
(LKS Orzeł Sta ni ca – SKS Spar ta -
kus Gli wi ce), Ma riusz Kuź nik
(Gwa rek Or non to wi ce – SKS Spar -
ta kus Gli wi ce) - czo ło wi ka de ci Ślą -
ska, uczest ni cy ogól no pol skich za -
wo dów;
�Ad rian na Kot, Klau dia Grze lak
(LKS Vik to ria Pil cho wi ce – obec nie
AZS Po li tech ni ka Ślą ska) - me da list ki
Mi strzostw Pol ski LZS;
�Ka ro li na Su chan, Wik to ria Su chan
i Alek san dra Przy wa ra - fi na list ki
Ogól no pol skie go Tur nie ju UKS;
�me da li ści Wo je wódz kich Igrzysk
Spor to wych szkół pod sta wo wych
(Pław nio wi ce, Sta ni ca) i gim na zjów
(Pil cho wi ce).

Na te re nie po wia tu gli wic kie go
i Gli wic są or ga ni zo wa ne sys te ma tycz -
nie tur nie je te ni sa sto ło we go:
�Mi strzo stwa Po wia tu Gli wic kie go –
mło dzi ków-mło dzi czek, ka de tów-ka -
de tek, ju nio rów-ju nio rek i se nio rów -
se nio rek;
�Mi strzo stwa Zie mi Gli wic kiej –
skrza tów-skrza tek, ża ków-ża czek,
mło dzi czek-mło dzi ków, ka de tów -ka -
de tek, Ka ro li nek-Kar li ków;
�Mi strzo stwa Po wia tu Gli wic kie go
i Gli wic Szkół Pod sta wo wych i Gim -
na zjal nych;
�Grand Prix Gli wic;
oraz wie le za wo dów gmin nych, miej -
skich, so łec kich, dziel ni co wych i oko -
licz no ścio wych.

W klu bach dzia ła kil ku na stu dzia ła -
czy, tre ne rów, wy ko nu jąc tę pra ce spo -
łecz nie, gra bar dzo du żo za wod ni ków –
od naj młod szych do we te ra nów.

LE SZEK PIĘ TA 

Czy tel ni cy pi szą

Te nis ma się do brze

Ju bi le uszo we ko lę do wa nie

Trwa III Plebiscyt Sportowy Dziennika Zachodniego
w Gliwicach. Znajdują się w nim osoby reprezentujące
nasz powiat, na które warto głosować.

W tym roku kandydaci podzieleni zostali na cztery grupy
– Czytelnicy osobno wybierają Najpopularniejszego
Sportowca Gliwic, osobno Najpopularniejszego Sportowca

Powiatu Gliwickiego. Osobno także typują Sportową Twarz
Gliwic i Sportową Twarz Powiatu Gliwickiego. Na swych
kandydatów głosować można do 8 lutego wysyłając sms.
Szczegółowe informacje i pełna lista kandydatów znajdują
się na stronie gliwice.naszemiasto.pl.

(RG)

Plebiscyt sportowy Dziennika Zachodniego
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MA PA 
W CZTE RECH
CZĘ ŚCIACH

Na są sied niej stro nie dru ku je my ko lej -
ną, trze cią część Ma py tras ro we ro -
wych po wia tu gli wic kie go. Obej mu je
po łu dnio wo-za chod nią część po wia tu.
W na stęp nym wy da niu WPG znaj dzie -
cie ostat nią, czwar tą już część tej ma py,
wy da nej w ub. r. przez Sta ro stwo Po -
wia to we w Gli wi cach. Wy star czy je
wy ciąć, skle ić i… ma cie ca łość! 

(RG)

3 4

12
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8 grud nia w ha li spor to wej
w Wie low si od by ły się XIII In dy wi -
du al ne Mi strzo stwa Po wia tu Gli wic -
kie go w Te ni sie Sto ło wym. 

W mi strzo stwach star to wa ło 77
uczest ni ków z 12 klu bów w kil ku ka te -
go riach. Miej sca na po dium za ję li: 
* mło dzicz ki – 1. Da ria Je zio row ska
(ULKS Pław nio wi ce), 2. Alek san dra
Cza ja (ULKS Pław nio wi ce), 3. We ro -
ni ka Nyk (LKS Orzeł Sta ni ca); 
* mło dzi cy – 1. Da mian Gi lew ski
(LKS Orzeł Sta ni ca), 2. Ja kub So wa
(UKS Fe niks Py sko wi ce), 3. Ka rol
Gie ra (LKS Na przód Świ bie); 
* ka det ki – 1. Ju sty na Ży ła (LKS Orzeł
Sta ni ca), 2. Ka ro li na Su chan (ULKS
Pław nio wi ce), 3. Wik to ria Zu bek
(ULKS Pław nio wi ce); 

* ka de ci – 1. Mar cin Mo len da (LKS
Orzeł Sta ni ca), 2. Da niel No wak (LKS
Mło dość Rud no), 3. Da wid Kwa śniok
(LKS Ruch Pniów); 
* ju nior ki – 1. Ad rian na Kot (Pil cho wi -
ce), 2. Pa try cja Osi niak (ULKS Ruch
Pniów); 
* ju nio rzy – 1. Ad rian Szy mu ra (LKS
Orzeł Sta ni ca), 2. Mi chał Ży ła (LKS
Orzeł Sta ni ca), 3. Do mi nik Szmaj
(LKS Orzeł Sta ni ca); 
* se nior ki – 1. Do ro ta Ka niec ka
(ULKS Ruch Pniów), 2. Iwo na Steu er
(Li go ta Ła będz ka), 3. Bar ba ra Ko py ra
(ULKS Ruch Pniów);
* se nio rzy – 1. Da riusz Steu er (ULKS
Taj fun Li go ta Ła będz ka), 2. Ru dolf
Steu er (ULKS Taj fun Li go ta Ła będz -
ka), 3. Łu kasz Ku rasz (UKS Fe niks Py -

sko wi ce).
Ze spo ło wo naj le piej spi sa li

się: ULKS Pław nio wi ce, LKS
Orzeł Sta ni ca, LKS Wil ki Wil cza.
Wśród gmin punk ta cja przed sta -
wia ła się na stę pu ją co: Ru dzi niec
(617 pkt), Pil cho wi ce (523), Wie -
lo wieś (357), To szek (212), Py -
sko wi ce (152), Knu rów (28). 

Za wod ni kom pu cha ry, me da -
le, dy plo my i drob ne upo min ki
pro mo cyj ne Po wia tu Gli wic kie go
wrę czy li czło nek Za rzą du Po wia -
tu Sła wo mir Adam czyk i prze -
wod ni czą cy Ra dy Spor tu Po wia -
tu Gli wic kie go Mar cin Kwa -
śniok. Sę dzią głów nym za wo dów
był Le szek Pię ta. 

Im pre zę zor ga ni zo wa ło Sta ro -
stwo Po wia to we w Gli wi cach we
współ pra cy z gmi ną Wie lo wieś.

(SoG)

Mi strzo wie 
ping-pon ga

Zwy cięs cy se nio rzy: Da riusz Steu er, Ru dolf
Steu er i Łu kasz Ku rasz.

Fo
 to

:M
. K

w
a ś

ni
ok

To szec ka Gru pa Ko lar ska po -
wsta ła nie ca ły rok te mu – w mar -
cu 2012 r. Mi mo to ma na swym kon -
cie już spo ro suk ce sów.

– Dzia ła my ja ko uczniow ski klub
spor to wy przy Szko le Pod sta wo wej
w Tosz ku – mó wi tre ner To szec kiej
Gru py Ko lar skiej, Ar ka diusz Łu ków. –
Na sza gru pa sku pia oko ło 15 mło dych
ko la rzy, tre nu ją cych w ka te go riach
wie ko wych od ża ka do ju nio ra młod -
sze go. W zde cy do wa nej więk szo ści są
to chłop cy, dziew czy na jest tyl ko jed -
na, ale za to spi su je się dziel nie. Klau -
dia Po pek roz po czę ła tre nin gi we wrze -
śniu, a w roz gry wa nych je sie nią i zi mą
za wo dach w ko lar stwie prze ła jo wym
zaj mo wa ła czo ło we lo ka ty w swej ka -
te go rii wie ko wej. Za wod ni cy To szec -
kiej Gru py Ko lar skiej ma ją od 7 do 14
lat. Ja ko klub po sia da my li cen cję Pol -
skie go Związ ku Ko lar skie go i je ste śmy
sto wa rzy sze ni w Ślą skim Związ ku Ko -
lar skim.

Mło dzi ko la rze w pierw szym se zo -
nie tre nin gów wzię li już udział w bli -
sko 20 róż nych za wo dach, w tym or ga -
ni zo wa nych przez Pol ski Zwią zek Ko -
lar ski. Star to wa li w nich z po wo dze -
niem. 12-let ni Bar tło miej Za błoc ki za -
jął III miej sce w Mi strzo stwach Ża ków
Ślą ska na To rze, któ re od by ły się w Ru -
dzie Ślą skiej, był też dru gi na Za wo -
dach Ko lar skich o Pu char Bur mi strza
w Ko zie gło wach i pią ty w Za wo dach
o Pu char Pre zy den ta Gli wic w Ko lar -
stwie Gór skim. O dwa la ta młod szy
An to ni Łu ków za jął III miej sce w Pu -
cha rze Pol ski w Prze ła jach, któ ry od był
się w So snow cu, wy grał Mi strzo stwa
Za brza w MTB i Pu char Pre zy den ta
Gli wic w Ko lar stwie Gór skim. W tych
ostat nich za wo dach je go ko le ga, Szy -
mon Za błoc ki, ry wa li zu jąc z do świad -

czo ny mi ko la rza mi, upla so wał się
na czwar tej po zy cji, na to miast Mi chał
Ga bryś był pią ty w Pu cha rze Pol ski
w Ko lar stwie Prze ła jo wym w So snow -
cu.

– Waż ne jest nie
tyl ko to, że mło dzi za wod ni cy tre nu ją
z pa sją i osią ga ją suk ce sy, ale i to, że
za chę ca ją swo ich ró wie śni ków do ak -
tyw ne go spę dza nia wol ne go cza su –
do da je Ar ka diusz Łu ków. – Chęt nie
wy bie ra ją się nie tyl ko na za wo dy,
ale i na re kre acyj ne wy pra wy ro we -
ro we, czę sto nie ba cząc na po go dę.
Lu bią na przy kład tra sę pro wa dzą cą
od Tosz ka do Je zio ra Cze cho wic kie -

go przez Wil ko wicz ki. Ma 14 ki lo -
me trów i jest do brze ozna ko wa na.
Jed nak by osią gać suk ce sy na za wo -
dach, trze ba pro wa dzić sys te ma tycz -
ny, su mien ny tre ning, wy ma ga ją cy

od mło dych ko la rzy du że go spor to -
we go za an ga żo wa nia. Te raz, po mi mo
zi my, za wod ni cy przy go to wu ją się
do ko lej ne go se zo nu ko lar skie go. 

Tych, któ rzy chcą spró bo wać swo -
ich sił w tej trud nej dys cy pli nie spor tu,
za pra sza my na tre nin gi To szec kiej
Gru py Ko lar skiej. Te le fon kon tak to -
wy: 515-680-134.

(RG) 

Pa sjo na ci dwóch kó łek

Mło dzi za wod ni cy
To szec kiej Gru py Ko -

lar skiej i ich tre ner
to wa rzy szy li nam

w paź dzier ni ku ub. r.
w otwar ciu tras ro we -

ro wych po wia tu gli -
wic kie go. 

Po ni żej za miesz cza my list na sze go
Czy tel ni ka, Ge rar da Po rdzi ka,
w któ rym przed sta wia cie ka wost ki
zwią za ne ze swą miej sco wo ścią – Po -
ni szo wi ca mi (gmi na Ru dzi niec). 

Do Po ni szo wic do jeż dża się z czte -
rech stron, a mia no wi cie: od Nie wie -
szy, od stro ny Słup ska, Wi do wa i Nie -
kar mi. Cha rak te ry stycz ne jest to (o ile
znam po wiat gli wic ki), że nie spo tka -
łem się z tym w in nych miej sco wo -
ściach, aże by z każ dej stro ny
przy wjeź dzie do wio ski był usy tu owa -
ny krzyż przy droż ny. 

Na wią zu jąc do kon kur su zwią za ne -
go z ko ścioł ka mi po wia tu gli wic kie go
i py tań z kon kur sów w „Wia do mo -
ściach Po wia tu Gli wic kie go”, chcia łem
przed sta wić jesz cze je den szcze gół
(mo że ma ło zna ny), któ ry do ty czy
dzie jów Po ni szo wic. Dra ma tycz ne by -
ły dzie je ziem ślą skich w cza sie woj ny
trzy dzie sto let niej 1618-1648. Na te re -
nach przy le głych do Po ni szo wic do -
szło do krwa wej po tycz ki po mię dzy

woj skiem cze skim a od dzia łem hra bie -
go Mans fel da. Po le głych i za bi tych po -
cho wa no w po bli skim la sku na zy wa -
nym do dziś Sznu ro wą Gó rą (Sznu ra -
berg) – 245 m n. p. m. Na przy po mnie -
nie owych krwa wych starć po sta wio no

tam krzyż z „Okiem Bo żym”, któ ry za -
cho wał się do dnia dzi siej sze go. Krzyż
ten stoi w naj wyż szym punk cie. W in -
nych miej sco wo ściach nie spo tka łem
się z ta kim krzy żem. 

GE RARD PO RDZIK

Czy tel ni cy pi szą

Wy jąt ko we krzy że 

Je den z przy droż nych krzy ży przy wjeź dzie do Po ni szo wic.
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Cie ka we wy ciecz ki
Od dział PTTK Zie mi Gli wic kiej

za pra sza na cie ka we wy ciecz ki tu ry -
stycz no -kra jo znaw cze.

Od 25 ma ja do 5 czerw ca trwać bę -
dzie wy pra wa „Szla kiem by łej Ju go sła -
wii”, na któ rą za pi sy pro wa dzo ne są
do 15 stycz nia. Od 2 do 7 sierp nia
moż na wy brać się na wy ciecz kę „Czar -

no ho ra” (za pi sy do 15 lu te go), z ko lei
od 5 do 15 wrze śnia or ga ni zo wa na jest
im pre za „Gre cja-Tur cja” (za pi sy do 30
stycz nia).

Bliż sze in for ma cje w biu rze Od -
dzia łu PTTK Zie mi Gli wic kiej, ul. Ry -
nek 11, I pię tro, tel. 32 231 05 76
i na stro nie in ter ne to wej: gli wi ce. pttk.
pl.

(RG)



ŚLE DZIE Z GRZY BA MI

Ilość po szcze gól nych skład ni ków
wg uzna nia.

Su szo ne praw dziw ki na mo czyć.
Na stęp nie pod go to wać. Ce bu lę po kro -
ić w piór ka i uwię dlić na ole ju. Do dać
do niej po kro jo ne w kost kę su szo ne
pod go to wa ne grzy by i da lej du sić.
Na ko niec do dać
prze cier po -
mi do ro wy,
przy pra -
wy (sól,
p i e p r z )
wg uzna -
nia. Wy my -
te pła ty ma tia -
sów po kro ić i do dać do ca ło ści, wy -
mie szać, do pra wić do sma ku. 

Ali cja Bu ka ła
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Po przez prze sła nie roz wią zań „Krzy żów ki z ha słem” i kon kur su „Ja ki to ko śció łek”
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. 

Dzię ku je my za wszyst kie na de sła ne od po -
wie dzi. Po praw ne ha sło krzy żów ki z po przed -
nie go wy da nia WPG to Be tle jem. 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: Pa weł Ba na sik, Agniesz ka Fał -
dow ska oraz Sta ni sław Uliasz. 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. 

Po ni żej za miesz cza my ko lej ną krzy żów kę.
Roz wią za nie (ha sło krzy żów ki) pro si my prze sy -
łać do 30 stycz nia 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) 

1. „… na rzecz edu ka cji”. Na zwa pro jek tu re ali zo wa ne -
go przez Po wiat Gli wic ki, któ ry za koń czył się w 2012 r. 
2. Lo do wy do mek Eski mo sów. 
3. Któ ra edy cja kon cer tu „Da ry Serc” od by ła
się 15 grud nia 2012 r.? 
4. Ja ką na zwę no si Dom Po mo cy Spo łecz nej
w So śni co wi cach? 

5. Okres ba lów i za baw. 
6. Na gro da przy zna wa na przez Ra dę Po wia tu Gli -
wic kie go w uzna niu za sług na rzecz Po wia tu Gli -
wic kie go. 
7. Zwi sa ją zi mą z da chu. 
8. Zi mo wa prze jażdż ka z sa nia mi. 
9. W ja kiej gmi nie 16 grud nia 2012 r. od był się
kon kurs na naj lep szą po tra wę świą tecz ną? 

Py ta nia do krzy żów ki:

KK RR ZZ YY ŻŻ ÓÓ WW KK AA Z  Z  HH AA SS ŁŁ EE MM

NNRR  11  ((7700))  SSTTYYCCZZEEŃŃ  22001133 OOSSTTAATTNNIIAA  SSTTRROONNAA  

Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -
cach wy da ło al bum pn. „Drew nia ne
ko ścio ły na spi chle rzo wych szla kach
po wia tu gli wic kie go”. W ko lej nych
nu me rach WGP pre zen tu je my jed ną
ze świą tyń, któ ra zo sta ła przed sta -
wio na w tym al bu mie, za chę ca jąc
tym sa mym do ich zwie dza nia. Za -
miesz cza my fo to gra fię da ne go ko -
ściół ka i je go opis, ale nie po da my je -
go na zwy i miej sco wo ści, gdzie się
znaj du je. Wa szym za da niem jest od -
gad nię cie, o ja ki ko ściół cho dzi. 

Po ni żej opis pre zen to wa ne go ko -
ściół ka.

Pierw sza wzmian ka o ko ście le po -
cho dzi z 1279 r. We dług naj now szych
ba dań świą ty nia w obec nym kształ cie
wznie sio na zo sta ła w 1661 r., na to -
miast jej wie ża, wcze śniej wol no sto ją -
ca, po cho dzi z 1518 r. Fun da to rem
świą ty ni był An dre as Ema nu el Po spel,
opat klasz to ru Cy ster sów w Ru dach
Wiel kich. 

Obiekt był wie lo krot nie na pra wia ny
i re mon to wa ny w XIX i XX w. Je go
dzi siej szy stan to za słu ga grun tow nych
prac kon ser wa tor sko-re mon to wych

oraz po prze dza ją cych je ba dań
z lat 1998-2008. Wte dy też od kry to tu
cen ne po li chro mie (po przed nio za ma -
lo wa ne) o sty li sty ce ba ro ko wej. Praw -
do po dob nie wy ko na no je w dwóch eta -
pach. Pierw szy z nich przy padł
na 1661 r., a dru gi na prze -
łom I i II ćwier ci XVIII w. 

Jed no na wo wy, orien to wa ny ko ściół
po sia da kon struk cję zrę bo wą, a je go
wie ża – słu po wą. Do kwa dra to wej na -
wy od płn. przy le ga ją kruch ta bocz na
i ma łe po miesz cze nie – skła dzik. Na wa
od wsch. łą czy się z trój bocz nie za -
mknię tym pre zbi te rium, na rzu cie pro -
sto ką ta. Po jej płn. stro nie znaj du je się
pro sto kąt na za kry stia, do któ rej pro wa -
dzi wej ście przez wspo mnia ny skła -
dzik. Do na wy od zach. przy sta wio na
jest kwa dra to wa wie ża z kruch tą głów -
ną w przy zie miu. 

Nad da chem na wy gó ru je szcze -
ścio bocz na wie życz ka na sy gna tur kę
i wy cię ta z bla chy po stać Mat ki Bo -
skiej na pół księ ży cu. Szczyt da chu pre -
zbi te rium zdo bi bla sza na po stać św.
Mi cha ła Ar cha nio ła wal czą ce go ze
smo kiem. Przy pusz cza się, że obie te

de ko ra cje wy ko na no w XVII w. Z wy -
jąt kiem wie ży i płn. ścia ny ko ścio ła,
bu dow lę obie ga ją przy dasz ki po bi te
gon tem. 

Wnę trze ko ścio ła za chwy ca bo ga tą
de ko ra cją ma lar ską. Wspa nia łe
polichro mie (po nad 530 m2) po kry wa -
ją wszyst kie ścia ny na wy i pre zbi te rium
(w tym za oł ta rza mi), pa ra pet chó ru
mu zycz ne go oraz de ski stro po we na wy,
a tak że po zor ne skle pie nie pre zbi te rium
(czę ścio wo). Fi gu ral ną de ko ra cję ma -
lar ską uzu peł nia ją mo ty wy ro ślin ne.

Na płn. ścia nie pre zbi te rium na ma lo -
wa no m.in. Sie dem Sa kra men tów oraz
Chry stu sa na krzy żu – ad o ro wa ne go

przez przed sta wi cie li sta nów du chow -
nych i świec kich. Za oł ta rzem głów -
nym na ma lo wa na jest sce na Grze chu
Pier wo rod ne go. Na płn. ścia nie na wy
wid nie ją sce na ad o ra cji Mat ki Bo żej
i wi ze ru nek św. Grze go rza Wiel kie go.
Z ko lei na jej ścia nie płd. wi dzi my
m.in. świę tych: Ja na Ne po mu ce na i Be -
ne dyk ta, a tak że sce ny Ukrzy żo wa nia,
Chry stu sa przy ko lum nie oraz Trój cę
Świę tą. Na to miast zach. ścia na na wy
po sia da me da lion z wi ze run kiem św.
Izy do ra Ora cza, oko lo ny wi cią ro ślin ną. 

Ba ro ko wy oł tarz głów ny ko ścio ła
(1648 r.) ma ob ra zy św. Mi cha ła Ar cha -
nio ła i Dzie ciąt ka Je zus z krzy żem
(w zwień cze niu) oraz rzeź by świę tych:
Pio tra, Paw ła i An drze ja. 

Ko ściół, sto ją cy na wzgó rzu, ota -
cza ją wie ko we drze wa – po mni ki przy -
ro dy. U pod nó ża je go skar py sto -
ją XIX-wiecz ne krzy że przy droż ne. 

(Opr. SoG)

Nasz kon kurs: ZGAD NIJ…

… JA KI TO KO ŚCIÓ ŁEK?

Gdzie mie ści się ta drew nia na świą ty nia i ja ka jest jej na zwa?

Wśród Czy tel ni ków, któ rzy roz po zna ją opi sa ny ko ściół, roz lo su je my eg zem -
plarz al bu mu „Drew nia ne ko ścio ły na spi chle rzo wych szla kach po wia tu gli wic -
kie go”. Od po wie dzi pro si my prze sy łać do 31 stycz nia na ad res e-ma il: re dak -
cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl lub pocz tą tra dy cyj ną na ad res Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-100 Gli wi ce, do pi sek „Wia do mo ści
Po wia tu Gli wic kie go”. W po przed nim nu me rze WPG pre zen to wa li śmy ko ściół
św. Bar tło mie ja w Smol ni cy. Na gro dę otrzy mu je Ste fan Fo it. W ce lu jej od bio -
ru pro si my o kon takt pod nr. tel. 32 332 66 65.
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Po noć zi ma psza je śnie gym
Abo mro zu jak by ście gym
Toż trza wszy sko nom to szczi mać
Z my ślom – Ta ko już ta zi ma.

Bro ni sław Wą tro ba

Ślą ska frasz ka

Zima

ŚLE DZIE Z RO DZYN KA MI

Skład ni ki:
� 50 dag śle dzi (ma tia sy)
� 40 dag ce bu li
� 10 dag ro dzy nek (spa rzo -
nych)
� 1 ły żecz ka so ku z cy try -
ny
� 1 ły żecz ka cu kru
� pieprz wg uzna nia
� 2 łyż ki kon cen tra tu po mi do ro -
we go
� 1/2szklan ki ole ju
Wy ko na nie:

Śle dzie mo czy my ok. 2 godz. Ce bu lę sma ży my na szkli -
sto, do da je my do niej cu kier i kon cen trat, spa rzo ne ro dzyn -
ki oraz pieprz. Chwi lę du si my. 

Prze kła da my war stwa mi ma sę ce bu lo wą i po kro jo ne śle -
dzie. Na ko niec de ko ru je my wg uzna nia.

Ewa Za błoc ka

Konkursowe przepisy
Tym ra zem przed sta wia my prze pi sy na po tra wy, któ re oka za ły się naj lep sze na kon kur sie, zor -

ga ni zo wa nym na Zam ku w Tosz ku tuż przed świę ta mi Bo że go Na ro dze nia. Tak przy go to wa ne śle -
dzie do sko na le na da ją się nie tyl ko na Wi gi lię, ale i na kar na wa ło we spo tka nia – łącz nie z tzw.
śle dzi kiem, któ ry za koń czy okres hucz nych za baw. (RG)


