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Te go jesz cze w Knu ro wie nie by -
ło! 27 kwiet nia w Ha li Spor to wej
MO SiR w Szczy gło wi cach od bę dzie
się Ogól no pol ski Tur niej Tań ca To -
wa rzy skie go „II Ślą ska Wio -
sna 2013”. Bę dzie wspa -
nia ła oka zja, by po dzi -
wiać wy so kiej kla sy pa ry
ta necz ne z kra ju i za gra -
ni cy, oce nia ne przez
mię dzy na ro do we ju ry.

Pierw sza edy cja tej im pre zy
od by ła się przed ro kiem
w Mi ko ło wie, ale te raz or -
ga ni za to rzy – ze wzglę du
na du żą przy chyl ność Po -
wia tu Gli wic kie go i Mia sta
Knu ro wa – po sta no wi li
prze nieść się wła śnie
do Szczy gło wic. War to wy -
brać się na tę im pre zę. Już

o godz. 10.00 za czną swo ją ry wa li za cję
naj młod si uczest ni cy w wie ku 12-13
lat. O godz. 14.00 na par kiet wkro czą
pa ry do ro słe. Na to miast o godz. 18.00

roz pocz nie się ga la, pod czas któ rej wy -
stą pią naj lep sze pa ry w ka te go riach
OPEN i HOB BY. To im pre za du żej wa -
gi – bio rą w niej udział naj bar dziej uty -
tu ło wa ni tan ce rze. 

Or ga ni za to rem Tur nie ju jest Szko ła
Tań ca GU TO VSKY z Gli wic, ma ją ca

ugrun to wa ną po zy cję w ta -
necz nym świe cie. Jej głów -
ny tre ner, Igor Gu to vsky
jest wy cho waw cą wie lu mi -
strzow skich par w kra ju
i za gra ni cą. ST GU TO VSKI
o r  g a  n i  z u  j e  i m  p r e  z ę
w Szczy gło wi cach wspól -
nie z Uczniow skim Klu bem
Spor to wym STG w Gli wi -
cach. Przed się wzię cie jest
współ or ga ni zo wa ne dzię ki
wspar ciu Sta ro stwa Po wia -
to we go w Gli wi cach i Sa -
mo rzą du Mia sta Knu rów.

(RG)

Ta necz na wio sna

Ta niec to wa rzy ski to wdzięk i ele gan cja.
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Od ja kie goś cza su do cho dzi ły
do nas sy gna ły, że miesz kań cy po -
wia tu gli wic kie go ma ją trud no ści
z po łą cze niem się z nu me rem alar -
mo wym 112.

– In ter pe la cje w tej m.in. spra wie
zło żył rad ny po wia to wy An drzej
Ku rek – mó wi sta ro sta gli wic ki
Mi chał Nie szpo rek. – W ce lu
wy ja śnie nia tej kwe stii Za -
rząd Po wia tu Gli wic kie go
spo tkał się 4 kwiet nia z To -
ma szem Wój ci kiem, ko men -
dan tem Cen trum Ra tow nic twa Gli wi ce
i Mar kiem No wa kow skim, za stęp cą ko -
men dan ta miej skie go po li cji w Gli wi cach. 

Z otrzy ma nych wy ja śnień wy ni ka,
iż 30 li sto pa da ub. r. dwa sta no wi ska
ob słu gi nu me ru alar mo we go 112 zo sta -
ły prze nie sio ne z sie dzi by CRG do sie -
dzi by KMP w Gli wi cach. Z punk tu wi -

dze nia miesz kań ców na sze go re jo nu
nic się jed nak nie zmie ni ło – po wy bra -
niu nu me ru 997 lub 112 te le fon jest od -
bie ra ny przez dwóch ca ło do bo wo dy -

żu ru ją cych po li cjan tów. Fi zycz ne
prze nie sie nie sta no wisk dys po -
zy to rów po li cji zo sta ło wy mu -
szo ne zmie nio ny mi prze pi sa mi
praw ny mi. 

W związ ku z tym przy po mi na -
my, że na dal funk cjo nu ją nu me ry

alar mo we: 
� 997 – po li cja
� 998 – straż po żar na
� 999 – po go to wie ra tun ko we.

Nu mer 112 na le ży wy bie rać, gdy
po trzeb ne jest przy by cie przy naj mniej
dwóch służb. Je że li wy star czy po moc
tyl ko jed nej służ by, na przy kład po go -
to wia, war to dzwo nić pod jej nu mer
alar mo wy. (RG) 

NIE TYL KO 112

Oczy wi ście do na szych szkół po -
nad gim na zjal nych. Po wiat Gli wic ki
pro wa dzi w Knu ro wie i Py sko wi -
cach trzy ze spo ły szkół, w któ rych
na praw dę war to się uczyć.

Gim na zja li ści mu szą w naj bliż szym
cza sie za de cy do wać, gdzie kon ty nu -
ować na ukę. Za pra sza my – szcze gól nie
tych z te re nu po wia tu, ale nie tyl ko –
do na szych szkół: Ze spo łu Szkół im. I.
J. Pa de rew skie go w Knu ro wie, Ze spo -
łu Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko -
wi cach i Ze spo łu Szkół Za wo do wych

nr 2 w Knu ro wie. To do bre szko ły,
w któ rych moż na zdo być za rów no do -
bre wy kształ ce nie ogól no kształ cą ce,
jak i cie ka wy za wód. Każ dy z tych ze -
spo łów szkół ma swą spe cy fi kę, ale
wszyst kie są przy ja zne uczniom, we
wszyst kich moż na roz wi jać swe pa sje
i za in te re so wa nia.

Wię cej na ten te mat w spe cjal nym
do dat ku pt. „Szko ły war te po le ce nia”,
znaj du ją cym się we wnątrz te go wy da -
nia WPG.

(RG)

ZA PRA SZA MY GIM NA ZJA LI STÓW!

�� Ze spół Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie sły nie z do bre go przy go to -
wa nia mło dzie ży do ma tu ry i stu diów,
a je go Tech ni kum nr 1 pla su je się wy so -
ko w kra jo wych ran kin gach. Ma też
świet ne za ple cze spor to we – na zdję ciu
dziew czę ta w cza sie ćwi czeń w lu strza -
nej sa li fit ness, wcho dzą cej w skład no -
wo cze snej ha li. 

Fo
 to

:M
.  C

y  p
ru

c h

�� Kla sa mun du ro wa – i in ne cie -
ka we ofer ty dla ab sol wen tów
gim na zjów – ru szą od wrze śnia
w Ze spo le Szkół im. M. Ko nop nic -
kiej w Py sko wi cach. Na zdję ciu
ucznio wie „mun du rów ki”, któ ra
już od kil ku lat dzia ła z po wo dze -
niem w Ze spo le Szkół Za wo do -
wych nr 2 w Knu ro wie. Fo

 to
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�� W Ze spo le Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie moż na zdo być za wód gór -
ni ka – co waż ne z gwa ran cją za trud nie nia w ko pal niach Kom pa nii Wę glo wej.
Na zdję ciu skok przez skó rę, któ rym tra dy cyj nie mło dzi chłop cy wkra cza ją
w świat gór ni czej bra ci. 
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Co ma ją na ce lu te zmia ny? Po co są po dej -
mo wa ne? Ta kie py ta nia za da ją przede
wszyst kim miesz kań cy Py sko wic i gmin są -
sia du ją cych z tym mia stem, któ rzy ko rzy sta -
ją z usług szpi ta la. Jak za wsze sły sząc o ko -
mer cja li za cji, oba wia ją się zmian. Spie szę ich
jed nak uspo ko ić – pla no wa ne prze kształ ce nia
w ni czym nie ogra ni czą do stęp no ści usług
me dycz nych. Sy tu acja pa cjen tów na pew no
się nie po gor szy, a re struk tu ry za cja przy czy ni
się do lep sze go funk cjo no wa nia pla ców ki.

Ra da Po wia tu Gli wic kie go we wrze -
śniu 2012 r. przy ję ła uchwa łę w spra wie wy ra -
że nia wo li prze kształ ce nia SP ZOZ w Py sko -
wi cach w spół kę pra wa han dlo we go. Mo cą tej
uchwa ły szpi tal prze kształ co ny ma zo stać
w spół kę z o.o. ze 100-pro cen to wym udzia łem
Po wia tu Gli wic kie go – w try bie i na za sa dach
okre ślo nych w art. 70-82 usta wy o dzia łal no ści
lecz ni czej. Wy ko na nie tej uchwa ły po wie rzo -
no Za rzą do wi Po wia tu Gli wic kie go.

To prze kształ ce nie ma do pro wa dzić
do efek tyw niej sze go za rzą dza nia szpi ta lem,
otwar cia przed nim no wych moż li wo ści uzy -
ska nia przy cho dów i ra cjo na li zo wa nia go spo -
da ro wa nia. War to tu przy wo łać przy kład

szpi ta la w Knu ro wie, któ ry prze kształ co ny
zo stał w spół kę już kil ka lat te mu. Da je to
kon kret ne efek ty – pla ców ka mo gła po sze -
rzyć za kres świad czo nych usług, dzię ki cze -
mu np. w 2012 r. za ro bi ła ok. 1 mln zł. 

Wy ko nu jąc za pi sy po wyż szej uchwa ły,
Za rząd Po wia tu Gli wic kie go 19 mar ca br.

przy jął sta no -
w i  s k o
w spra wie
prze kształ ce -
nia SP ZOZ
Szpi ta la w Py sko wi cach. We dle je go za ło żeń
dzia ła nia zwią za ne z prze kształ ce niem za -
koń czą się 30 czerw ca br., a dniem prze -
kształ ce nia SP ZOZ w spół kę bę dzie 1 lip -
ca 2013 r., kie dy to zo sta nie ona wpi sa na
do KRS. Nie ru cho mo ści, znaj du ją ce się
w nie od płat nym użyt ko wa niu przez SP ZOZ,
po wiat wnie sie w for mie wkła du nie pie nięż -
ne go (apor tu) do po wsta łej spół ki. Jej ka pi tał
za kła do wy zo sta nie zwięk szo ny o wkład pie -
nięż ny w wy so ko ści ok. 1,4 mln zł, w ca ło ści
po cho dzą cy z bu dże tu Po wia tu Gli wic kie go.
W ce lu wy ko na nia tych za ło żeń Za rząd Po -
wia tu Gli wic kie go po wo łał 10-oso bo wy Ze -
spół ds. prze kształ ce nia SP ZOZ Szpi ta la Po -
wia to we go w Py sko wi cach, zło żo ny z przed -
sta wi cie li Sta ro stwa Po wia to we go oraz Szpi -
ta la w Py sko wi cach.

Ma ją cy du żo za dań do wy ko na nia Ze spół
spo ty ka się co kil ka dni. Mu si przy go to wać
nie zbęd ne do ku men ty, po trzeb ne w pro ce sie

prze kształ ce nia – wraz z har mo -
no gra mem ich przy ję cia przez
Za rząd Po wia tu i Ra dę Po wia tu
Gli wic kie go. Są to m.in. akt za -
ło ży ciel ski spół ki, akt prze kształ -
ce nia, re gu la min or ga ni za cyj ny
spół ki, kwe stio na riusz prze -
kształ ce nia oraz sto sow ne
uchwa ły do ty czą ce prze kształ ce -
nia i zwią za nych z tym spraw
ma jąt ko wych. 

Szpi tal w Py sko wi cach po za
zmia na mi for my za rzą dza nia
cze ka ją w naj bliż szych la tach
po waż ne re mon ty. Pla ców ka
mu si być zmo der ni zo wa na, by

do koń ca 2016 r. speł niać wy mo gi mi ni ste -
rial ne go roz po rzą dze nia, do ty czą ce go tzw.
stan dar dów. Jest to kosz tow ny za bieg.
Szpi tal ja ko spół ka ma szan se, by te mu po -
do łać, a tym sa mym – na dal słu żyć pa cjen -
tom.

Sta ro sta gli wic ki MI CHAŁ NIE SZPO REK

Wi ce mar sza łek Se na tu RP Ma ria Pań czyk -Po zdziej,
zna na dzien ni kar ka i pro pa ga tor ka gwa ry ślą skiej by ła
go ściem se sji z ra cji uchwa ły, któ rą Ra da Po wia tu Gli -
wic kie go pod ję ła kil ka mie się cy te mu. Uchwa ła ta wy -
ra zi ła po par cie dla pro jek tu usta wy o mniej szo ściach
na ro do wych i et nicz nych, zgło szo ne go przez po sła
Mar ka Plu rę. Do ty czy on m.in. uzna nia gwa ry ślą skiej
za ję zyk re gio nal ny. Pro jekt ten zo stał od rzu co ny przez
Rząd RP. Ma ria Pań czyk -Po zdziej sze ro ko wy ja śni ła
kwe stie zwią za ne z tym za gad nie niem, kła dąc na cisk
na to, iż jej zda niem – zgod nym rów nież z opi nią Ra dy
Ję zy ka Pol skie go – nie ma uza sad nie nia do uzna nia
gwa ry ślą skiej za ję zyk re gio nal ny. 

– Po zo staw my gwa rę gwa rą – ape lo wa ła. – W każ -
dym re gio nie Ślą ska jest ona in na. Ina czej mó wi się
w oko li cach Ryb ni ka, ina czej pod Gli wi ca mi, a jesz cze
ina czej w Za brzu. Gdy te od mia ny zo sta ną ujed no li co -
ne, po wsta nie sztucz ny ję zyk, któ re go nie za ak cep tu ją
ci, któ rzy gwa rę wy no szą z do mu ro dzin ne go. Dzie ci
nie bę dą ro zu mieć dziad ków ani ro dzi ców, wszy scy
od rzu cą ten ję zyk. Ujed no li ce nie gwa ry w ce lu stwo -
rze nia ję zy ka re gio nal ne go do pro wa dzi do jej za gła dy. 

Po prze ko nu ją cym wy stą pie niu Ma rii Pań czyk -Po -
zdziej rad ni wy ja śnia li, dla cze go pod ję li wspo mnia ną
uchwa łę. An drzej Ku rek przy po mniał, że gwa ra by ła
tę pio na przez la ta i obec nie po trzeb ne są środ ki, by ją
kul ty wo wać, a dro gą do te go jest uzna nie jej za ję zyk.
Mi chał Nie szpo rek po wo łał się na do świad cze nia Ka -
szu bów w tym wzglę dzie. Win fryd Fi coń mó wił o kul -
ty wo wa niu gwa ry w gmi nie Pil cho wi ce. Ma riusz Po lo -
czek stwier dził, że zna jo mość gwa ry trze ba prze ka zy -
wać mło dym po ko le niom, zaś Le szek Ko ło dziej za zna -
czył, że gwa ra sa ma się bro ni, przy wo łu jąc przy kład
ka ba re tu „Ka fli ki” z Łą czy. Rad na Da nu ta So biech po -

dzię ko wa ła Ma rii Pań -
czyk -Po zdziej za wy ja -
śnie nie za gad nień,
zwią za nych z roz róż -
nie niem, czym jest
gwa ra, a czym ję zyk. –
Trze ba za dbać o to, by
przy oka zji nie ujaw ni ły się dzia ła nia se pa ra ty stycz ne,
bo prze cież Śląsk jest w Pol sce – mó wi ła. 

Ja, ja ko prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu za my ka jąc
tę dys ku sję pod kre śli łem, że Ślą za cy w prze szło ści
wie le wy cier pie li. Pod czas gło so wa nia uchwa ły po pie -
ra ją cej pro jekt usta wy rę ce rad nych sa me po szły w gó -

rę, bo za dzia łał syn drom ślą skiej krzyw dy. Dla
po rząd ku przy po mnę, że na po przed niej se sji go -
ści li śmy ks. Man fre da Sła bo nia – po etę i et no -
gra fa, któ ry na le ży do go rą cych zwo len ni ków
uczy nie nia z gwa ry ślą skiej ję zy ka. Na na stęp ną
za pro si łem zaś sa me go po sła Mar ka Plu rę. 

W dal szej czę ści se sji przed sta wio ne zo sta ły
spra woz da nia rocz ne z pla nów fi nan so wych
za 2012 rok oraz sy tu acja fi nan so wa Szpi ta la
w Knu ro wie i trzech jed no stek or ga ni za cyj nych
Po wia tu Gli wic kie go: SP ZOZ -u w Knu ro wie,
SP ZOZ Szpi ta la Po wia to we go w Py sko wi cach
i Po wia to wej Bi blio te ki Pu blicz nej w Gli wi cach.
Rad ni za da wa li sze reg py tań do ty czą cych re fe ro -
wa nych za gad nień, szcze gól nie in te re su jąc się
sy tu acją Szpi ta la w Knu ro wie. Peł ne tro ski py ta -

nia za da wa li m.in. Ewa Jur czy ga, Bog dan Li twin, Ma -
riusz Po lo czek i An drzej Ku rek. Jak za pew nił jed nak
pre zes Za rzą du spół ki z o. o. Szpi tal w Knu ro wie Mi -
chał Ek kert, nie ma żad nych pod staw do nie po ko ju. 

Na stęp nie rad ni – jed no gło śnie – przy ję li 8 uchwał.
Mo cą jed nej z nich ty tu ły „Be ne Me ri tus” (z łac. Do -
brze Za słu żo ny), przy zna wa ne za szcze gól ne za słu gi
dla spo łecz no ści po wia tu otrzy ma ją w tym ro ku: w ka -
te go rii in dy wi du al nej – dłu go let ni dzia łacz OSP Al fred
Ku bic ki, a w ka te go rii zbio ro wej – Chór „Sło wik”
z Przy szo wic i Chór „Tryl” z Tosz ka. Na naj bliż szej se -
sji do ko na my uro czy ste go wrę cze nia lau re atom na gro -
dy sym bo licz nych sta tu etek „Be ne Me ri tus”.

Nie spo sób w tej krót kiej re la cji pi sać o wszyst kim,
co wy da rzy ło się w cza sie trwa ją cej kil ka go dzin se sji.
Za in te re so wa nych od sy łam do BIP-u Po wia tu Gli wic -
kie go, gdzie za miesz czo ne są przy ję te uchwa ły oraz in -
ter pe la cje, za py ta nia, wnio ski i oświad cze nia rad nych. 

Na stęp na se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go od bę dzie
się 25 kwiet nia o godz. 15.00. 

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

WIE ŚCI Z SE SJI
Na XXXI se sji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, któ ra od by ła się 27 mar ca, mie -
li śmy oka zję wy słu chać cie ka we go wy kła du na te mat gwa ry ślą skiej,
wy gło szo ne go przez Ma rię Pań czyk -Po zdziej. Zna my też już te go rocz -
nych lau re atów na gro dy „Be ne Me ri tus” (z łac. Do brze Za słu żo ny). 
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SZPI TAL SIĘ ZMIE NIA
Sa mo dziel ny Pu blicz ny Za kład Opie ki Zdro wot nej Szpi tal
Po wia to wy w Py sko wi cach cze ka ją w naj bliż szych mie -
sią cach zmia ny prze kształ ce nio we. Z jed nost ki or ga ni -
za cyj nej Po wia tu Gli wic kie go sta nie się on spół ką
z ogra ni czo ną od po wie dzial no ścią. Sto pro cent jej
udzia łów po sia dać bę dzie po wiat.

Pa cjen ci nie mu szą się oba wiać zmian – szpi tal w Py -
sko wi cach na dal bę dzie ich przyj mo wać w ra mach
kon trak tu z NFZ. 
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Spe cjal nym go ściem se sji by ła Ma ria Pań czyk -Po zdziej,
twór czy ni kon kur su „Po na szy mu, czy li po ślą sku”.
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– Po wiat Gli wic ki mo że być dla in -
nych po wia tów przy kła dem do na -
śla do wa nia – stwier dził wi ce wo je -
wo da An drzej Pi lot pod czas spo -
tka nia po świę co ne go in we sty cjom
dro go wym na na szym te re nie. Pod -
kre ślił przy tym umie jęt ność po zy -
ski wa nia środ ków z Na ro do we go
Pro gra mu Prze bu do wy Dróg Lo kal -
nych oraz współ dzia ła nie z in ny mi
sa mo rzą da mi przy in we sty cjach
dro go wych. 
Spo tka nie od by ło się 21 mar ca w Sta -
ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach.
Wzię li w nim udział przed sta wi cie le
Wo je wódz twa Ślą skie go, Wo je wódz -
kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach,
Wo je wódz kie go In spek to ra tu Trans -

por tu Dro go we go w Ka to wi cach, Po -
wia tu Gli wic kie go, gmin wcho dzą cych
w je go skład, Za rzą du Dróg Po wia to -
wych w Gli wi cach, Ko men dy Miej -
skiej Po li cji w Gli wi cach oraz Mia sta
Gli wi ce. Go ści przy wi tał sta ro sta gli -
wic ki Mi chał Nie szpo rek, a na stęp nie
spo tka nie pro wa dził wi ce sta ro sta gli -
wic ki Wal de mar Do mbek.

Pod czas spo tka nia Ma rek Ada mus
z WFO ŚiGW w Ka to wi cach przed sta -
wił pro gra my ochro ny śro do wi ska oraz
moż li wo ści po zy ski wa nia środ ków na te
ce le. Na stęp nie Lu cjan Ma chow ski, za -
stęp ca dy rek to ra Wy dzia łu Ko mu ni ka cji
i Trans por tu Urzę du Mar szał kow skie go
Wo je wódz twa Ślą skie go omó wił pla no -

wa ne re mon ty i in we sty -
cje na dro gach wo je -
wódz kich w po wie cie gli -
wic kim oraz za sa dy
współ fi nan so wa nia in we -
sty cji z sa mo rzą da mi.
An drzej Ka ra siń ski, se -
kre tarz Mia sta Gli wi ce
przy bli żył ze bra nym
kwe stie zwią za ne z bu do -
wą gli wic kie go od cin ka
Dro go wej Tra sy Śred ni -
co wej, na to miast Jó zef
Gaw ron z fir my KCSP –
spo so by no wo cze sne go
po zy ski wa nia ener gii dla
urzą dzeń dro go wych.
Po wy stą pie niach był czas na dys ku sję.
Pod czas spo tka nia wi ce sta ro sta gli wic ki
wrę czył li sty z po dzię ko wa niami za do -

brą współ pra cę wy sto so wa ne na rę ce
Krzysz to fa So wu li – ko men dan ta miej -
skie go po li cji w Gli wi cach oraz Bo gu -

sła wa Pio trow skie go – ślą skie go wo je -
wódz kie go in spek to ra trans por tu dro go -
we go w Ka to wi cach. (RG)

Wspól nie o dro gach

Wi ce wo je wo da An drzej Pi lot z uzna niem wy po wia dał się o tym, jak Po wiat Gli wic ki za bie -
ga o środ ki na in we sty cje dro go we. 
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Pil cho wic ki ATEX z ma leń kiej, jed -
no oso bo wej fir my, ja ką był
przed la ty, wy rósł na du że przed -
się bior stwo, za trud nia ją ce po -
nad 50 osób. I wciąż po sze rza swą
dzia łal ność, choć w dzi siej szych
re aliach go spo dar czych wca le nie
jest to ła twe. 

Gdy Adam Jon der ko, obec ny wła ści -
ciel i pre zes spół ki z o.o. Przed się -
bior stwo Wie lo bran żo we ATEX, roz -
po czy nał dzia łal ność go spo dar czą
w 1998 r., sam ku po wał w ko pal niach
wę giel i roz wo ził go do klien tów.
W kwiet niu 2003 r. uzy skał – po zda -

niu eg za mi nów w In sty tu cie Trans -
por tu Sa mo cho do we go – Cer ty fi kat
Kom pe ten cji Za wo do wych w Kra jo -
wym Trans por cie Dro go wym Rze czy.
Prze ło mem był 2004 r., kie dy to po łą -
czył swe si ły z To ma szem Ko ny szem,
któ ry pro wa dził po dob ną fir mę o na -
zwie OPAŁ BUD TRANS. W ten spo -
sób po wsta ła spół ka cy wil na ATEX.
Jej wła ści cie le wy na ję li od Pil cho wic -
kiej Rol ni czej Spół dziel ni Pro duk cyj -
nej plac oraz bu dy nek i urzą dzi li tu
skład opa łu. Roz wi ja li dzia łal ność,
stop nio wo za cią ga jąc kre dy ty oraz
na by wa jąc w le asin gu ko lej ne po jaz -
dy, ma szy ny i urzą dze nia. Zaj mo wa li
się han dlem wę glem, świad czy li usłu -
gi trans por to we to wa rów syp kich,
a tak że usłu gi wy ko ny wa ne ko par ko -
-ła do war ka mi.

W 2007 r. spół ka ATEX, po prze kro -
cze niu gór nej gra ni cy rocz nych ob ro -
tów usta no wio nej dla spół ek cy wil -
nych, zo sta ła prze kształ co na w spół kę
jaw ną. Za trud nio no księ go we oraz spe -
cja li stów do spraw spe dy cji, kadr
i BHP. Aby za ro bić na utrzy ma nie tej
obo wiąz ko wej ad mi ni stra cji, trze ba by -
ło zwięk szyć sprze daż. Roz bu do wa no
więc dział sprze da ży i mar ke tin gu, za -
czę to skła dać ofer ty w po stę po wa niach
o udzie le nie za mó wień pu blicz nych.
Wzrost sprze da ży spo wo do wał szyb sze
zu ży wa nie się sprzę tu, sa mo cho dów

i ma szyn.
Za cia sne
sta ły się
b u  d y n  k i
m a  g a  z y  -
no we, biu -
ro we i so -
c j a l  n e .
P r z y  s t ą  -
p i o  n o
w i ę c
do re ali za -
cji ko lej -
nych in -
we sty cji ,
zwięk szo -
no za trud -

nie nie me cha ni ków za ple cza tech nicz -
ne go. Wkrót ce w fir mie pra co wa ło już
wię cej niż 20 osób. 

W 2009 ro ku spół ka po raz pierw szy
uzy ska ła sta tus au to ry zo wa ne go Sprze -
daw cy Wę gla Kom pa nii Wę glo wej SA.
Dla po pra wie nia zdol no ści kre dy to wej
fir my, we wrze śniu 2009 r. spół ka jaw -
na zo sta ła prze kształ co na w spół kę z o.
o. Od 2010 r. ma jed ne go wła ści cie la,
Ada ma Jon der ko. 

Fir ma wciąż po sze rza asor ty ment,
by spro stać po trze bom klien tów.
W tym ce lu roz po czę ła współ pra cę ze
spół ką W -ENER GIA, któ ra jest sprze -
daw cą wę gla z ko palń Ka to wic kie go
Hol din gu Wę glo we go SA. Otwar to
tak że no we skła dy wę gla w Tosz ku,
Ustro niu i Kar sach. Fir ma za czę ła też
trans por to wać wę giel z ko palń wa go -

na mi ko le jo wy mi. Mie sięcz nie na jej
skła dy tra fia kil ka ty się cy ton wę gla.
W 2012 r. licz ba za trud nio nych po raz
pierw szy do szła do 50 osób. W stycz -
niu 2013 r. ATEX na wią zał sta łą
współ pra cę z Po łu dnio wym Kon cer -
nem Wę glo wym SA. – Wraz z roz wo -
jem fir my sta le wzra sta jej ob cią że nie
pra ca mi ad mi ni stra cyj no -biu ro wy mi,
bo licz ba obo wią zu ją cych nas prze pi -
sów i wy ma ga nej do ku men ta cji ro śnie
z ro ku na rok – mó wi pro ku rent fir my
Fran ci szek No sia dek. – Tym cza sem
na ryn ku ro śnie kon ku ren cja firm
sprze da ją cych ta ni wę giel z za gra ni cy.
Sa mo cho dy cię ża ro we na za tło czo -
nych dro gach po ru sza ją się co raz wol -
niej, tkwiąc nie raz go dzi na mi w kor -
kach. Tyl ko pra co wi tość wła ści cie li
i pra cow ni ków oraz traf ny do bór spe -
cja li stów, a tak że ko rzy sta nie z usług
wy spe cja li zo wa nych firm ze wnętrz -
nych po zwa la ją na za cho wa nie rów no -
wa gi mię dzy zdol no ścią do wy pra co -
wy wa nia do cho dów, a ro sną cy mi
kosz ta mi wy ni ka ją cy mi z na kła da nia
przez pra wo ko lej nych kosz tow nych
obo wiąz ków ad mi ni stra cyj nych i fi -
skal nych. 

Han del wę glem jest w Pol sce dzia -
łal no ścią wy so ce se zo no wą. Od wrze -
śnia do lu te go za mó wień na wę giel jest
pra wie trzy ra zy ty le, co w okre sie ma -
rzec – sier pień, a kosz ty sta łe przed się -
bior ca po no si przez ca ły rok. Dla wy -
ko rzy sta nia w se zo nie let nim po ten cja -
łu fir my i pra cow ni ków, ATEX pro wa -
dzi han del ma te ria ła mi bu dow la ny mi,
zaj mu je się go spo da ro wa niem nie ru -
cho mo ścia mi i bu do wą do mów
na sprze daż. Nie daw no fir ma przy go to -
wa ła do sprze da ży 94 dział ki bu dow la -
ne w Le bo szo wi cach oraz koń czy bu -
do wę na sprze daż pierw szych 5 do mów
jed no ro dzin nych w Pil cho wi cach
przy uli cy Kwia to wej.

Fir ma dzia ła też cha ry ta tyw nie,
wspie ra jąc po trze bu ją cych w swej oko -
li cy – świad czy nie od płat ne usłu gi i do -
tu je lo kal ne or ga ni za cje spo łecz ne, do -
my po mo cy dla osób nie peł no spraw -
nych, przed szko la, szko ły, klu by spor -
to we, ochot ni czą straż po żar ną i pa ra -
fię.

(FN)

Fir ma wciąż ro śnie

Pre zes spół ki ATEX, Adam Jon der ko.
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Ogro dze nie zmo der ni zo wa ne zo sta nie
wzdłuż ulic Nie pod le gło ści i Oga na
na od cin ku do bu dyn ku go spo dar cze -
go. Łącz nie jest to 220 mb so lid ne go,
mu ro wa ne go pło tu. Za kres ro bót obej -
mu je wy bu rze nie sta re go ogro dze nia aż
do fun da men tów i je go od bu do wę
w iden tycz nej for mie, jak zo stał za pro -
jek to wa ny przed po nad wie kiem –
w okre sie, gdy w Knu ro wie po wstał
kom pleks szpi tal ny na le żą cy do jed -
nych z naj cie kaw szych w re gio nie
pod wzglę dem ar chi tek to nicz nym. Sta -
ry płot był w bar dzo złym sta nie,
w znacz nej mie rze po chy lo ny, roz pa dał
się na ka wał ki. 

Re mont fi nan so wa ny jest z bu dże tu
Po wia tu Gli wic kie go, do któ re go na le -
ży nie ru cho mość – dział ka i bu dyn ki
szpi tal ne. Za rzą dza nią w imie niu po -
wia tu je go jed nost ka or ga ni za cyj na, SP
ZOZ. W bu dże cie po wia tu na br. prze -
zna czo no na ten cel 560 tys. zł.
Po prze tar gu oka za ło się jed nak, że
kosz ty bę dą niż sze – za mkną się
w kwo cie 498 tys. zł. Wy ko naw cą prac
jest Za kład Ro bót Bu dow la nych PER -
FEKT. Front ro bót zo stał prze ka za ny
tej fir mie 8 mar ca, a pla no wa ny ter min
za koń cze nia prac to 15 czerw ca br. 

W bu dże cie po wia tu kwo ta, ja ką
prze zna czo no na ten cel, sta no wi nie -
ma ły wy da tek. Część rad nych po stu lo -
wa ła w związ ku z tym, by od stą pić
od re mon tu, kosz tow ne ogro dze nie za -
stą pić ja kimś in nym, tań szym lub na -
wet po wy bu rze niu sta re go po zo sta wić
otwar tą prze strzeń. Ar gu men ty za mo -
der ni za cją pło tu w je go ory gi nal nym
kształ cie by ły jed nak moc ne – za de cy -
do wa ły wzglę dy ar chi tek to nicz ne oraz
bez pie czeń stwo i kom fort pa cjen tów,

gdyż mu ro wa na kon struk cja sta no wi
ba rie rę za trzy mu ją cą ha łas i za nie -
czysz cze nia do cho dzą ce z ru chli wej
uli cy Nie pod le gło ści. Re mont nie
mógł być od kła da ny na póź niej, bo -

wiem mia sto Knu rów ma w pla nach
wy mia nę chod ni ków wzdłuż ogro dze -
nia, a roz po czy na nie ro bót po tym wią -
za ło by się z ich znisz cze niem. Kwo ta
za osz czę dzo na na prze tar gu – ok. 62
tys. zł – na wnio sek Ko mi sji Go spo -
dar ki Ra dy Po wia tu Gli wic kie go prze -
zna czo na zo sta nie na in we sty cje dro -
go we, na któ re wciąż bra ku je w po wie -
cie pie nię dzy.

(RG)

Bę dzie jak no wy
Trwa re mont ogro dze nia ota cza ją ce go Szpi tal w Knu ro wie. Po za koń cze -
niu prac ten li czą cy so bie po nad sto lat płot w wy re mon to wa nej czę ści
od zy ska swój pier wot ny wy gląd. 

Dzię ku je my za od po wie dzi, na de sła ne
na mar co wą edy cję kon kur su WY -
GRAJ Z NA MI, któ ry or ga ni zu je my
wspól nie z Pla ców ką Te re no wą KRUS
w Gli wi cach. Spo śród au to rów pra wi -
dło wych od po wie dzi wy lo so wa li śmy

Jó ze fa Nie ry chło. Pa na Jó ze fa pro si my
o kon takt te le fo nicz ny pod nr
32 332 66 65 w ce lu usta le nia ter mi nu
ode bra nia na gro dy. Na stęp na edy cja
na sze go kon kur su – już w ma jo wym
wy da niu WPG. (RG)

WY GRAŁ Z NA MI

Re mont mu si być grun tow ny – ze
wzglę du na znacz ne znisz cze nia sta -
ry płot zo stał wy bu rzo ny aż po fun -
da men ty.
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W sie dzi bie Nad le śnic twa Ru dzi -
niec w ra mach Mię dzy na ro do we -
go Dnia La sów, któ ry przy pa da 21
mar ca, od by ło się spo tka nie na te -
mat za gad nień zwią za nych z ło -
wiec twem. Spra wom tym po świę -
co na by ła tak że część zorgani-
zowanej tu mar co wej se sji Ra dy
Gmi ny Ru dzi niec. 

W spo tka niu uczest ni czy li sa mo rzą -
dow cy, m.in. sta ro sto wie po wia tu gli -
wic kie go i strze lec kie go, pre zy den ci
Gli wic i Knu ro wa, bur mi strzo wie
i wój to wie, przed sta wi cie le Pol skie go
Związ ku Ło wiec kie go i kół ło wiec kich
oraz pra cow ni cy nad le śnic twa. Za rów -

no w je go trak cie, jak i pod czas se sji
Ta de usz Ma mok – nad le śni czy Nad le -
śnic twa Ru dzi niec za zna czył waż ne za -
da nia, ja kie speł nia ją la sy, pod kre ślił
też ro lę edu ka cji le śnej spo łe czeń stwa.
Zaj mo wa no się tak że rocz ny mi pla na -
mi ło wiec ki mi. Spo tka nie by ło zwień -
cze niem kil ku wcze śniej szych ze brań,
pod czas któ rych wspól nie dą żo no
do wy pra co wa nia ta kie go dzia ła nia,
aby pla ny spo rzą dzo ne by ły w spo sób
ade kwat ny do obec ne go sta nu zwie rzy -
ny. Koń co wym efek tem by ło pod pi sa -
nie rocz nych pla nów ło wiec kich na se -
zon 2013/2014. Dzię ki te mu pod czas

se sji moż na by ło ofi cjal nie za pre zen to -
wać sta ra nia ma ją ce na ce lu zmi ni ma li -
zo wa nie szkód ło wiec kich w upra wach
rol nych.

Na spo tka niu z sa mo rzą dow ca mi
przed sta wi cie le Pol skie go Związ ku Ło -
wiec kie go na cze le z Wie sła wem To -
mec kim, człon kiem Na czel nej Ra dy
Ło wiec kiej w War sza wie, wrę czy li me -
da le Za słu żo ny dla Ło wiec twa Ślą skie -
go. Otrzy ma li je: Zyg munt Fran kie -
wicz – pre zy dent Gli wic, Adam Rams –
pre zy dent Knu ro wa, Ta de usz Kauch –
bur mistrz Mia sta i Gmi ny Ujazd oraz
An drzej Ka ra siń ski – se kre tarz Mia sta
Gli wi ce.

(RG)

Sa mo rzą dow cy u le śni ków

Mar co wa se sja Ra dy Gmi ny Ru dzi niec od by ła się w sie dzi bie tam tej sze go
nad le śnic twa.
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PRZED SIĘ BIOR CZY 
PO WIAT

Kon ty nu uje my cykl PRZED SIĘ BIOR CZY PO WIAT. Przed sta wia my w nim
przed się bior ców z na sze go te re nu i ich fir my. Pi sze my o tym, jak po wsta -
ły ich przed się bior stwa, jak się roz wi ja ją, jak so bie ra dzą w obec nych re -
aliach go spo dar czych, ja ka jest ich re cep ta na suk ces. 
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Ze wzglę du na swo je ob ja wy nie trzy -
ma nie mo czu to wciąż te mat ta bu. 

Z ba dań wy ni ka, że aż dwie trze cie
pa cjen tów za ta ja tę do le gli wość
przed swo im le ka rzem. Po wód? Wstyd.
Tym cza sem pro blem sta je się co raz po -
waż niej szy i nie po ko ją cy, a do ty ka
głów nie ko biet. Sza cu je się, że już do -
tknął od 2 do na wet 3 mi lio nów Po lek!

Nie mó wi my tu o tzw. na glą cym nie -
trzy ma niu mo czu, czy li czę stym i na -
głym par ciu na mocz, któ re prze waż nie
zwią za ne jest z uszko dze nia mi ukła du
neu ro lo gicz ne go, czy cho ro ba mi dróg
mo czo wych. Mo wa o nie trzy ma niu mo -
czu wy sił ko wym. Ten pro blem po ja wia
się nie tyl ko wte dy, gdy ko bie ta wy si la
się przy pra cy, ale na wet, gdy kich nie,
za kasz le, za śmie je się... Ta ki kło pot
ma 50 pro cent pań w pew nym wie ku
ży cia. Do le gli wość po ja wia się głów nie
po okre sie me no pau zy, kie dy do cho dzi
do zmian hor mo nal nych, a zwią za na
jest na przy kład ze zwiot cze niem mię -
śni dna mied ni cy ma łej i ob ni że niem
ma ci cy. Naj czę ściej wy stę pu je u tych
ko biet, któ re ma ją za so bą kil ka po ro -
dów lub ro dzi ły du że dzie ci. Trze ba
zdać so bie spra wę, że je że li ko bie ta nie

uda się do spe cja li sty, nie ste ty, bę dzie
co raz go rzej. Pro blem ro śnie wraz
z wie kiem. Nie trzy ma nie mo czu po wo -
du je co raz więk szy dys kom fort, stres,
sta je się kło po tli we tak że dla oto cze nia. 

Oka zu je się, że ko bie ty czę sto nie
wie dzą, gdzie ze swo ją do le gli wo ścią
się zgło sić. A je śli idą już do gi ne ko lo -
ga, to, jak wy ni ka z do świad czeń le ka -

rzy, są skrę po wa ne i nie po tra fią na -
zwać rze czy po imie niu. Ma ło te go –
przy cho dzą po po moc do pie ro, gdy są
już na praw dę zmu szo ne. 

Przed tym nie po trzeb nym wsty dem
prze strze ga dr n. med. Ma rek Sit kie -
wicz, or dy na tor Od dzia łu Po łoż ni czo -
Gi ne ko lo gicz ne go w Szpi ta lu w Knu -
ro wie Sp. z o.o. – Nie wstyd ma do mi -
no wać, a świa do mość – mó wi. –Wy sił -
ko we nie trzy ma nie mo czu moż na le -
czyć na trzy spo so by: far ma ko lo gicz -
nie, fi zy ko te ra pią, wresz cie, gdy te spo -
so by nie skut ku ją, ope ra cyj nie. Ten
ostat ni po le ga na ko rek cji sta ty ki mię śni
dna mied ni cy ma łej. Ta ka ope ra cja da je
do bre efek ty, nie jest skom pli ko wa na,
a po byt w szpi ta lu i re ha bi li ta cja są
krót kie. Ale ja swo im pa cjent kom za -
wsze po wta rzam: za bieg to nie wszyst -
ko, trze ba też dać coś od sie bie. Za le -
cam więc sa mo dziel ne i pro ste ćwi cze -
nia w do mu, na przy kład wstrzy ma nie
mo czu. To swo isty tre ning pę che rza
mo czo we go lub sto so wa nie fi zy ko te ra -
pii pro wa dzą cej do wzmac nia nia mię śni
dna mied ni cy ma łej i po chwy. (MN)
TE LE FO NY DO:
DY ŻUR KI LE KAR SKIEJ – 32 331
92 41 (ca ło do bo wo)
PIE LĘ GNIA REK – 32 331 92 43 (ca -
ło do bo wo)
OR DY NA TO RA – SE KRE TA RIAT –
32 331 93 30 (w godz. 8.00-13: 00)
PO RAD NI GI NE KO LO GICZ NO -PO -
ŁOŻ NI CZEJ – 32 331 92 85 (w godz.
8.00-14: 00)

Masz pro blem z nie trzy ma niem mo czu? Nie wstydź się. Nie je steś sa ma. To do le gli wo ść wie lu
ko biet na ca łym świe cie. Naj waż niej sze, że mo żesz z nim sku tecz nie wal czyć. Po mo gą ci
w tym naj lep si spe cja li ści. Ta kich znaj dziesz w szpi ta lu w Knu ro wie 

Po zbądź się krę pu ją ce go pro ble mu

Dr Ma rek Sit kie wicz ra dzi, by ko bie ty
nie zwle ka ły z le cze niem.
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13 mar ca w sie dzi bie Za rzą du Okrę gu
Pol skie go Związ ku Nie wi do mych
w Cho rzo wie, pod czas ple nar ne go po -
sie dze nia Za rzą du Okrę gu, zo sta ła od -
zna czo na srebr ną Od zna ką Ho no ro wą
Pol skie go Związ ku Nie wi do mych Sta -
ni sła wa Iwan -Mi chal ska, miesz kan ka
Knu ro wa. Od zna cze nie otrzy ma ła z rąk
pre ze sa Za rzą du Głów ne go Pol skie go
Związ ku Nie wi do mych, An ny Woź -
niak -Szy mań skiej, przyj mu jąc gra tu la -
cje za ca ło kształt pra cy w Za rzą dzie
Ko ła PZN Gli wi ce, za an ga żo wa nie
w spra wy śro do wi ska nie wi do mych
i pra cę w Związ ku – trak to wa ną ja ko
spo łecz ną służ bę lu dziom po trze bu ją -
cym po mo cy. 

– To du że wy róż nie nie i od zna ka
bę dzie dla mnie wy zwa niem do dal szej
dzia łal no ści spo łecz nej – za pew nia Sta -
ni sła wa. – Uwa żam, że trze ba wy ko -
rzy sty wać swój czas na czy nie nie jak
naj wię cej do bra dla dru gie go czło wie -
ka. 

Sta ni sła wa Iwan -Mi chal ska jest
człon kiem Pol skie go Związ ku Nie wi -
do mych od 2001 r. Od po cząt ku przy -
na leż no ści do Związ ku wy ka zy wa ła
du że za in te re so wa nie pra cą spo łecz -
ną na rzecz śro do wi ska nie wi do mych

i sła bo wi dzą cych swo je go Ko ła
w Gli wi cach. Peł ni ła w nim funk cję
se kre ta rza ko mi sji so cjal no -re ha bi li -
ta cyj nej, by ła rów nież człon kiem ko -
mi sji re wi zyj nej. Na stęp nie przez 4-
let nią ka den cję peł ni ła funk cję se kre -
ta rza Za rzą du Ko ła. Jest do brym or -
ga ni za to rem i spo łecz ni kiem, oso bą
ob da rzo ną ogrom nym za ufa niem in -
nych człon ków Ko ła, chęt nie słu ży
im ra dą i po mo cą. Obec nie dzia ła
w Okrę go wej Ko mi sji Re wi zyj nej
Pol skie go Związ ku Nie wi do mych
przy Za rzą dzie Okrę gu Ślą skie go
w Cho rzo wie.

(RG)

Za po moc in nym

Do 30 kwiet nia we wtor ki i czwart ki
w go dzi nach od 9.00 do 15.00 do rad cy
po dat ko wi ze Ślą skie go Od dzia łu Kra -
jo wej Izby Do rad ców Po dat ko wych
pro wa dzą bez płat ne kon sul ta cje z za -
kre su ulg i upraw nień po dat ko wych
przy słu gu ją cych oso bom nie peł no -
spraw nym i ich ro dzi nom. Do rad cy dy -

żu ru ją pod tel. ko mór ko wym 513
152 218, na ży cze nie oso by nie peł no -
spraw nej od dzwa nia ją na wła sny koszt.

Jest to czwar ta te go ty pu ak cja
Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz -
twa Ślą skie go oraz Sa mo rzą du Do rad -
ców Po dat ko wych – Od dział Ślą ski. 

(SoG)

Do ra dza ją przy po dat kach

Sta ni sła wa Iwan -Mi chal ska od lat
po ma ga nie wi do mym.
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Jed nym z prio ry te tów PCPR w Gli wi -
cach są dzia ła nia na rzecz miesz kań ców
Po wia tu Gli wic kie go le gi ty mu ją cych
się orze cze niem o nie peł no spraw no ści
lub stop niu nie peł no spraw no ści. Są to
za da nia po wia tu okre ślo ne w usta wie
o re ha bi li ta cji za wo do wej i spo łecz nej
oraz za trud nia niu osób nie peł no spraw -
nych z dnia 27 sierp nia 1997 (tekst jed -
no li ty: Dz. U. z 2011, Nr 127, poz. 721
ze zm.). Po przez ich re ali za cję po dej -
mu je my kro ki zmie rza ją ce do ogra ni -
cze nia skut ków nie peł no spraw no ści
i po pra wy wa run ków ży cia miesz kań -
ców Po wia tu Gli wic kie go. Co rocz nie
Za rząd Pań stwo we go Fun du szu Re ha -
bi li ta cji Osób Nie peł no spraw nych okre -
śla wy so kość środ ków prze zna czo nych
dla po wia tu w opar ciu o wy żej wy mie -
nio ną usta wę, a Ra da Po wia tu Gli wic -
kie go de cy du je w dro dze uchwa ły o ro -
dza ju za dań oraz kwo tach na ich re ali -
za cję. 

Na po trze by in dy wi du al nych osób
ubie ga ją cych się o do fi nan so wa nie ze
środ ków PFRON w 2012 r. prze zna czo -
na by ła kwo ta w wy so ko -
ści 664 884,00 zł. Zo sta ła ona roz dy spo -
no wa na na re ali za cję wnio sków miesz -
kań ców Po wia tu Gli wic kie go ubie ga ją -
cych się o do fi nan so wa nie do:
1/ tur nu sów re ha bi li ta cyj nych – 343
wnio ski roz pa trzo no po zy tyw nie,
2/ li kwi da cji ba rier funk cjo nal nych –
łącz nie do fi nan so wa nie otrzy ma ło 46
osób w tym: w li kwi da cji ba rier ar chi -
tek to nicz nych – 13 wnio sko daw ców;
w li kwi da cji ba rier w ko mu ni ko wa niu
się – 23 oso by; w li kwi da cji ba rier tech -

nicz nych – do fi nan so wa nie otrzy ma -
ło 46 osób,
3/ za opa trze nia w sprzęt re ha bi li ta cyj ny,
przed mio ty or to pe dycz ne i środ ki po -
moc ni cze – do fi nan so wa nie otrzy ma ło
łącz nie 418 miesz kań ców Po wia tu Gli -
wic kie go.

Wszyst kie wpły wa ją ce wnio ski
o do fi nan so wa nie ze środ ków PFRON
są wni kli wie roz pa try wa ne, a na szym
ce lem jest udzie le nie do fi nan so wa nia
wszyst kim upraw nio nym wnio sko daw -
com, co uda ło się zre ali zo wać w 2012 r.
Nie ste ty nie za wsze jest to moż li we,
a naj częst szą przy czy ną ko niecz nych
ogra ni czeń do fi nan so wa nia jest nie wy -
star cza ją ca ilość środ ków fi nan so wych
przy zna nych przez Za rząd PFRON. 

Istot nym kro kiem Po wia tu Gli wic -
kie go w kie run ku ogra ni cza nia ba rier
w ak tyw nym uczest nic twie osób z nie -
peł no spraw no ścią w ży ciu spo łecz nym,
za wo do wym i w do stę pie do edu ka cji
jest kon ty nu acja w 2013 r. pi lo ta żo we go
pro gra mu „Ak tyw ny Sa mo rząd”. For -
my wspar cia prze wi dzia ne w tym pro -
gra mie przy czy nią się do re ali za cji za ło -
żeń Stra te gii Roz wią zy wa nia Pro ble -
mów Spo łecz nych Po wia tu Gli wic kie go
na la ta 2007-2020, uję tych w ce lu stra -
te gicz nym nr 4: Two rze nie wa run ków
do ak ty wi za cji osób nie peł no spraw nych
i star szych. Pro gram ten fi nan so wa ny
jest ze środ ków PFRON przy za ło że niu

nie wiel kie go udzia łu wła sne go wnio -
sko daw ców – od 5 do 10 proc. cał ko wi -
te go wy dat ku, wy ją tek sta no wi do fi nan -
so wa nie do uzy ska nia pra wa jaz dy,
gdzie wkład wła sny wy no si 25 proc. ce -
ny kur su pra wa jaz dy. W 2012 r. w tym
pro gra mie uczest ni czy ło 12 miesz kań -
ców po wia tu, osta tecz nie pod pi sa li -
śmy 11 umów, w wy ni ku któ rych wy -
pła co ne do fi nan so wa nie wy no si -
ło 70 358,00 zł. 

Zgod nie z przy ję ty mi za sada mi fi -
nan so wa nia pro gra mu „Ak tyw ny Sa -
mo rząd”, w bie żą cym ro ku rów nież wy -
stą pi li śmy do Ślą skie go Od dzia łu
PFRON w Ka to wi cach o przy zna nie
środ ków w wy so ko ści 324 200,00 zł.
Osta tecz na kwo ta do fi nan so wa nia zo -
sta nie okre ślo na w umo wie, któ ra ma
być za war ta do 30 kwiet nia. 

Ce lem roz pro pa go wa nia wśród moż -
li wie naj więk szej licz by osób upraw nio -
nych do ko rzy sta nia z tej ofer ty, po da je -
my ak tu al nie obo wią zu ją ce ob sza ry
wspar cia i za da nia pro gra mu „Ak tyw ny
Sa mo rząd”.
1. Mo duł I – li kwi da cja ba rier utrud nia -
ją cych ak ty wi za cję spo łecz ną i za wo do -
wą, w tym:
a) Ob szar A – li kwi da cja ba rie ry trans -
por to wej:
– Za da nie 1: po moc w za ku pie i mon ta -
żu oprzy rzą do wa nia do po sia da ne go sa -
mo cho du,

– Za da nie 2: po moc w uzy ska niu pra wa
jaz dy ka te go rii B,
b) Ob szar B – li kwi da cja ba rier w do stę -
pie do uczest ni cze nia w spo łe czeń stwie
in for ma cyj nym:
– Za da nie 1: po moc w za ku pie sprzę tu
elek tro nicz ne go lub je go ele men tów
oraz opro gra mo wa nia,
– Za da nie 2: do fi nan so wa nie szko leń
w za kre sie ob słu gi na by te go w ra mach
pro gra mu sprzę tu elek tro nicz ne go
i opro gra mo wa nia,
c) Ob szar C – li kwi da cja ba rier w po ru -
sza niu się:
– Za da nie 1: po moc w za ku pie wóz ka
in wa lidz kie go o na pę dzie elek trycz -
nym,
– Za da nie 2: po moc w utrzy ma niu
spraw no ści tech nicz nej po sia da ne go
wóz ka in wa lidz kie go o na pę dzie elek -
trycz nym,
– Za da nie 3: po moc w za ku pie pro te zy
koń czy ny, w któ rej za sto so wa no no wo -
cze sne roz wią za nia tech nicz ne, tj. pro te -
zy co naj mniej na III po zio mie ja ko ści,

– Za da nie 4: po moc w utrzy ma niu
spraw no ści tech nicz nej po sia da nej pro -
te zy koń czy ny (co naj mniej na III po -
zio mie ja ko ści),
d) Ob szar D – po moc w utrzy ma niu ak -
tyw no ści za wo do wej po przez za pew -
nie nie opie ki dla oso by za leż nej;
2. Mo duł II – po moc w uzy ska niu wy -
kształ ce nia na po zio mie wyż szym; do -
ty czy to osób uczą cych się w szko le
wyż szej, szko le po li ce al nej, ko le gium
lub w przy pad ku prze wo du dok tor skie -
go otwar te go po za stu dia mi dok to ranc -
ki mi.

Upraw nio ne do uczest nic twa w pro -
gra mie są oso by le gi ty mu ją ce się znacz -
nym lub umiar ko wa nym stop niem nie -
peł no spraw no ści lub orze cze niem o nie -
peł no spraw no ści w wie ku do 18 lat,
oso by w wie ku ak tyw no ści za wo do wej
– ko bie ty do 60 ro ku ży cia, męż czyź ni
do 65 ro ku ży cia, lub oso by za trud nio ne
po wy żej wie ku ak tyw no ści za wo do wej. 

Wszyst kich za in te re so wa nych
uczest nic twem w pro gra mie „Ak tyw ny
Sa mo rząd” za chę ca my do za po zna nia
się ze szcze gó ło wy mi za sa da mi i wa -
run ka mi obo wią zu ją cy mi w bie żą cym
ro ku.

(PCPR) 

OFER TY WSPAR CIA DLA MIESZ KAŃ CÓW PO WIA TU 
GLI WIC KIE GO FI NAN SO WA NE ZE ŚROD KÓW PFRON

� Szyb kie ter mi ny za bie gu w szpi ta lu w Knu ro wie! �

Masz pro blem z nie trzy ma niem mo czu i nie wiesz, gdzie szu kać po mo cy?
W Szpi ta lu w Knu ro wie Sp. z o. o. przez 24 go dzi ny na do bę i 7 dni 
w ty go dniu otrzy masz cał ko wi cie bez płat ną kon sul ta cję. Wy star czy, 
że za dzwo nisz. Mo żesz po zo stać ano ni mo wa! Przez te le fon mo żesz też
umó wić się na wi zy tę w po rad ni gi ne ko lo gicz no -po łoż ni czej, a na wet
na za bieg, któ ry jest w ca ło ści re fun do wa ny przez NFZ.

� Do wiedz się wię cej �
Szcze gó ło we in for ma cje o pro gra mie „Ak tyw ny Sa mo rząd” do stęp ne
są na stro nie in ter ne to wej: www.pcpr -gli wi ce.pl w za kład ce Po moc
oso bom nie peł no spraw nym. In for ma cje moż na uzy skać tak że te le fo -
nicz nie – 32/ 332 66 14 oraz oso bi ście w sie dzi bie PCPR, po kój nr 90,
w go dzi nach: po nie dzia łek – śro da: 8.30 – 15.00; czwar tek: 8.30 – 17.30;
pią tek: 8.30 – 13.30; in for ma cji udzie la ją: Ka ta rzy na Ła ta i Jo lan ta Wró -
bel.
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Ob rzę dy
na zam ku
Po wiat Gli wic ki i Cen trum Kul tu ry
„Za mek w Tosz ku” za pra sza ją
na wy sta wę fo to gra ficz ną „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”.

Za mek w Tosz ku to ko lej ne miej -
sce, w któ rym eks po no wa na jest
wy sta wa, przy go to wa na przez Sta -
ro stwo Po wia to we w ra mach pro jek -
tu, po świę co ne go na szym daw nym
ob rzę dom i zwy cza jom. Choć pro -
jekt zo stał już za koń czo ny, wy sta wa
cie szy się nie słab ną cym po wo dze -
niem. Moż na na niej po znać ta kie –
kul ty wo wa ne do dziś – ob rzę dy jak
m.in. be tlyj ki, sy pa nie owsa, wo dze -
nie niedź wie dzia, bar bór ka, karcz -
ma piw na, sta nic kie fa kle, pro ce sja
kon na czy po lte ra bend. 

Wer ni saż wy sta wy od bę dzie
się 12 kwiet nia o godz. 12.00 w wie -
ży to szec kie go zam ku, gdzie eks po -
no wa na ona bę dzie do 3 czerw ca.
Zwie dzać ją moż na w so bo ty, nie -
dzie le i świę ta w godz. od 11.00
do 18.00.

(RG)

Peł ne na stro ju
ob ra zy Zbi -
gnie wa Parz -
n i e w  s k i e  g o
oglą dać moż na
w gli wic kiej
„Wa ni lii” (al.
K o r  f a n  t e  g o ,
róg Ko ściusz -
ki). Wy sta wa
czyn na bę dzie
do 31 ma ja.

Z b i  g n i e w
P a r z  n i e w  s k i
uro dził się
w 1958 r.
w Słu pi (świę -
t o  k r z y  s k i e ) ,
p o  c z ą t  k o  w o
zwią za ny był z Py sko wi ca mi, a obec nie
miesz ka w Pil cho wi cach i pra cu je w ko -
pal ni „Knu rów -Szczy gło wi ce”. Jest ab -
sol wen tem Wy dzia łu Ma lar stwa Aka de -
mii Sztuk Pięk nych w Kra ko wie, sty -
pen dy stą Mi ni ster stwa Kul tu ry. Je go
ulu bio ną tech ni ką jest akwa re la – mi -
strzow ska w swej de li kat no ści i at mos -

fe rze. Ar ty sta brał udział w wie lu wy sta -
wach zbio ro wych i in dy wi du al nych.
W V Mię dzy na ro do wym Ple ne rze Ma -
lar skim „Mo je Mia sto” w 2012 r. otrzy -
mał pre sti żo wą na gro dę pre ze sa „Tech -
no park Gli wi ce” za cykl akwa rel o Gli -
wi cach.

(RG) 

Mi strzow ska akwa re la 
Zwią zek Pol skich Ar ty stów Pla sty ków w Gli wi cach za pra sza na wy sta wę „Mi -
strzow ska akwa re la – Zbi gniew Parz niew ski”.

To wy raz uzna nia dla do tych cza so wej
dzia łal no ści ze spo łu i owoc nej pra cy
je go opie ku nki, Iwo ny Ewer tow skiej -
-Me ner, któ ra na swo je rę ce przy ję ła
pa miąt ko wy dy plom i od zna cze nie.
Do gra tu la cji do łą czy li się tak że bur -

mistrz Tosz ka Grze gorz Kup czyk oraz
prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej Ire ne -
usz Ko kosz ka.

Ze spół dzia ła przy Cen trum Kul tu ry
,,Za mek w Tosz ku”. W je go re per tu arze
znaj du ją się głów nie utwo ry re ne san so -

we – in stru -
m e n  t a l  n e
i in stru men -
t a l  n o  - w o  -
kal ne. Ti -
b i a  r u m
S c h o  l a  r e s
jest lau re -
atem wie lu
f e  s t i  w a  l i
i kon kur -
sów o za się -
gu wo je -
w ó d z  k i m ,
ogól no pol -
skim i mię -
dzy na ro do -
wym. (BS)

Od zna czo ne Ti bia rum 
25 mar ca na zam ku w Tosz ku od by ła się uro czy sta se sja Ra dy Miej skiej,
na któ rej Ze spół Mu zy ki Daw nej „Ti bia rum Scho la res” z rąk Lud gar dy Bu -
zek – rad nej Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą skie go oraz prze wod ni czą cej Ka pi -
tu ły Od zna ki Ho no ro wej za Za słu gi dla Wo je wódz twa Ślą skie go – otrzy mał
Zło tą Od zna kę Ho no ro wą za Za słu gi dla Wo je wódz twa Ślą skie go.

Nic tak nie po pra wia hu mo ru jak
do bry żart czy za baw na pio sen ka,
dla te go też ka ba ret w Pol sce cie -
szy się du żą po pu lar no ścią. Spe -
cja li stów w tej dzie dzi nie ma my
tak że w na szym po wie cie. Ślą ska
Gru pa Ka ba re to wa „Ka fli ki” z Łą -
czy (gm. Ru dzi niec) ba wi i roz śmie -
sza do łez, a za ra zem po ka zu je, że
o przy wią za niu do gwa ry i ro dzi -
mych tra dy cji moż na mó wić i śpie -
wać w cie ka wy oraz lek ki spo sób. 

Szer szej pu blicz no ści ka ba re cia rze da li
się po znać na po cząt ku te go ro ku
za spra wą prze rób ki di sco po lo we go
utwo ru „Ona tań czy dla mnie” ze spo łu
Week end. Gru pa po wsta ła jed nak już
do brych kil ka lat te mu.

– Nasz ka ba ret za wią zał się bar dzo
spon ta nicz nie w 2003 ro ku. Or ga ni za -
to rzy fe sty nu w Łą czy szu ka li ko goś,
kto wy stą pił by i za ba wił pu blicz ność.
Po my śle li śmy, że to coś dla nas – mó -
wi Ka mil Nie ry chło, je den z „Ka fli -
ków”. 

Skąd po mysł na ta ką na zwę? „Ka fli -
ka mi” na zy wał w dzie ciń stwie dwóch
człon ków gru py – bra ci Mi cha ła i Ra -
fa ła Mark sów – wu jek. Kie dy chło pa cy
za kła da li ka ba ret, się gnę li po to okre -
śle nie. A że nie któ rych z ka ba re cia rzy,
oprócz wię zów bra ter skich, łą czy tak że
ku zy no stwo, wszyst ko po zo sta ło w ro -
dzi nie. 

Gru pa funk cjo no wa ła przez 5 lat,
w 2008 r. łą cza nie zro bi li prze rwę we
wspól nym gra niu, każ dy z nich po -
świę cił się in dy wi du al nym za ję ciom,
a re ak ty wo wa li się w stycz niu te go ro -
ku w skła dzie: Mi chał Marks, Ra fał
Marks, Ka mil Nie ry chło i Ma te usz
Troll. Na sce nę wró ci li z prze bo jem
„Ci la” – ślą ską wer sją pio sen ki „Ona
tań czy dla mnie”. W swo im cli pie za -
pre zen to wa li tekst po ślą sku, ory gi nal -

ne stro je, za baw ne scen ki – to wszyst -
ko spra wi ło, że utwór stał się hi tem In -
ter ne tu. 

War to jed nak pod kre ślić, że w swo -
im re per tu arze ma ją przede wszyst kim
au tor skie ske cze – swo je wy stę py za -
czy na ją od ka wał ków opo wia da ją cych
o ma łych „Ka fli kach”, po przez szkol ne
i za wo do we ży cie, mi ło sne pe ry pe tie
do cie ra ją do sce nek z ży cia sta rusz ków.
Wszyst kie wy stę py utrzy ma ne są
w ślą skich kli ma tach. 

– Po przez wy stę py na sce nie nie tyl -
ko re ali zu je my się ar ty stycz nie i wo -
kal nie. Na sze nu me ry to tak że pod kre -
śle nie przy wią za nia do ślą skich tra dy -
cji i gwa ry – wy ja śnia Ka mil. – In spi ra -
cję do ske czy czer pie my z ob ser wa cji
rze czy wi sto ści i co dzien ne go ży cia ślą -
skiej ro dzi ny. Pó ki co nikt z na szych
naj bliż szych nie ma nam te go za złe. 

Ka ba re to wa dzia łal ność jest dla
„Ka fli ków” do dat ko wym za ję ciem,
oprócz te go każ dy z nich ma swo ją pra -

cę, szko łę. Ka mil, któ ry już w cza sach
szkol nych wy ka zy wał za dat ki na ka ba -
re cia rza, w 2006 r. zo stał wy bra ny
Zwia stu nem Ro ku na I Gli wic kiej Ga li
Mło dych Ta len tów, ukoń czył stu dia
na kie run ku za rzą dza nie, pra cu je ja ko
bar man. Mi chał z ko lei ukoń czył szko -
łę mu zycz ną, obec nie pra cu je ja ko gór -
nik. Ra fał, rów nież ab sol went szko ły
mu zycz nej, te raz pro wa dzi wła sną fir -
mę bu dow la ną, a Ma te usz stu diu je edu -
ka cję mu zycz ną i przed szkol ną. 

Fa ni ka ba re tu mo gą się prze ko nać
o jego zdol no ściach mu zycz nych i wo -
kal nych, na by wa jąc pły tę „KA FLI KI
na BIS”, na któ rej znaj du je się 11
utwo rów. Z ko lei ci, któ rzy chcą zo ba -
czyć chło pa ków na ży wo, bę dą mie li
w naj bliż szym cza sie kil ka oka zji. 12
i 14 kwiet nia gru pa wy stą pi w Ko zło -
wie, a 28 kwiet nia w Ru dzie Ślą skiej.
Szcze gó ło wy pro gram ich wy stę pów
do stęp ny jest na stro nie: www.ka fli -
ki.pl. (SoG)

Na do bry hu mor… Ka fli ki

Od pra wej na pierw szym pla nie: Mi chał Marks i Ka mil Nie ry chło. W dru gim
rzę dzie – Ra fał Marks (z pra wej) i Ma te usz Troll. 
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W pro gra mie spo tka nia zna la zło się
wie le cie ka wych wy stą pień. Ja ko
pierw szy o za le tach ksią żek elek tro -
nicz nych mó wił An drzej Wy cho wa niec
z fir my Bez kar tek.pl SA w Biel sku -
-Bia łej, któ ry przed sta wił te mat „Wir -
tu al na bi blio te ka bez kar tek – pre zen ta -
cja sys te mu umoż li wia ją ce go wy po ży -
cza nie ebo oków przez bi blio te ki”. Ko -
lej nym oma wia nym te ma tem by ła „In -
te gra cja śro do wi ska bi blio te kar skie go
w ra mach dzia łań Sek cji Bi blio te kar -
skiej Związ ku Na uczy ciel stwa Pol skie -
go”. Przy bli ży ła go dr Re na ta So wa da
z Sek cji Bi blio te kar skiej przy Okrę gu
Ślą skim ZNP w Ka to wi cach. Jo an na
Fal bor ska z Gim na zjum im. I. Sen dler
w Tosz ku mó wi ła o kon kur sie, przy bli -
ża ją cym mło dzie ży syl wet kę Ire ny
Sen dler – bo ha ter skiej Po lki i pa triot ki.
Dwa in te re su ją ce wy stą pie nia przy go -
to wa ła prof. dr hab. Han na Ba to row ska
z Uni wer sy te tu Pe da go gicz ne go im.
KEN w Kra ko wie. Pierw sze no si ło ty -
tuł „Jak stwo rzyć no wo cze sne cen trum
in for ma cji w re gio nie?
Na przy kła dzie ini cja -
ty wy Ze spo łu Szkół
im. W. Go etla w Su chej
Be skidz kiej”, a dru gie -
„Wpływ ka na dyj skiej
w i  z j i  > b i  b l i o  t e  k i
w urzę dzie pocz to -
wym< na pol ską rze -
czy wi stość bi blio tecz -
ną. Od nie sie nie do ak -
cji >Stop li kwi da cji bi -
blio tek szkol nych<”.
Po nad pla no we wy stą -
pie nie za pre zen to wał

zna ny hi sto ryk z Py sko wic, gość spe -
cjal ny kon fe ren cji Wła dy sław Ma co -
wicz, któ ry mó wił o współ pra cy or ga -
ni za cji po za rzą do wych z bi blio te ka mi
oraz ich ro li kul tu ro twór czej. 

Pod czas trwa nia im pre zy w sa li se -
syj nej Sta ro stwa Po wia to we go w Gli -
wi cach na sto iskach za pre zen to wa li się
na stę pu ją cy wy staw cy: Bez kar tek.
pl SA Biel sko -Bia ła, Miej ska Bi blio te -
ka Pu blicz na Py sko wi ce i Agen cja Re -
kla mo wo -Wy daw ni cza VEC TRA
z Czer wion ki Lesz czyn. 

Spo tka nie pro wa dzi ła dy rek tor Po -
wia to wej Bi blio te ki Pu blicz nej w Gli -
wi cach Kry sty na Wo łoch, a wśród za -
pro szo nych by li m.in. Ma ria Gu tow ska
– dy rek tor ds. sa mo rzą do wych bi blio -
tek pu blicz nych w Bi blio te ce Ślą skiej
w Ka to wi cach, wi ce sta ro sta gli wic ki
Wal de mar Do mbek, czło nek Za rzą du
Po wia tu Gli wic kie go Sła wo mir Adam -
czyk i rad ny po wia to wy Ma riusz Pod -
broż ny.

(RG) 

Bi blio te ki wspól nie
Licz ne gro no bi blio te ka rzy wzię ło udział w I Gieł dzie Współ pra cy bi blio tek
pu blicz nych i szkol nych, któ ra zor ga ni zo wa na zo sta ła 15 mar ca w Sta ro -
stwie Po wia to wym w Gli wi cach przez Po wia to wą Bi blio te kę Pu blicz ną
w Gli wi cach. 

Można było m.in. poznać zalety czytników
ebooków, coraz bardziej popularnych wśród osób
korzystających z zasobów wirtualnych bibliotek. 
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Pod czas wer ni sa żu swej wy sta wy Zbi gniew Parz niew ski (pierw -
szy z pra wej) ze brał wie le słów uzna nia.

Fo
to

: R
. G

oz
d

ek

Dziew czę ta z ze spo łu z Lud gar dą Bu zek i swą opie kun ką. 
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Le śny kon kurs 
pla stycz ny
Za pra sza my dzie ci i mło dzież
do wzię cia udzia łu w kon kur sie
pla stycz nym „Las w zi mo wych bar -
wach”.

Ce lem kon kur su jest pre zen ta cja moż li -
wo ści twór czych dzie ci i mło dzie ży
w dzie dzi nie pla sty ki w ce lu po pu la ry -
za cji ślą skich la sów. Jest on prze zna -
czo ny dla uczest ni ków w wie ku od 3
do 18 lat. Zgła sza ne pra ce mu szą mieć
for mat A4, mo gą być wy ko na ne w do -
wol nej tech ni ce ma lar skiej. Ich ter min
nad sy ła nia mi ja 30 kwiet nia. 

Bliż sze in for ma cje na te mat kon kur -
su znaj du ją się na stro nie in ter ne to wej
www.ka to wi ce.la sy.gov.pl/ru dzi niec
w za kład ce Edu ka cja i tu ry sty ka. 

Kon kurs or ga ni zo wa ny jest przez
Nad le śnic two Ru dzi niec przy współ -
pra cy z gli wic ką de le ga tu rą Ku ra to -
rium Oświa ty w Ka to wi cach. Ho no ro -
wym pa tro na tem ob ję li go: mi ni ster
edu ka cji na ro do wej, pre zy dent Gli wic,
sta ro sta gli wic ki i sta ro sta strze lec ki.

(RG)

W któ rym miej scu po sta wić
prze ci nek? Kie dy na pi sać „ą”
a kie dy „on”? W ja kim przy -
pad kach „ó” wy mie nia się
na „e”? Z od po wie dzią na te
py ta nia nie ma ją więk sze go
pro ble mu ucznio wie trze cich
klas szkół pod sta wo wych
z po wia tu gli wic kie go, któ rzy
wzię li udział w XIII Po wia to -
wym Kon kur sie Or to gra ficz -
nym pn. „Król Or to gra fii 2013”. 
W kon kur sie wzię ło udział 16
szkół pod sta wo wych z 4 gmin po -
wia tu gli wic kie go: Py sko wic, Ru -
dziń ca, Tosz ka i Wie low si. Zma -
ga nia prze bie ga ły w czte rech eta -
pach: naj pierw od był się etap kla -
so wy, póź niej mię dzy kla so wy,
gmin ny, zaś na koń cu ucznio wie
spo tka li się 15 mar ca w Py sko wi -
cach pod czas eta pu po wia to we go.
Do fi na łu za kwa li fi ko wa ło się 12
naj lep szych uczniów. Pod czas
osta tecz nej ry wa li za cji dzie ci na pi sa ły
dyk tan do i roz wią za ły sze reg za dań or -
to gra ficz nych. Ty tuł „Kró la Or to gra -
fii 2013” zdo był Da wid No wak (SP
Boj szów), dru gie miej sce za jął Ma rek
Gmiń ski (SP To szek), trze cie zdo by ła
Ali cja Stran czyk (SP nr 5 Py sko wi ce).
Po zo sta li fi na li ści otrzy ma li wy róż nie -

nia, by li to: Emi lia We is (SP To szek),
Szy mon Je glarz (SP Boj szów), Wik to -
ria Bie niek (ZSP, SP Świ bie), Mar le na
Wiench (ZSP, SP Świ bie), Łu kasz Na -
pie raj (ZSP, SP Wie lo wieś), Aga ta Fitz -
ke (SP Rud no), Iza be la Krzy stek (SP
nr 5 Py sko wi ce) oraz Ma ciej Klos sek
(SP nr 6 Py sko wi ce). Każ dy uczeń

otrzy mał na gro dy książ ko we ufun do -
wa ne przez Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach, na to miast ich opie ku no -
wie ode bra li po dzię ko wa nia za pra cę
z dzieć mi na rzecz krze wie nia za sad or -
to gra ficz nych. 

Kon kurs zo stał zor ga ni zo wa ny już
po raz trzy na sty. (SoG)

Da wid kró lem or to gra fii

Mło dzi pa sjo na ci pił ki noż nej
i ama tor ki te ni so wa sto ło we go mo -
gą – po cząw szy od przy szłe go ro ku
szkol ne go – roz wi jać swo je pa sje
i umie jęt no ści w Gim na zjum im. Ja -
na Paw ła II w Wie low si. Pla ców ka
po raz pierw szy pro wa dzi na bór
do kla sy spor to wej o pro fi lu te nis
sto ło wy dziew cząt i pił ka noż na
chłop ców. 

Kla sa bę dzie two rzo na z uczen nic
i uczniów klas VI szkół pod sta wo wych
ob wo du szkol ne go w Świ biu i Wie low -

si (oraz w mia rę wol nych miejsc z in -
nych szkół), któ rzy w ko lej nym ro ku
szkol nym bę dą ucznia mi klas I gim na -
zjum. 

Wa run kiem przy ję cia do kla sy są:
bar dzo do bry stan zdro wia kan dy da ta
po twier dzo ny za świad cze niem wy sta -
wio nym przez le ka rza spe cja li stę
w dzie dzi nie me dy cy ny spor to wej; pi -
sem na zgo da ro dzi ców (praw nych
opie ku nów) dziec ka; za li cze nie te stu
spraw no ści fi zycz nej i pre dys po zy cji

do dys cy pli ny; nie na gan na po sta wa
wy cho waw cza po twier dzo na opi nią
wy cho waw cy ze szko ły pod sta wo wej;
po zy tyw na opi nia na uczy cie la wy cho -
wa nia fi zycz ne go ze szko ły pod sta wo -
wej. 

Po wsta ją ca kla sa spor to wa zo sta nie
ob ję ta pa tro na tem szko le nio wym
i tech nicz nym ze spo łu Eks tra kla sy
Gór nik Za brze. Wię cej in for ma cji
na stro nie www.gim bu da.szko la.pl oraz
w se kre ta ria cie szko ły. (SoG)

Bę dzie gim na zjal na kla sa spor to wa

Uczestnicy finału konkursu z jego organizatorami. W drugim rzędzie, trzeci od lewej
zwycięzca – Dawid Nowak. 
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W skład de le ga cji wcho dzi li pra cow ni -
cy Sta ro stwa Po wia to we go w Mit tel -
sach sen zaj mu ją cy się edu ka cją: Jörg
Ho el ler mu el ler, Vol ker Diet zmann
i Tho mas Kranz. Pod czas wi zy ty w na -
szym po wie cie to wa rzy szy li im: czło -
nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go Sła -
wo mir Adam czyk, Jo an na Pik tas – na -
czel nik Wy dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji
Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach
oraz Anet ta Krze miń ska – na czel nik
Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry, Spor tu
i Spraw Spo łecz nych. Go ście zwie dzi li
trzy ze spo ły szkół, któ rych or ga nem
pro wa dzą cym jest Po wiat Gli wic ki:
Ze spół Szkół im. M. Ko nop nic kiej
w Py sko wi cach, Ze spół Szkół im. I. J.
Pa de rew skie go w Knu ro wie oraz Ze -
spół Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro -

wie. Na miej scu spo tka li się z dy rek cją
i gro nem pe da go gicz nym. 

Pod czas spo tkań roz ma wia no m.in.
o po głę bie niu współ pra cy na szych po -
wia tów w za kre sie oświa ty. Od wie dzi -
ny by ły tak że oka zją do przyj rze nia się,
jak sys tem edu ka cji, w tym za wo do -
wej, wy glą da na na szym te re nie. 

– Ten punkt wzbu dził naj więk sze za -
in te re so wa nie. Go ściom za im po no wa ła
rów nież no wa ha la spor to wa w „Pa der -
ku”. Miej my na dzie ję, że owo cem tej
wi zy ty bę dzie na wią za nie dwu stron nej
współ pra cy po szcze gól nych szkół,
w tym wy mia na na uczy cie li i uczniów
– mó wi Sła wo mir Adam czyk. 

Na za koń cze nie po by tu w Pol sce
na si part ne rzy z za chod niej gra ni cy
zwie dzi li Za mek w Tosz ku. (SoG)

Go ście z Mit tel sach sen
4 kwiet nia w po wie cie gli wic kim go ści ła de le ga cja part ner skie go Po wia -
tu Mit tel sach sen z Nie miec. 

De le ga cja Szko ły Pod sta wo wej
w Tosz ku od wie dzi ła nie daw no Sa -
cze le w Ru mu nii. By ła to już dru ga
wi zy ta ro bo cza w ra mach unij ne go
pro jek tu re ali zo wa ne go przez szko -
łę.
– Na szą po dróż roz po czę li śmy wcze -
snym po ran kiem, kie dy to z Tosz ka
wy je cha li śmy na lot ni sko do Wro cła -
wia, a stam tąd do War sza wy i Bu ka -
resz tu – re la cjo nu je na uczy ciel ka Mo -
ni ka Pon do. – Po wy lą do wa niu wraz
z gru pą z Tur cji wy ru szy li śmy bu sa mi
do Sa cze le. Na stęp ne go dnia uda li śmy
się z wi zy tą do szko ły, gdzie zo sta li śmy
tra dy cyj nie przy wi ta ni chle bem i so lą.
W po ko ju na uczy ciel skim po wi tał nas

bar dzo cie pły mi sło wa mi dy rek tor
szko ły. W dru gim dniu na szej wi zy ty
bra li śmy udział w lek cjach otwar tych:
ję zy ka an giel skie go, ma te ma ty ki, in -
for ma ty ki i fran cu skie go. Sa mi prze -

pro wa dzi li śmy dla kla sy czwar tej lek -
cję tech ni ki, na któ rej wspól nie z ru -
muń ski mi ucznia mi ro bi li śmy pa pie ro -
we śnież ki. W trak cie wi zy ty zwie dzi li -
śmy są sia du ją cy z Sa cze le Bra sov
i par la ment w Bu ka resz cie, któ ry za -
chwy cił nas swą wiel ko ścią i prze py -
chem. Na sze uczen ni ce po zna ły no -
wych przy ja ciół, z któ ry mi wspa nia le
spę dza ły czas pod czas licz nych wy cie -
czek po oko li cy i za baw na śnie gu.
Na wie czor ku po że gnal nym mie li śmy
oka zję de gu sto wać tra dy cyj ne po tra wy
na ro do we, jak też zo ba czyć i spró bo -
wać za tań czyć tań ce ru muń skie. Czas
po by tu szyb ko mi nął i ze smut kiem

mu sie li śmy po że gnać na szych go spo -
da rzy, któ rzy tak wspa nia le nas po dej -
mo wa li w Sa cze le. Wspo mnie nia zo -
sta ną nam w pa mię ci na dłu go...

(RG)

Ro bo czo w Ru mu nii

Od prawej – niemieccy goście podczas rozmów w Zespole Szkół
Zawodowych nr 2 w Knurowie.
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Pa miąt ko we zdję cie pol skiej de le ga cji w ru muń skiej szko le.
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13 mar ca Za rząd Po wia tu Gli wic -
kie go od wie dził pla ców ki oświa to -
we w Py sko wi cach. Mie siąc wcze -
śniej ta kie od wie dzi ny mia ły miej -
sce w Knu ro wie.

Za rząd wi zy tu je w ten spo sób
pod ką tem in we sty cji pla ców ki
oświa to we, dla któ rych or ga nem za -

ło ży ciel skim jest Po wiat Gli wic ki.
W Py sko wi cach są to Ze spół Szkół
im. M. Ko nop nic kiej, Ze spół Szkół
Spe cjal nych i Po rad nia Pe da go gicz -
no -Psy cho lo gicz na. Szer szą re la cję
z tej wi zy ty za mie ści my w na stęp -
nym wy da niu WPG.

(RG)

Szkol ny prze gląd

W Ze spo le Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach. 
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Ucznio wie Szko ły Pod sta wo wej
w Ko tu li nie za kwa li fi ko wa li się do
Tur nie ju Fi na ło we go „Szkó łek pił -
kar skich NI VEA”. 

Mło dzi adep ci pił kar stwa wraz
z opie ku na mi sta ną przed nie po wta -
rzal ną szan są zdo by cia na gro dy
głów nej – wy jaz du na obóz szko le -
nio wy do Am ster da mu na prze ło mie
czerw ca i lip ca. W gro nie 10 pół fi na -
li stów zna la zły się ze spo ły z ca łej
Pol ski, przy czym naj więk szą de ter -
mi na cją wy ka za ło się wo je wódz two

ślą skie - wła śnie z na sze go re gio nu
po cho dzą aż 3 szkół ki za kwa li fi ko -
wa ne do Tur nie ju Fi na ło we go. Wy -
so kie lo ka ty dru żyn AKS Mi ko łów,
Szko ły Pod sta wo wej w Ko tu li nie
i UKS Paw łów otwie ra ją im dro gę
do sta rań o na gro dę głów ną. Bę dzie
to pię cio dnio we szko le nie dla 8 dru -
żyn w Am ster da mie. Po pro wa dzą je
tre ne rzy jed nej z naj lep szych szkó -
łek pił kar skich świa ta – Ajax Am -
ster dam – w opar ciu o au tor ską me -
to do lo gię sku pio ną na dziec ku i je go

wszech stron nym roz wo ju psy cho fi -
zycz nym. 

Pod czas Tur nie ju Fi na ło we go 20
i 21 czerw ca spo tka ją się dzie ci ze ślą -
skich pla có wek oraz po zo sta łych
7 szkół i klu bów spor to wych z ca łej
Pol ski. Mło dzi adep ci z nie cier pli wo -
ścią cze ka ją, aby za pre zen to wać swo je
umie jęt no ści. Szcze gó ło wy ran king
oraz blo gi AKS Mi ko łów, Szko ły Pod -
sta wo wej w Ko tu li nie i UKS Paw łów
są do stęp ne na stro nie www.szkol ki NI -
VEA.pl. (SoG)

T u  r y  s t y c z  n y
Klub Ko lar ski
PTTK im. Wł.
Hu zy w Gli wi -
cach za in au -
gu ro wał już
po raz 56 se -
zon ro we ro wy. 

Na otwar cie se -
zo nu ko la rze
zor ga ni zo wa li
rajd ro we ro wy
„To pie nie Ma -
rzan ny”. Im pre -
za od by ła się 17
mar ca. Ro we -
rzy ści wy ru szy li
zor ga ni zo wa ną
gru pą z gli wic -
kie go Ryn ku
i do tar li do Two -
ro gu Ma łe go,
gdzie sym bo licz nie po że gna li zi mę. 

– Licz nie przy by li uczest ni cy do -
brze się ba wi li i Ma rzan ny uto pi li – re -
la cjo nu je Al fred Soł tys, pre zes Klu bu
Ko lar skie go PTTK im. Wł. Hu zy
w Gli wi cach. – Wie rzy my, że gdy
z Two ro gu Ma łe go do pły ną one do mo -
rza, na do bre za wi ta do nas wio sna.

Klub za pra sza wszyst kich mi ło śni -
ków dwóch kó łek na kwiet nio we im -
pre zy: 

�� „44 Rajd Mło dzie żo wy” z me tą
przy Gro cie MB w Ra cho wi cach, któ ry
od bę dzie się 21 kwiet nia. Chęt ni
do wspól ne go wy jaz du ru sza ją z gli -
wic kie go Ryn ku o godz. 9.00 lub tra sa -
mi do wol ny mi. Przyj mo wa nie uczest -
ni ków na me cie w go dzi nach od 11.00
do 12.00,
�� „Ro we ro wą Grę Miej ską GLI WI -
CE 2013”, or ga ni zo wa ną 27 kwiet nia.
Start uczest ni ków – dru żyn z gli wic kie -

go Ryn ku w godz. 9.00-9.30 po po bra -
niu ma pek – za dań, me ta na pla cu Kra -
kow skim, gdzie zwy cięz cy otrzy ma ją
na gro dy.

Wię cej in for ma cji o im pre zach
moż na zna leźć na stro nie in ter ne to wej
Klu bu pod ad re sem https://si tes.go ogle.
com/si te/tre le mo de le/ho me lub otrzy -
mać w Od dzia le PTTK Zie mi Gli wic -
kiej w Gli wi cach, Ry nek 11.

(RG)

Ro we rzy ści spo tka li się na Ryn ku w Gli wi cach, by wy ru szyć do Two ro gu Ma łe go.
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18 kwiet nia w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach od bę dzie się
spo tka nie po świę co ne or ga ni za cji
me czów oraz bez pie czeń stwu
na bo iskach i sta dio nach pod czas
roz gry wek pił ki noż nej.
– Z za my słem zor ga ni zo wa nia ta kie go
spo tka nia zwró ci li się do Za rzą du Po -
wia tu Gli wic kie go dzia ła cze Pod okrę -
gu Za brze Ślą skie go Związ ku Pił ki
Noż nej – mó wi Wal de mar Do mbek,
wi ce sta ro sta gli wic ki. – Cie szę się, że
po przez współ or ga ni za cję te go przed -
się wzię cia mo że my włą czyć się w ini -
cja ty wę, słu żą cą zwięk sze niu bez pie -
czeń stwa na sta dio nach. W ostat nim
okre sie zmie ni ły się też prze pi sy, do ty -
czą ce or ga ni za cji me czów, któ re wy -
ma ga ją szer sze go roz pro pa go wa nia. Ta
kon fe ren cja bę dzie pierw szym kro kiem
do zwięk sze nia bez pie czeń stwa na bo -
iskach, któ ry po zwo li na wy pra co wa -
nie form prze ciw dzia ła nia prze mo cy.
Mam na dzie ję, że uda się np. wdro żyć
pro gra my edu ka cyj ne w szko łach, któ -

re po świę co ne bę dą pro pa go wa niu
zdro wych za sad spor to wej ry wa li za cji.
W spo rcie za wsze tak prze cież jest, że
ktoś wy gry wa i ktoś prze gry wa. Za -
wod ni kom trze ba ki bi co wać, ale gdy
koń czy się mecz, ki bi ce mu szą umieć
po gra tu lo wać zwy cięz com – uści snąć
rę kę zwo len ni kom prze ciw ni ka, a nie
pod da wać się agre sji.

Na spo tka niu Ślą ski Zwią zek Pił ki
Noż nej re pre zen to wać bę dą Adam Ho -
nysz – prze wod ni czą cy Wy dzia łu Gier
i Ewi den cji Pod okrę gu Za brze oraz Jan
Ozga – wi ce pre zes do spraw współ pra -
cy z sa mo rzą da mi. Swą obec ność za po -
wie dział też miej ski ko men dant po li cji
w Gli wi cach. Za rząd Po wia tu Gli wic -
kie go za pro sił na spo tka nie, któ re roz -
pocz nie się o godz. 16.00 w sa li se syj -
nej, przed sta wi cie li oko ło 47 sto wa rzy -
szeń spor to wych, w tym 30 dzia ła ją -
cych na te re nie po wia tu, a tak że wło da -
rzy na szych gmin. 

(RG) 

Spor to wa ry wa li za cja nie mo że to czyć się w at mos fe -
rze agre sji

Prze ciw ko ki bol stwu

W każ dą śro dę o godz. 20.00 w sa li
gim na stycz nej przy Szko le Pod sta -
wo wej w Ko tu li nie od by wa ją się za -
ję cia ZUM BY. Or ga ni za to rzy za pra -
sza ją do udzia łu w nich wszyst kich
chęt nych miesz kań ców gmin Ru -
dzi niec i To szek. 
ZUM BA to fu zja tań ca i ae ro bi ku, la ty -
no skich ryt mów i in no wa cyj ne go sys -
te mu fit ness. Ba wiąc się i tań cząc
w krót kim cza sie moż na po pra wić swo -
ją syl wet kę, kon dy cję fi zycz ną,

a w kon se kwen cji zy skać do bre sa mo -
po czu cie. Za ję cia są or ga ni zo wa ne
przez Sto wa rzy sze nie „Ra zem dla Ko -
tu li na” w okre sie od 20 mar ca do 12 li -
sto pa da 2013 r. 

Pro jekt jest współ fi nan so wa ny ze
środ ków Po wia tu Gli wic kie go w ra -
mach re ali za cji za da nia pu blicz ne go
w za kre sie wspie ra nia i upo wszech nia -
nia spor tu.

(SoG)

Ta niec i zdro wie

24 mar ca w So śni co wi cach ro ze -
gra ne zo sta ły Pierw sze Mi strzo stwa
Po wia tu Gli wic kie go w Pił ce Noż nej
Ha lo wej. Ich or ga ni za to ra mi by li
Po wiat Gli wic ki i Gmi na So śni co wi -
ce. 
W tur nie ju wzię ło udział 6 dru żyn
z gmin: Gie rał to wi ce, Pil cho wi ce,
To szek, Knu rów, Ru dzi niec oraz So -
śni co wi ce. W fi na le spo tka ły się eki -
py z So śni co wic i Ru dziń ca. Mecz
za koń czył się wy ni kiem 3: 1. Koń co -
wa kla sy fi ka cja przed sta wia ła się
na stę pu ją co: I miej sce – So śni co wi -
ce, II – Ru dzi niec, III – Knu -
rów, IV – To szek, V – Gie rał to wi -
ce, VI – Pil cho wi ce. Naj lep szym za -

wod ni kiem zo stał wy bra ny Ra fał
Gar bacz z So śni co wic, któ ry w na -
gro dę otrzy mał pu char dla MVP tur -
nie ju, ufun do wa ny przez bur mi strza
So śni co wic. 

Ini cja to rem im pre zy był Ro man Ko -
żu szek – or ga ni za tor so śni co wic kich
lig pił ki noż nej i siat ków ki. Po wiat Gli -
wic ki ufun do wał na gro dy rze czo we
i za pew nił sę dziów, z ko lei Gmi na So -
śni co wi ce udo stęp ni ła ha lę i zor ga ni zo -
wa ła tur niej. Mi strzo stwa ob ję te by ły
pa tro na tem sta ro sty gli wic kie go Mi -
cha ła Nie szpor ka i bur mi strza So śni co -
wic Mar ci na Stroncz ka.

(SoG)

Mi strzo wie ha lów ki

Jed na z dy na micz nych ak cji pod bram ką.
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Ko la rze roz po czę li se zon

W dniach 7 i 14 mar ca w Ze spo le
Szkół w Pil cho wi cach ro ze gra ne
zo sta ły Po wia to we Za wo dy w Pił ce
Ręcz nej Dziew cząt i Chłop ców
Szkół Pod sta wo wych i Gim na zjal -
nych.

W ry wa li za cji szkół pod sta wo wych
wzię ło udział 9 dru żyn. W ka te go rii
dziew cząt I miej sce zdo by ła SP z Po ni -
szo wic, II – SP z Tosz ka, III – SP
z Wie low si, IV – SP z Sie ra ko wic, V –

Ze spół Szkol no -Przed szkol ny z Żer ni -
cy. W ka te go rii chłop ców I miej sce za -
ję ła SP z Tosz ka, II – ZS z Pil cho -
wic, III – SP ze Świ bia, IV – SP z Sie -
ra ko wic. 

W ra mach za wo dów od by ła się
tak że ry wa li za cja gim na zja li stów.
W ka te go rii dziew cząt I miej sce
zdo by ło Gim na zjum z Wie low -
si, II – Gim na zjum z Pil cho -
wic, III – z Ru dziń ca, IV – z So śni -
co wic, V – z Py sko wic. W ka te go rii
chłop ców I miej sce za ję ło Gim na -
zjum z Ru dziń ca, II – z Wie low -
si, III – z Pil cho wic, IV – z So śni co -
wic. Każ da z dru żyn otrzy ma ła dy -
plom, zaś dru ży ny z po dium me da le
i pu cha ry. Im pre za zo sta ła zor ga ni -
zo wa na przez Ze spół Szkół w Pil -
cho wi cach i otrzy ma ła do fi nan so -
wa nie z bu dże tu Po wia tu Gli wic kie -
go. 

(SoG)

Naj lep si szczy pior ni ści w po wie cie

Naj lep szym dru ży nom szkół pod sta wo wych na gro dy wrę czy li wi ce sta ro sta
gli wic ki Wal de mar Do mbek i dy rek tor Ze spo łu Szkół w Pil cho wi cach Łu kasz
Kwio tek.
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Ma ją szan se na Am ster dam
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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 Za byt ki. 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: Bru non Kup ka,
Ja ni na Ra dwań ska oraz Ewa Tkocz. 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. 
Powy 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 29 kwiet 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”. (SoG)

Py ta nia do krzy żów ki:
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Po cząt ki bu dow li da to wa ne są
na XV/XVI w. Jej naj star szą czę ścią
jest mu ro wa ne pre zbi te rium. O sta nie
ko ścio ła i je go roz bu do wach in for -
mu ją pro to ko ły wi zy ta cyj ne wro -
cław skiej ku rii bi sku piej z 1679
i 1687 r. W 1705 r. czę ścio wo znisz -
czył go po żar, po któ rym zo stał od -
bu do wa ny w la tach 1780-1790. Ko -
ściół był wie lo krot nie re mon to wa ny
i od na wia ny. 

Orien to wa ny obiekt skła da się
z go tyc kie go pre zbi te rium (ce gła,
tyn ki) oraz drew nia nej na wy
(ok. 1668 r.), a tak że przy le ga ją cej
do niej wie ży (1780-1790). Te ostat -
nie, wznie sio ne z drew na so sno we -
go, ma ją kon struk cję zrę bo wą (na -
wa) i słu po wą (wie ża). Wy so kość
pro sto kąt nej na wy rów na jest wy so -
ko ści trój bocz nie za mknię te go pre -
zbi te rium. Na ich po łą cze niu

umiesz czo no sze ścio bocz ną wie -
życz kę (II poł. XVII w.). Na wę obie -
ga ją so bo ty. Od po łu dnia są one
otwar te, na to miast od pół no cy za bu -
do wa ne – two rzą skła dzik i przed sio -
nek bocz ne go wej ścia do ko ścio ła.
Ścia ny po wy żej nich za bez pie cza ją
gont (płd.) i de ski sza lun ku (płn.).
Wie ża, sil nie zwę ża ją ca się ku gó -
rze, po sia da hełm kry ty gon tem. Na -
to miast w jej przy zie miu spo tka my

kruch tę i otwar ty przed sio nek.
Wspól ny dach na wy i pre zbi te rium
jest jed no ka le ni co wy – dwu spa do -
wy, wie ży – na mio to wy (ośmio bocz -
ny), a za kry stii – pię cio bocz ny.
Wszyst kie da chy po kry te są gon tem. 

Ba ro ko wy oł tarz głów ny świą ty ni
po cho dzi sprzed 1679 r. Je go bo ga tą
de ko ra cję sta no wią m.in. ob raz Trój -
cy Świę tej, św. Ka ta rzy ny (XVII w.)
oraz rzeź by św. Bar ba ry, św. Ka ta -
rzy ny Alek san dryj skiej, anio łów
i św. Je rze go. Z ty łu oł ta rza umiesz -
czo na jest de ska z na pi sem: „Wy go -
rzoł tyn Ko ścioł r. 1705”. Z ko lei oł -
ta rze bocz ne, o de ko ra cji akan to wej,
da to wa ne są na ok. 1705 r. W oł ta rzu
le wym wy sta wio ny jest ob raz św.
An to nie go z Dzie ciąt kiem, a w oł ta -
rzu pra wym – ob raz Pie ty
(pocz. XVIII w.). Znaj du ją się tu tak -

że Sta cje Dro gi Krzy żo wej
z ok. 1800 r., am bo na z XVII
i XIX w. oraz dę bo wy por tal
z XVII w. Pa ra pet chó ru mu zycz ne go
ma po li chro mię z mo ty wa mi ro ślin -
ny mi. 

Cen nym za byt kiem świą ty ni są
tak że że la zne drzwi do za kry stii
(XV/XVI w.), któ re wa żą 150 kg

i ma ją na dal spraw ny za mek. Wo kół
ko ścio ła i ota cza ją ce go go cmen ta rza
ro sną wie ko we dę by i li py. Współ -
cze sne ogro dze nie cmen ta rza ma
drew nia ną bram kę o kon struk cji słu -
po wej z koń ca XVIII lub
pocz. XIX w. Jej na mio to wy dach
po kryty jest gon tem. 

(Opr. SoG)

Nasz kon kurs: ZGAD NIJ…

… JA KI TO KO ŚCIÓ ŁEK?
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.

Gdzie znaj du je się ta świą ty nia i ja ką no si na zwę?
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Zaś jest cie pło – słon ko – wio sna 
Wszyń dzie sły chać jak by – RO SNA.

Bro ni sław Wą tro ba

Ślą ska frasz ka

Żur tra dy cyj ny
Skład ni ki: 3 kg ziem nia ków, 1/2 kg bocz ku wę -
dzo ne go, 1/2 l żur ku, 1 ce bu la, 5 ząb ków czosn -
ku, 1 kg kieł ba sy, sól, pieprz, we ge ta.
Przy go to wa nie: Ugo to wać ro sół z bocz ku wę -
dzo ne go. Ziem nia ki po kro ić w kost kę, ugo to wać

na wę dzon ce. Bo czek, kieł ba sę po kro ić w kost kę.
Ce bu lę i czo snek usma żyć. Do ro so łu i ziem nia -
ków wlać żur, prze go to wać. Do dać wszyst kie
skład ni ki prze sma żo ne. Za go to wać. Przy pra wić
pie przem, so lą i we ge tą.

Ślą ski sza łot
Pro duk ty: 2 kg ziem nia ków – ugo to wa ne w łu -

pi nach, obra ne i po kro jo ne w kost kę, 3 mar -
chew ki – ugo to wać i po kro ić w kost kę,
3 jaj ka – ugo to wać i po kro ić w kost kę,
2 sztu ki śle dzia so lo ne go – obrać ze skó ry,

po kro ić w kost kę, 3–4 ogór ki ki szo ne – po -
kro ić w kost kę, 300g bocz ku – po kro ić i prze -

sma żyć, 1 ce bu la – po kro ić w kost kę.
Wszyst ko ra zem wy mie szać, do pra wić so lą

i pie przem, skro pić lek ko octem i po now nie wy -
mie szać.

Gierałtowice,  Knurów, P i lchowice,  Pyskowice,  Rudzin iec,  Sośnicowice,  Toszek,  Wielowieś

Wiosna nasza

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 29 kwiet 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. Ka ta rzy ny
w Sie ra ko wi cach. Na gro dę otrzy mu je Mo ni ka Mi cha lik. W ce lu usta le -
nia spo so bu od bio ru al bu mu pro si my o kon takt te le fo nicz ny, nu mer
tel. 32 332 66 65.

1. Gdzie od by ły się Po wia to we Za wo dy w Pił ce
Ręcz nej Dziew cząt i Chłop ców Szkół Pod sta wo -
wych i Gim na zjal nych? 
2. Śro dek lo ko mo cji, któ rym moż na prze mie -
rzyć 211,5 km ozna ko wa nych tras w po wie cie gli -
wic kim. 
3. … – Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go – stro na
po świę co na te ma ty ce eko lo gicz nej w na szym pi -
śmie. 
4. Jej mię dzy na ro do wy dzień przy pa da 22 kwiet -
nia. 

5. Wio sen ne kwia ty zwa ne tak że sza fra na mi. 
6. … współ pra cy bi blio tek pu blicz nych i szkol -
nych, zor ga ni zo wa na przez Po wia to wą Bi blio te kę
Pu blicz ną w Gli wi cach. 
7. Jed na z czte rech gmin wiej skich w po wie cie gli -
wic kim.
8. Stoi na cze le gmi ny miej skiej lub miej sko -wiej -
skiej.
9. „In no wa cyj na i spraw na…” – na zwa pro jek tu,
w któ rym uczest ni czy Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach. 

Potrawy z Chudowa
Ko ło Go spo dyń Wiej skich w Chu do wie sły nie z do sko na łe go ślą skie go żu ru. Miesz kań cy na -
sze go po wia tu – i nie tyl ko – skosz to wać go mo gli już nie raz pod czas róż nych im prez, or ga ni -
zo wa nych z udzia łem przed sta wi cie lek KGW Chu dów. Po ni żej po da je my prze pis, któ ry zdra -
dza, jak krok po kro ku przy rzą dzić tę pysz ną, tra dy cyj ną ślą ską zu pę. Pa nie z Chu do wa po -
da ły nam też re cep tu rę na wspa nia łą sa łat kę, ja ką przy rzą dza się na Ślą sku na ro dzin ne
i przy ja ciel skie spo tka nia. Smacz ne go! (RG)

Żur naj le piej sma ku je z jaj kiem go to wa nym
na twar do.

KK RR ZZ YY ŻŻ ÓÓ WW KK AA Z  Z  HH AA SS ŁŁ EE MM
Na gro dy fun du je Mał go rza ta Handz lik, po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go


