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Ka nał Gli wic ki prze ży wa oży wie -
nie. Tym ra zem tu ry stycz ne. Nie -
gdyś wy ko rzy sty wa ny go spo dar -
czo do trans por tu wę gla i in nych
ła dun ków prze my sło wych, te raz
za czy na ja wić się ja ko atrak cja dla
mi ło śni ków tu ry sty ki wod nej.
Wy bu do wa ny w la tach 30. ubie głe go
wie ku Ka nał Gli wic ki jest cie ka wy za -
rów no ze wzglę dów hi sto rycz nych, jak
i tech no lo gicz nych. Wpi su je się świet -
nie w nurt tzw. tu ry sty ki prze my sło wej.
Ślu zy, któ re po ko nu je się pły nąc z Gli -
wic do Kę dzie rzy na -Koź la (czy li na ca -
łej je go dłu go ści li czą cej 41 km), są
maj stersz ty kiem sztu ki bu dow nic twa
wod ne go. Jest ich w su mie sześć i wy -
rów nu ją róż ni cę po zio mu wo dy, któ ra
w ca łym ka na le wy no si po nad 43 m.
Po ko ny wa nie ich ło dzią jest nie za po -
mnia nym prze ży ciem. Ślu za w Dzierż -
nie jest trze cią pod wzglę dem róż ni cy
po zio mów w kra ju – ma 11,3 m wy so -
ko ści. Łódź w ślu zie al bo się wzno si
na tę wy so kość wraz z uzu peł nia nym
po zio mem wo dy, al bo opa da wraz z ob -
ni ża ją cym się jej lu strem – su per! Jesz -
cze wyż sza jest ślu za Kłod ni ca, zlo ka -
li zo wa na tuż przed Kę dzie rzy nem, któ -
ra ma 11,4 m.

Ka nał Gli wic ki to też grat ka dla mi -
ło śni ków przy ro dy. Je go brze gi po ra sta
cie ka wa ro ślin ność, a or ni to lo dzy za -
chwy ca ją się róż no rod no ścią ży ją cych
tu pta ków. Tuż za Dzierż nem Du żym
pod pły wa my do sie dli ska kor mo ra nów,
gdzie moż na je pod glą dać ni czym
w fil mie przy rod ni czym. 

Ka nał od kry li na no wo przed ro -
kiem za ło ży cie le Ma ri ny Gli wi ce
przy ul. Por to wej, Ewa i Cze sław Ster -
na lo wie. Moż na tu wy po ży czyć ło dzie
mo to ro wod ne, zdo być upraw nie nia
do ob słu gi więk szych jed no stek
(mniej sze ich nie wy ma ga ją), bądź sko -
rzy stać z rej sów – po cząw szy od 1-go -
dzin nych po por cie Ła bę dy do 3-dnio -
wych aż do Opo la. Ma ri na or ga ni zu je

też sze reg im prez po pu la ry zu ją cych
spor ty wod ne. 

Po cząw szy od koń ca ma ja br.
po Ka na le Gli wic kim moż na pły wać
rów nież w nie dzie le i świę ta, co wcze -
śniej by ło nie moż li we, bo wiem w tych
dniach nie pra co wa ła ob słu ga śluz
wod nych. – Umoż li wi ła to in ter pe la cja,
wnie sio na przez po sła Ja na Kaź mier -
cza ka do Mi ni ster stwa Śro do wi ska –

mó wi Ewa Ster nal. – Po 34 la tach ka nał
ożył więc i w te dni.

Po seł Jan Kaź mier czak w nie -
dzie lę 9 czerw ca za pro sił na rejs
od Ła będ do Pław nio wic przed sta -
wi cie li me diów. Sam pro wa dził
jed ną z mo to ró wek i nie krył za -
chwy tu nad atrak cja mi Ka na łu Gli -
wic kie go. 

(RG)

Ogła sza ne przez re dak cje ple bi scy ty są do ce nie niem
osób, któ re na co dzień nie ob no szą się z tym co ro bią

– lu dzi nie prze cięt nych, wiel kich swą pa sją, do brem
czy nio nym wo kół, zna czą cy mi osią gnię cia mi. W gro -

nie lau re atów zna la zły się god ne po dzi wu ko bie ty
oraz nie zrów na ni spor tow cy. 

10 czerw ca w gli wic kiej Sta cji Ar ty stycz nej Ry nek
pod su mo wa ne zo sta ły: Ple bi scyt „Ko bie ta na me -
dal 2013” Gli wic i Zie mi Gli wic kiej oraz III Ple bi scyt
Spor to wy Dzien ni ka Za chod nie go w Gli wi cach i Po -
wie cie Gli wic kim. Wcze śniej, bo 15 ma ja, w Wil li
Ca ro w Gli wi cach ga lę ple bi scy tu Dia na zor ga ni zo -
wała re dak cja No win Gli wic kich wraz z Fo rum Ko -
biet Zie mi Gli wic kiej. 

Mi ło nam po in for mo wać, że ty tu łem Naj po pu lar -
niej sze go Spor tow ca Po wia tu Gli wic kie go uho no ro -
wa ny zo stał Da riusz Steu er, te ni si sta sto ło wy ULKS
„Tajfun“ Li go ta Ła będz ka, o któ rym wie lo krot nie pi -
sa li śmy na ła mach na szej ga ze ty. Spor to wą Twa rzą
Gli wic zo stał zwią za ny z gli wic kim AZS -em Ja ro sław
To mic ki – mistrz te ni sa sto ło we go, któ ry z Dar kiem
Steu erem or ga ni zu je na te re nie po wia tu sze reg cie ka -
wych przed się wzięć dla dzie ci i mło dzie ży, po pu la ry -
zu jąc grę w ping -pon ga. Do ce nio ne też zo sta ły pa nie
z te re nu po wia tu.

(RG)
Wię cej na str. 4 i 8

NA SI WY RÓŻ NIE NI
Swe do rocz ne ple bi scy ty pod su mo wa ły dwie li czą ce się na na szym te re nie ga ze ty: Dzien nik Za -
chod ni i No wi ny Gli wic kie. W tych pre sti żo wych zma ga niach licz nie wy róż nie ni zo sta li przed sta wi -
cie le po wia tu gli wic kie go.

To nie Ma zu ry, a rejs po Ka na le Gli wic kim, któ ry jest świet nym re lak sem dla mi ło śni ków wo dy, przy ro dy i sta rej tech -
ni ki.

Laureatki i lau re aci dwóch ple bi scy tów Dzien ni ka Za chod nie go w towarzystwie re dak to rów, któ rzy ra -
zem z ni mi cie szy li się z pre sti żo wych wy róż nień.
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Ostat nie ta kie spo tka nie po świę co ne by ło spra -
wom współ pra cy z fir mą Tau ron Dys try bu cja S.A.
Od dział w Gli wi cach. Od by ło się 3 czerw ca w sta -
ro stwie. Tau ron wy sta wił moc ną, 7-oso bo wą re -
pre zen ta cję na cze le z dy rek to rem Ma cie jem Bu -
dry kiem. Wy stą pie nia przed sta wi cie li fir my ko or -
dy no wał jej rzecz nik pra so wy, Łu kasz Zim noch.

O ko rzy ściach pły ną cych z za sto so wa nia in te li -
gent nych sys te mów po mia ro wych mó wił Ra do -
sław Troc ki, kie row nik Dzia łu Ope ra to ra Po mia -
rów. Sys te my ta kie w pi lo ta żu dzia ła ją już
w dwóch na szych gmi nach: Py sko wi cach i Tosz -
ku, gdzie łącz nie obej mu ją bli sko 11 tys. klien tów.
Po zwa la ją na ra cjo na li za cję zu ży cia ener gii – in -
for mu ją, gdzie i w ja kich go dzi nach jest ono naj -
wyż sze, umoż li wia ją wszech stron ne mo ni to ro wa -
nie i są po moc ne w po dej mo wa niu in ter wen cji.
Do brze spraw dza ją się za rów no w ska li ma kro –
np. za in sta lo wa ne w ca łych gmi nach bądź ich
obiek tach, jak i mi kro – daj my na to w jed nym
miesz ka niu. Tau ron jest go to wy in sta lo wać za dar -
mo mier ni ki umoż li wia ją ce in te li gent ne śle dze nie
zu ży cia ener gii, a wło da rze gmin są za in te re so wa -
ni ich mon ta żem w obiek tach gmin nych. Mo że to
dać ok. 10 proc. oszczęd no ści w opła tach za ener -
gię.

In we sto wa nie w sieć elek tro ener ge tycz ną na te -
re nie po wia tu przed sta wił An drzej Kisz ka, kie row -
nik Dzia łu Re ali za cji In we sty cji. Śred nio co ro ku
gli wic ki Tau ron mo der ni zu je u nas ok. 30 km sie -
ci o war to ści ok. 5-6 mln zł. W tym ro ku wy da jed -
nak na in we sty cje ok. 24 mln zł, co zwią za ne jest
z bu do wą no wej sta cji w Bła że jo wi cach (gmi na

Wie lo wieś) o war -
to ści 17 mln zł. An -
drzej Kisz ka omó -
wił też współ pra cę z in sty tu cja mi po wia to wy mi.
Wy wią za ła się po tem dys ku sja, wnio ski z któ rej
po win ny przy słu żyć się do udo sko na le nia na sze go
wspól ne go dzia ła nia.

Jesz cze bar dziej oży wio ną dys ku sję wy wo ła ło
wy stą pie nie Grze go rza Szrem skie go, kie row ni ka
Dzia łu Utrzy ma nia Sie ci. Omó wił on zmia ny
praw ne do ty czą ce oświe tle nia ulic. Pro blem jest
nie ba ga tel ny, bo wiem gmi ny we dle no wych prze -
pi sów nie tyl ko mu szą po kry wać kosz ty za ku pu
ener gii do ce lów oświe tle nia ulic, ale też fi nan so -
wać utrzy ma nie punk tów świetl nych. Spo wo du je
to zwięk sze nie sta wek eks plo ata cji oświe tle nia
ulicz ne go śred nio o 25-35 proc., bo to gmi na bę -
dzie mu sia ła po kryć kosz ty amor ty za cji i po dat ku.
Wzrost mo że być na wet o wie le wyż szy, je śli
oświe tle nie jest no we, co po cią ga za so bą wzrost
opła ty amor ty za cyj nej. Tak by ło np. w So śni co wi -
cach, gdzie bur mistrz za warł z Tau ro nem kon trakt
oświe tle nio wy po dłu gich ne go cja cjach. Przed sta -
wi cie le fir my Tau ron za po wie dzie li, że są otwar ci
na wy ja śnie nie wszel kich wąt pli wo ści zwią za nych
z tym za gad nie niem, choć nie ukry wa li, iż pro -
blem jest dla gmin bo le sny. Już we wrze śniu sa -
mo rzą dy – ro biąc pla ny i tak już na pię tych bu dże -
tów na 2014 r. – bę dą mu sia ły przy mie rzyć się
do zwięk sze nia opłat za oświe tle nie ulic. Mam na -
dzie ję, że nie ucier pią na tym miesz kań cy. 

Sta ro sta gli wic ki 
MI CHAŁ NIE SZPO REK 

Na mo cy trzech uchwał, któ re zgło szo ne zo sta ły
na wnio sek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go, szpi tal
ten – dzia ła ją cy ja ko sa mo dziel ny pu blicz ny za -
kład opie ki zdro wot nej – prze kształ co ny zo sta nie
w spół kę z o. o. ze 100-pro cen to wym udzia łem
po wia tu. Rad ni by li pod czas gło so wa nia nie mal
jed no myśl ni. Wszyst kie wspo mnia ne trzy uchwa -
ły przy ję te zo sta ły przy po je dyn czych tyl ko gło -
sach prze ciw ko lub wstrzy mu ją cych się, a gros

rad nych by ło za ich pod ję ciem. Pierw sza z uchwał
jest wy ra że niem zgo dy na prze kształ ce nie SP
ZOZ -u w spół kę z o.o. ze 100-pro cen to wym
udzia łem w ka pi ta le za kła do wym Po wia tu Gli wic -
kie go, okre śla też na kwo tę 15 163 820 zł war tość
ryn ko wą nie ru cho mo ści znaj du ją cych się w po sia -
da niu te go SPZOZ -u. Mo cą dru giej uchwa ły rad ni
wy ra zi li zgo dę na prze ka za nie apor tem na wła -
sność spół ki tych nie ru cho mo ści przez po wiat.
Trze cia uchwa ła z ko lei jest wy ra że niem zgo dy
na wnie sie nie przez po wiat wkła du pie nięż ne go
w wy so ko ści 1 437 000 zł do jej ka pi ta łu za kła do -
we go. Szpi tal ma za cząć dzia łać ja ko spół ka od
1 lip ca br. Przy ję te uchwa ły wy po sa ża ją spół kę
w ka pi tał za kła do wy o war to ści 16,6 mln zł, po -
dzie lo ny na 16,6 tys. udzia łów po 1 tys. zł każ dy.

Za nim uchwa ły te tra fi ły pod gło so wa nie, ko -
niecz ność prze kształ ce nia szpi ta la w spół kę sze ro -
ko omó wił sta ro sta Mi chał Nie szpo rek. Pro ces ten
umoż li wi ła usta wa o dzia łal no ści lecz ni czej z 15
kwiet nia 2011 r., dzię ki któ rej ani nie ma mo wy
o li kwi da cji szpi ta la – jak to by ło przy po przed nio
obo wią zu ją cej usta wie – ani o zwol nie niu pra cow -
ni ków. Sta ro sta pod kre ślił, że gdy by te raz nie do -
szło do prze kształ ce nia szpi ta la w spół kę, w naj -

bliż szym cza sie
mu siał by on ze
wzglę dów fi nan -
so wych za koń -
czyć dzia łal ność.
Z ko lei prze wod ni czą cy Ko mi sji Zdro wia Le szek
Ko ło dziej wska zał na du żą kon se kwen cję Ra dy
i Za rzą du Po wia tu w prze pro wa dza niu te go pro ce -
su. Przy po mniał, że po wiat po krył część stra ty

szpi ta la za 2011 r., a przy czy ni li się też
do jej zli kwi do wa nia pra cow ni cy, zga dza -
jąc się na ob ni że nie swych pen sji. Rad ny
Ma rian Sa dec ki pod kre ślił, że nie moż li we
jest dal sze do pła ca nie przez sa mo rząd po -
wia to wy do dzia łal no ści szpi ta la. Ra da, tak
zgod nie przyj mu jąc trzy wspo mnia ne wy -
żej uchwa ły, przy chy li ła się do tych opi nii.
Nie po dzie li ła jej na to miast wy po wia da ją -
ca się pod ko niec se sji przed sta wi ciel ka
dzia ła ją cej w szpi ta lu or ga ni za cji Ogól no -
pol skie go Związ ku Za wo do we go Pie lę -
gnia rek i Po łoż nych, wy ra ża jąc oba wy

przed nad cho dzą cy mi zmia na mi. Te mat ten oma -
wia ny był już wcze śniej wie lo krot nie za rów no
na po sie dze niach Ko mi sji Zdro wia, Ra dy Spo -
łecz nej szpi ta la, jak i na na szych se sjach. Te raz
prze kształ ce nie sta ło się fak tem. Ży czę – za rów no
per so ne lo wi szpi ta la, jak i je go pa cjen tom – by
pro ces ten prze bie gał z ko rzy ścią dla nich wszyst -
kich, zaś pre ze so wi po wsta ją cej spół ki, aby do -
brze mu się nią za rzą dza ło. 

Sku pi łem się na jed nym te ma cie, gdyż jest on
nie zwy kle waż ny dla ca łej na szej po wia to wej
wspól no ty. Na se sji oma wia no też jed nak ca ły sze -
reg in nych spraw. Pro gram ob rad był bo ga ty, nie -
moż li we jest przed sta wie nie go w ca ło ści w tej
krót kiej re la cji. Za in te re so wa nych od sy łam
do Biu le ty nu In for ma cji Pu blicz nej Po wia tu Gli -
wic kie go, gdzie za miesz cza ne są wszyst kie przy -
ję te uchwa ły oraz in ter pe la cje, za py ta nia, wnio ski
i oświad cze nia rad nych. Tam tak że znaj du je się
peł ny re jestr pro to ko łów z se sji Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go, w któ rych szcze gó ło wo opi sy wa ny jest
ich prze bieg. 

Na stęp na se sja od bę dzie się 27 czerw ca. 
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 ostat niej se sji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, któ ra od by ła się 28
ma ja, za pa dły waż ne de cy zje do ty czą ce Szpi ta la Po wia to we go
w Py sko wi cach.

Pro gram przy bli ży ła pod czas po sie -
dze nia Kor ne lia Rzep ka, na uczy ciel -
ka geo gra fii w to szec kim gim na -
zjum. Jest on re ali zo wa ny w Pol sce
na pod sta wie umo wy za war tej
w 1997 r. po mię dzy Mi ni ster stwem
Edu ka cji Na ro do wej RP a Urzę dem
do Spraw At mos fe rycz nych i Oce -
anicz nych USA. Pro gram umoż li wia
po zna wa nie glo bal nych za gad nień
śro do wi sko wych. Je go mi sją jest
pod no sze nie umie jęt no ści ba daw -
czych mło dzie ży w za kre sie fi zy ki,
che mii, bio lo gii, geo gra fii i ma te ma -
ty ki, pro mo cja na uko we go po dej ścia
do ba da nia zja wisk przy rod ni czych
oraz kształ to wa nie świa do mo ści eko -
lo gicz nej. Pro wa dzo ne w Pro gra mie
ba da nia kom po nen tów śro do wi ska
uka zu ją Zie mię ja ko spój ny sys tem

po wią za nych zja wisk i pro ce sów.
Wy ni ki prze sy ła ne są In ter ne tem
do ba zy da nych Pro gra mu, a od po -
wied nie na rzę dzia umoż li wia ją ich
wi zu ali za cję on -li ne. 

W pro gra mie uczest ni czy 111 kra -
jów. W Pol sce bie rze w nim udział
ok. 140 szkół, a w woj. ślą skim – 17,
z cze go Gim na zjum w Tosz ku jest je -
dy ną szko łą w po wie cie gli wic kim na -
le żą cą do GLO BE. Ucznio wie
pod okiem na uczy cie li pro wa dzą re gu -
lar ne po mia ry śro do wi ska, na stęp nie
ich wy ni ki prze sy ła ją do świa to wej
ba zy da nych i in ter pre tu ją. Szko ła
z Tosz ka od 2002 r. ob ser wu je ele men -
ty po go dy, ba da ce chy fi zy ko -che -
micz ne wo dy w Po to ku To szec kim,
pro wa dzi ba da nia gle by i po kry cia te -
re nu w naj bliż szej oko li cy. Ogó łem

w ra mach pro gra mu wy ko na no już
na świe cie bli sko 100 mln po mia rów,
z cze go w Pol sce ok. 1 mln. Sto so wa -
ne me to dy na uko we o in ter dy scy pli -
nar nym cha rak te rze za chę ca ją mło -
dzież do po zna wa nia swe go naj bliż -
sze go oto cze nia przy rod ni cze go oraz
świa ta – część ba dań pro wa dzo na jest
bo wiem we współ pra cy ze szko ła mi
na wet na od le głych kon ty nen tach. Ję -
zy kiem GLO BE jest an giel ski, któ ry
mło dzież przy oka zji po zna je w za kre -
sie słow nic twa przy rod ni cze go i na -
uko we go.

– Pro gram ma zna ko mi cie roz wi nię -
te za ple cze dla na uczy cie li – in for mo -
wa ła pod czas po sie dze nia ko mi sji Kor -
ne lia Rzep ka. – Or ga ni zo wa ne są kon -
fe ren cje, warsz ta ty, mo że my ko rzy stać
ze spe cjal nych pro gra mów na ucza nia,

uczest ni czyć w licz nych pod pro jek tach
GLO BE, ma my kon takt z na uczy cie la -
mi na ca łym świe cie. 

Dla mło dzie ży od by wa ją się GLO -
BE Ga mes, czy li ogól no pol skie lub
mię dzy na ro do we spo tka nia, na któ -
rych sku tecz nie łą czy się za ba wę
z na uką. Ucznio wie bar dzo lu bią za ję -
cia w ra mach pro gra mu, jest on twór -
czy i da je od dech od co dzien nej
szkol nej mo no to nii. Wy cho wan ko wie
czę sto po ukoń cze niu szko ły kon ty nu -
ują na uko we pa sje, na by te po przez
GLO BE.

– Za pro si łem na po sie dze nie ko or -
dy na tor kę pro gra mu z Gim na zjum
w Tosz ku, by za in te re so wać nim szko -
ły pro wa dzo ne przez po wiat – po wie -
dział nam Ma riusz Pod broż ny, prze -
wod ni czą cy Ko mi sji Edu ka cji. – Li czę
na to, że któ raś z nich przy stą pi
do GLO BE, bo sta no wi cie ka wą pro po -
zy cję na roz sze rze nie ofer ty edu ka cyj -
nej na szych szkół.

(RG) 

Po pra wej – wło da rze i przed sta wi cie le na szych miast i gmin, po le wej – re pre zen tan ci fir my Tau -
ron.
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Szpi tal w Py sko wi cach bę dzie spół ką po wia tu.
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G8 z Tau ro nem
Spo tka nia te na zy wa my G8 – to ro bo czy skrót od ośmiu gmin,
wcho dzą cych w skład Po wia tu Gli wic kie go. Ich wło da rze oraz ja,
ja ko sta ro sta gli wic ki spo ty ka my się śred nio co mie siąc, by wspól -
nie po chy lić się nad pro ble ma mi waż ny mi dla na szych miesz kań -
ców i sa mo rzą dów. 

Kor ne lia Rzep ka in te re su ją co opo -
wie dzia ła o ba da niach prze pro wa -
dza nych w ra mach pro gra mu.
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Atrak cyj ny GLO BE
In te re su ją cy prze bieg mia ło po sie dze nie Ko mi sji Edu ka cji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, któ re od by ło się 21 ma ja. Rad ni i dy rek to rzy szkół po wia to wych
mie li oka zję po znać Pro gram GLO BE, pro wa dzo ny od 2002 r. w Gim na zjum im. Ire ny Sen dler w Tosz ku.
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Ma py 
na klik nię cie
Roz sze rzo ny zo stał Po wia to wy Sys -
tem In for ma cji o Te re nie, do któ re -
go każ dy za in te re so wa ny ma do -
stęp przez In ter net. 
W związ ku z za koń czo ny mi pra ca mi
do ty czą cy mi wy peł nie nia ba zy da nych
ewi den cyj nych po wia tu gli wic kie go
w za kre sie m.in. map wek to ro wych,
wy ko na ny mi w ra mach re ali zo wa ne go
pro jek tu „No wo cze sność, po stęp, in te -
gra cja – roz wój back -of fi ce w Sta ro -
stwie Po wia to wym w Gli wi cach”,
urząd umożliwił za po śred nic twem
stro ny in ter ne to wej do stęp do da nych
za so bu geo de zyj ne go i kar to gra ficz ne -
go. Każ dy, bez po no sze nia ja kich kol -
wiek opłat, bez ko niecz no ści za kła da -
nia kon ta w ser wi sie Po wia to we go Sys -
te mu In for ma cji o Te re nie mo że
prze  g lą  -
dać ma py
e w i  d e n  -
cyj ne, za -
sad ni cze, to po gra ficz ne oraz or to fo to -
ma pę te re nu ca łe go po wia tu. Do stęp
do sys te mu uzy sku je się przez klik nię -
cie iko ny Po wia to we go Sys te mu In for -
ma cji o Te re nie na stro nie głów nej Sta -
ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach
(www.sta ro stwo.gli wi ce.pl), a na stęp -
nie przy ci sku „wejdź ja ko gość”. Lo go -
wa nie i ha sło do sys te mu nie zbęd ne
jest je dy nie dla osób po sia da ją cych,
na mo cy od po wied nich prze pi sów, do -
stęp do in for ma cji za wie ra ją cych da ne
oso bo we. Po za koń cze niu ca ło ści pro -
jek tu prze wi dzia ne jest roz sze rze nie
ist nie ją cych i utwo rze nie no wych por -
ta li prze zna czo nych dla po szcze gól -
nych grup za wo do wych, tj. geo de tów,
rze czo znaw ców ma jąt ko wych, ko mor -
ni ków oraz urzę dów i in nych in sty tu cji
ad mi ni stra cyj nych. 

Szybkość i wygoda dostępu do tych
danych są bardzo przydatne, a czasami
niezbędne dla właścicieli nierucho-
mości, potencjalnych inwestorów 
i projektantów oraz autorów opra-
cowań i analiz przestrzennych. 

(ZS)

Po wiat przy ja zny
śro do wi sku
Po wiat Gli wic ki ogło sił kon kurs pn.
„Po wiat przy ja zny śro do wi sku”. 
Kon kurs jest skie ro wa ny do gmin,
w tym ich jed no stek po moc ni czych,
wcho dzą cych w skład po wia tu. Pro mu -
je dzia ła nia po dej mo wa ne na rzecz
ochro ny śro do wi ska, in no wa cyj ne
i ory gi nal ne, eko lo gicz ne przed się -
wzięcia lo kal ne, ma ją ce wpływ na po -
pra wę sta nu śro do wi ska na tu ral ne go. 

Na gro dą w kon kur sie jest do fi nan -
so wa nie za dań z za kre su ochro ny śro -
do wi ska. Środ ki zo sta ną przy zna ne
w for mie do ta cji ce lo wej z bu dże tu Po -
wia tu Gli wic kie go. Wnio ski na le ży
skła dać do 28 czerw ca, w imie niu gmin
mo gą to zro bić od po wied nio: wójt,
bur mistrz lub pre zy dent mia sta. 

Prze bieg kon kur su ko or dy nu je Wy -
dział Ochro ny Śro do wi ska, Rol nic twa
i Le śnic twa Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach, tel. 32 332 66 42. W ra -
mach po przed nich edy cji kon kur su
na te re nie gmin po wia tu po wsta ły m.in.
skwer ki, mi nio gród ki czy pięk nie za -
go spo da ro wa ne te re ny zie le ni.

(SoG)

Bu dy nek ma bar dzo cie ka wą hi sto rię.
Wy bu do wa ny zo stał w II po ło -
wie XIX wie ku, od da ny do użyt ku
w 1878 r. na sie dzi bę ów cze snej Lan -
dra tu ry. Bu dy nek za pro jek to wał Carl
Hie ro ny mus, a po sta wił we dług je go
pro jek tu Sa lo mon Lu bow ski. W ów -
cze snym sta ro stwie mie ści ły się m.in.
pięk na sa la se syj na oraz po ko je miesz -
kal ne sta ro sty, a tak że wy god ne, prze -
strzen ne po ko je urzęd ni cze. W la tach
sie dem dzie sią tych XIX wie ku ko mu ni -
ka cja w Gli wi cach by ła w więk szo ści
kon na, w 1879 r. do bu do wa no więc
z ty łu bu dyn ku wo zow nię oraz staj nię.

W la tach dzie więć dzie sią tych XIX
wie ku po wstał dru gi bu dy nek Lan dra -
tu ry, miesz czą cy się po są siedz ku
przy ul. Kró lo wej Bo ny 2-4.

Zwra ca my się do lo kal nych hi sto ry -
ków, ar chi wi stów oraz sym pa ty ków hi -
sto rii – być mo że po sia da cie Pań stwo
w swo ich zbio rach do ku men ty, za pi ski,
pocz tów ki, zdję cia, wy cin ki pra so we,
zna cie ro dzin ne opo wie ści, któ re wią żą
się z hi sto rią bu dyn ku sta ro stwa. Je śli
tak, pro si my o kon takt z Wy dzia łem
Roz wo ju i Pro mo cji Sta ro stwa Po wia to -
we go w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re -
go 17, pok. 366 tel. 32 332 66 53. Bę -

dzie my wdzięcz ni za wszyst kie prze ka -
za ne in for ma cje, któ re chcie li by śmy wy -
ko rzy stać w po wsta ją cym opra co wa niu,
z po da niem ich źró dła. Pla no wa na pu bli -
ka cja ma być wy da na z oka zji 15-le cia
odnowionego Po wia tu Gli wic kie go.

Je śli mo że cie Pań stwo i chce cie
nam po móc – cze ka my! Za oka za ną
po moc bę dzie my nie zmier nie wdzięcz -
ni. (MFR)

Po szu ku je my in for ma cji
o bu dyn ku sta ro stwa
Sa mo rząd Po wia tu Gli wic kie go przy go to wu je opra co wa nie hi sto rycz ne do -
ty czą ce bu dyn ku Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach, któ ry mie ści się
przy ul. Zyg mun ta Sta re go 17. 

Bu dy nek sta -
ro stwa obec -

nie…

…i na wi do -
ków ce z okre -
su mię dzy wo -

jen ne go.

Du ży po dziw pod czas XII Po wia to -
we go Fe sti wa lu Chó rów wzbu dził
mło dzie żo wy chór z Al ten ste ig
w pół noc nym Schwarz wal dzie –
„Chri sto pho rus Kan to rei”.

Ze spół z Nie miec wy stą pił go ścin nie
na tym fe sti wa lu, któ ry od był się w Ze -
spo le Szkol no -Przed szkol nym w Przy -
szo wi cach. Po przed nie edy cje im pre zy
or ga ni zo wa ne by ły na Zam ku w Tosz -
ku, jed nak ze wzglę du na nie daw ny ju -
bi le usz 100-le cia przy szo wic kie go
chó ru „Sło wik”, XII edy cja zo sta ła
zor ga ni zo wa na w gmi nie Gie rał to wi -
ce. 

Pod czas im pre zy w bo ga tym i róż -
no rod nym re per tu arze za pre zen to wa li
się: Mło dzie żo wy Chór Pań stwo wej
Szko ły Mu zycz nej I i II stop nia w Gli -
wi cach, Chór „Skow ro nek” z Gie rał to -
wic, „Bel Can to” z Chu do wa, „Sło wik”
z Przy szo wic, „Scho la Can to rum”

z Knu ro wa i „Tryl” z Tosz ka. Mi ło śni -
cy mu zy ki, miesz kań cy na sze go re gio -
nu, wśród nich m.in. Sła wo -
mir Adam czyk z Za rzą du
Po wia tu Gli wic kie go, wójt
Gie rał to wic Jo achim Bar giel
oraz skarb nik Po wia tu Gli -
wic kie go Ma ria Owcza rzak -
-Siej ko mie li oka zję wy słu -
chać pięk nych wy ko nań
utwo rów kla sycz nych, roz -
ryw ko wych, ko ściel nych za -
rów no pol skich, jak i za gra -
nicz nych. Każ dy z ze spo łów
otrzy mał za udział pa miąt ko -
wą sta tu et kę. Szcze gól ne po -
dzię ko wa nia za po moc w or -
ga ni za cji im pre zy ode bra ły
wi ce dy rek tor Ze spo łu Szkol -
no -Przed szkol ne go w Przy -
szo wi cach Vio let ta Kun kie -

wicz oraz Bar ba ra Mans feld z Urzę du
Gmi ny Gie rał to wi ce. 

Fe sti wal zor ga ni zo wa ło Sta ro stwo
Po wia to we w Gli wi cach we współ pra -
cy z gmi ną Gie rał to wi ce.

(SoG)

Mi strzo wie ze Schwarz wal du

Mło dzież z Nie miec za chwy ci ła swym kunsz tem i ra do ścią śpie wa nia.
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W da le kim Olew sku na Ukra inie
go ści ła de le ga cja Po wia tu Gli wic -
kie go. Wi zy ta od by ła się na za pro -
sze nie bur mi strza te go mia sta,
Ana to li ja Wa si lie wi cza Po wa ra.

Ce lem wi zy ty by ło okre śle nie za sad
współ pra cy po mię dzy na szy mi sa mo -
rzą da mi. W stycz niu br. du ża gru pa
z Ży to miersz czy zny (w któ rym to ob -
wo dzie le ży Olewsk) go ści ła w wo je -
wódz twie ślą skim. By li to Po la cy

miesz ka ją cy na Ukra inie, któ rzy utrzy -
mu ją kon tak ty z oj czy zną swych przod -
ków. Od wie dzi li wów czas m.in. To -
szek, gdzie na Zam ku kon cert dali ze -
spo ły i so li ści, bio rą cy (z du ży mi suk -
ce sa mi!) udział w Mię dzy na ro do wym
Fe sti wa lu Ko lęd i Pa sto ra łek w Bę dzi -
nie. W zor ga ni zo wa niu te go przy jaz du
po mógł im bar dzo Zyg munt Wilk, rad -
ny III ka den cji Sej mi ku Wo je wódz twa
Ślą skie go, wspie ra ją cy od daw na dzia -

ła nia Ży to mier skie go Ob wo do we go
Związ ku Po la ków na Ukra inie. 

Nie daw ny po byt na szej de le ga cji
w Olew sku był więc swo istą re wi zy tą.
W jej skład wcho dzi li Sła wo mir Adam -
czyk z Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go
i rad ny Win fryd Fi coń, któ rym to wa -
rzy szył Zyg munt Wilk. Bur mistrz Ana -
to lij Wa si lie wicz Po wa r za pro sił ich
z oka zji ob cho dów 10-le cia uzy ska nia
praw miej skich przez Olewsk i czwar -
tej rocz ni cy poświę ce nia tam tej szej pa -
ra fii Ko ścio ła Ka to lic kie go. 

– Pro gram po by tu był bar dzo bo ga -
ty – mó wi Sła wo mir Adam czyk. – Mie -
li śmy oka zję po znać sa mo rzą dow ców
z mia sta i po wia tu olew skie go oraz Po -
la ków. W imie niu bur mi strza Tosz ka
Grze go rza Kup czy ka prze ka za łem wła -
dzom Olew ska za pro sze nie na Okto-
berfest , któ ry od bę dzie się 5 paź dzier -
ni ka na to szec kim zam ku. Olewsk
ma 11 tys. miesz kań ców, jest więc zbli -
żo ny pod tym wzglę dem do Tosz ka, łą -
czy też te dwie miej sco wo ści wie le
wspól ne go. Je śli za in te re so wa nie dal -
szą współ pra cą bę dzie kon ty nu owa ne,
być mo że na wią za ne zo sta ną sto sun ki
part ner skie mię dzy Tosz kiem i Olew -
skiem.

(RG)

Bliż szy da le ki Olewsk

Na sza de le ga cja z pol skim ze spo łem „Ja skół ka” i je go opie kun ką.
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Pod su mo wa ny zo stał ple bi scyt Ko -
bie ta Zie mi Gli wic kiej 2013, or ga ni -
zo wa ny przez No wi ny Gli wic kie
i Fo rum Ko biet Zie mi Gli wic kiej.
Zna my też już lau re at ki Ple bi scy tu
„Ko bie ta na me dal 2013”, wy ło nio -
ne przez Dzien nik Za chod ni.

Ty tułem Dia ny w pierw szych z nich
uho no ro wa na zo sta ła Do da Oko ło -
-Ku łak – gli wi czan ka, pi sar ka, au tor -
ka sztuk te atral nych i ar chi tekt ka
o wy bit nym do rob ku. Na jej szyi za -
wisł sznur pe reł, ufun do wa ny przez

pa tron kę ple bi scy tu, po seł do Par la -
men tu Eu ro pej skie go Małgorzatę
Handz lik. Wy róż nie nie w ple bi scy cie
otrzy ma ła Mo ni ka Or ga ni ściok – zna -
na na Ślą sku dzia łacz ka i re gio na list -
ka, za ło ży ciel ka i ku stosz ka „Izby łod
star ki” w Chu do wie. Wśród dzie się -
ciu fi na li stek ple bi scy tu zna la zła się
Ewa Za mo ra – dy rek tor ka pro wa dzo -
ne go z ser cem Do mu Po mo cy Spo -
łecz nej „Za me czek” w Kuź ni Nie bo -
row skiej, jed nost ki or ga ni za cyj nej
Po wia tu Gli wic kie go, a tak że: Ha li na
Hu czek – pre zes Fun da cji Roz wo ju
Mia sta Knu ro wa, Jó ze fa Mar gi ciok –
rad na z Pil cho wic i dzia łacz ka ho len -
der skiej Fun da cji Pol skie Dzie ci
w Neu nen, Ka ro li na Kro por nic ka, Bo -
że na Ku bit, Edy ta Mierz wa, Kry sty na
So wa i Mał go rza ta Tkacz -Ja nik. – To
praw dzi we per ły – mó wi ła o na gro -
dzo nych Jo an na Na wra til -Lu dwi czak,
red. nacz. No win Gli wic kich i pre ze -
ska Fo rum Ko biet Zie mi Gli wic kiej.

Nie mniej świet ne pa nie na gro dził
w swym ple bi scy cie Dzien nik Za -

chod ni. „Ko bie tą na me dal” zo sta ła
red. Mo ni ka Kra siń ska, dzien ni kar ka
Ra dia Ka to wi ce, au tor ka m.in. re la cji
z Afga ni sta nu. Ko lej ne lau re at ki to:
Re na ta Iry tow ska ze Sto wa rzy sze nia
„Czte ry Po ry Ro ku” w Knu ro wie oraz
Jo an na Troll – pe da gog ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 9 w Gli wi cach. W fi -
na ło wej „10” zna la zły się tak że: Iwo -
na Ewer tow ska -Me ner – pro wa dzą ca
Ze spół Mu zy ki Daw nej „Ti bia rum
Scho la res” w Tosz ku, Agniesz ka Mu -
siał, Bar ba ra Ma li now ska, Alek san dra
Kwo lek, Ka ro li na Gla zer, Ka ta rzy na
Jajsz czok i Mag da le na Gło wa la.
Wszyst kie na me dal, cze go gra tu lo -
wa li im na ga li Dzien ni ka Za chod nie -
go m.in. Mag da le na Bud ny – se kre -
tarz Po wia tu Gli wic kie go i po seł Jan
Kaź mier czak. Pa nie zaś uho no ro wa li
na gro da mi Mar le na Po lok -Kin – za -
stęp ca dy rek to ra Od dzia łu Ślą skie go
Dzien ni ka Za chod nie go i Mar cin Ka -
sprzyk – za stęp ca red. na czel ne go tej
re dak cji.

(RG) 
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Na sza rad na 
na gro dzo na
Ewa Jur czy ga, rad na Po wia tu Gli -
wic kie go, otrzy ma ła na gro dę
w kon kur sie „Knu rów – do bre przy -
kła dy”, pro mu ją cym dzia łal ność
or ga ni za cji po za rzą do wych i ich li -
de rów.

Na gro dy wrę czo ne zo sta ły na ga li
otwar cia Knu row skich Dni In te gra cji.
Na szą rad ną uho no ro wa no w ka te go rii
„Li der or ga ni za cji po za rzą do wej”,
pod kre śla jąc jej dłu go let nią dzia łal ność
w To wa rzy stwie Mi ło śni ków Knu ro wa
oraz za ło że nie i do sko na łe pro wa dze -
nie knu row skie go Uni wer sy te tu Trze -
cie go Wie ku. Ser decz nie gra tu lu je my!

(RG) 

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

– Ro śnie świa do mość pa cjen tek w od -
nie sie niu do me tod ła go dze nia bó lu po -
ro do we go – mó wi Ewa Foj cik, po łoż na
Blo ku Po ro do we go i Po łoż nic twa Szpi -
ta la w Knu ro wie. – Przez wie ki pa no -
wa ło prze ko na nie, że po ród mu si bo leć.
Te raz dys po nu je my już wie lo ma moż li -

wo ścia mi ła go dze nia te go bó lu, tak by
ko bie ta w peł ni mo gła od czu wać ra -
dość z przyj ścia na świat wy cze ki wa -
ne go ma leń stwa. 

W Szpi ta lu w Knu ro wie ob ser wu je
się znacz ny wzrost licz by po ro dów ze
znie czu le niem – za rów no ze wną trzo -
po no wym, jak i przy uży ciu ga zu po -
tocz nie zwa ne go roz we se la ją cym.
Me to dy te są tu sto so wa ne na ży cze nie
każ dej po łoż ni cy, o ile tyl ko nie ma
prze ciw wska zań me dycz nych. Szpi tal

w Knu ro wie jest już zna -
ny z te go, iż moż na tu ro -
dzić bez bó lu, tak że
na od dzia le wciąż zwięk -
sza się ilość mam z róż -
nych oko lic na sze go wo -
je wódz twa. 

Nad znie czu la niem ro -
dzą cych czu wa ją zna ko -
mi ci ane ste zjo lo dzy, któ -
rzy do sko na li li swe umie -
jęt no ści w Szpi ta lu św. Zo -
fii w War sza wie, uwa ża -
nym za jed ną z czo ło wych

pla có wek w za kre sie gi ne ko lo gii i po -
łoż nic twa w Pol sce. 

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

(MN)

Po ród nie mu si bo leć…

Sto wa rzy sze nie „PO KO LE NIA” Ko ło
Te re no we w Gli wi cach i Mu zeum
w Gli wi cach za pra sza ją na kon cert
cha ry ta tyw ny, któ ry 15 czerw ca
od bę dzie się w ogro dzie Wil li Ca ro.
Do chód prze zna czo ny zo sta nie
na fi nan so wa nie wy jaz dów zdro -
wot nych Mai i Zu zi. Dziew czyn ki
uro dzi ły się z po ra że niem mó zgo -
wym i wy ma ga ją sta łej re ha bi li ta -
cji. 

W kon cer cie we zmą udział mło dzi ar -
ty ści Krzysz tof Sa cer dos Ster oraz
TRIO Łu kasz Pe dro i Do mi ni ka.
Gwiaz da mi wie czo ru bę dą m.in. ar ty ści
któ rych pa mię ta my ze sce ny Ope ret ki
Ślą skiej w Gli wi cach. Kon cert po pro -
wa dzi Mar ce li Pał czyń ski. W pro gra -

mie: co ve ry pio se nek Elvi sa Pre sleya,
pie śni ne apo li tań skie w wy ko na niu
Trzech Te no rów, arie ope ro we i ope ret -
ko we. Bę dzie to praw dzi wa uczta mu -
zycz na dla sym pa ty ków mu zy ki lat 60.
oraz kla sy ki scen ope ro wych. Wszy scy

uczest ni cy im pre zy od stą pi li od przy ję -
cia ho no ra riów i cał ko wi ty do chód ze
sprze da ży ce gie łek zo sta nie prze ka za -
ny na re ha bi li ta cję dziew czy nek. To
istot ne tym bar dziej, że wy cho wa niem
Mai i Zu zi zaj mu je się wy łącz nie bab -
cia, któ rej trud no udźwi gnąć cię żar
kosz tów zwią za nych z opie ką i le cze -
niem dziew czy nek – mó wi Te re sa Sa -
mo tus ze Sto wa rzy sze nia „PO KO LE -
NIA”.

Kon cert, któ ry w ogro dzie Wil li Ca -
ro roz pocz nie się o 16.00, po prze dzi
wy stęp Or kie stry Gór ni czej na gli wic -
kim Ryn ku o go dzi nie 15.30. 

Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go
ob ję ły tę im pre zę pa tro na tem pra so -
wym.

(RG)

Wes przyj my Ma ję i Zu zię! 

Szpi tal w Knu ro wie Sp. z o.o. in for mu je, że 25 proc.
ogó łu po ro dów w 2012 r. zo sta ło prze pro wa dzo -
nych w znie czu le niu ze wną trzo po no wym. I dzię -
ku je za za ufa nie!

Lau re at ki ple bi scy tu Ko bie ta Zie mi Gli wic kiej 2013.
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Ka pi tał za kła do wy no wo po wsta łej
spół ki zo sta nie w ca ło ści utwo rzo ny
z mie nia Po wia tu Gli wic kie go. Zło ży
się nań prze ka za na apor tem nie ru cho -
mość szpi ta la i wkład pie nięż ny –
o łącz nej war to ści 16,6 mln zł. To du -

ży ma ją tek, sta no wią cy swo istą „wy -
praw kę” dla no wej spół ki pra wa han -
dlo we go.

W po przed nich la tach po wiat ło żył
na ten szpi tal nie ma łe na kła dy. Przy -
po mnij my ich ze sta wie nie w ostat nich
la tach. Od 2005 do 2012 r. SP ZOZ
Szpi tal w Py sko wi cach za si lo ny zo stał
kwo tą 5 612 089,14 zł, za któ rą m.in.
wy ko na na zo sta ła ter mo mo der ni za cja
bu dyn ku, zmo der ni zo wa no wę zły sa -
ni tar ne, za ku pio no no wy sprzęt i apa -
ra tu rę, roz po czę to do sto so wa nie
obiek tu do wy mo gów roz po rzą dze nia
mi ni stra zdro wia oraz po kry to stra tę
za 2011 r.. W tym sa mym okre sie dru -
gi po wia to wy szpi tal, funk cjo nu ją cy

od 2009 r. ja ko spół ka pra cow ni cza
z mniej szo ścio wym udzia łem po wia -
tu, za si lo ny zo stał kwo tą
1 536 085,60 zł. W br. po wiat prze ka -
że z bu dże tu na py sko wic ki szpi -
tal 1 437 000 zł, ja ko wkład do ka pi ta -
łu za kła do we go no wej spół ki
oraz 441 000 tys. zł na ko lej ne ro bo ty
mo der ni za cyj ne, co łącz nie z po przed -
ni mi na kła da mi da kwo tę pra wie 7,5
mln zł. Knu row ski SP ZOZ, któ ry za -
rzą dza w imie niu po wia tu ma jąt kiem
tam tej sze go szpi ta la, otrzy ma w 2013
r. na to miast 498 000 zł, prze zna czo ne
na ko niecz ną od bu do wę sta re go ogro -
dze nia – łącz nie więc od 2005 r. za si -
lo ny zo stał kwo tą ok. 2,5 mln zł.

Ze sta wie nie to przy po mniał na ma -
jo wej se sji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
sta ro sta Mi chał Nie szpo rek. Licz by
mó wią sa me za sie bie, choć przy ich in -
ter pre ta cji trze ba wziąć pod uwa gę wie -
le czyn ni ków, m.in. moż li wo ści fi nan -

so we po wia tu,
punkt wyj ścio -
wy oby dwu
szpi ta li i wy so -
kość po sia da -
nych przez nie
k o n  t r a k  t ó w
z NFZ. Jak by
jed nak nie by -
ło, py sko wic ki
szpi tal star tu je
w sa mo dziel -
ność z wy so ką,
wie lo mi lio no -
wą wy praw ką
sfi nan so wa ną
przez po wiat.

(RG)

Mi lio ny z po wia to we go
bu dże tu
Od 1 lip ca SP ZOZ Szpi tal Po wia to wy w Py sko wi cach roz pocz nie dzia łal -
ność ja ko spół ka z o. o., w któ rej 100 pro cent udzia łu bę dzie miał Po wiat
Gli wic ki. Prze kształ ce niu to wa rzy szy prze ka za nie szpi ta lo wi przez po wiat
du że go ma jąt ku.

W ub. ro ku w py sko wic kim szpi ta lu od da no do użyt ku no wo -
cze sny łącz nik, któ ry sko mu ni ko wał je go sta rą i no wą
część. W tym ro ku za pie nią dze po wia tu wy ko na ne zo sta ną
ko lej ne pra ce mo der ni za cyj ne.
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KO BIE TY Z PER ŁA MI I NA ME DAL
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Kie dy w 2003 ro ku Ma rek Śli bo da
roz po czął pro duk cję w bran ży zna -
ko wa nia i au to ma tycz nej iden ty fi -
ka cji pro duk tów, za ło żo na przez
nie go fir ma MAR CO za trud nia ła
czte ry oso by i mia ła rocz ną sprze -
daż war to ści 119 tys. zł. W 2012 ro -
ku przy za trud nie niu 38 osób sprze -
daż rocz na wy nio sła 42 mln zł. To
im po nu ją cy po stęp, ale wła ści ciel
MAR CO by naj mniej nie za mie rza
osiąść na lau rach.
– Świa to we fir my i kor po ra cje, z któ ry -
mi współ pra cu je my, za chwy ca ją się
tym, jak funk cjo nu je my i chwa lą na sze
dzia ła nia, a ja uwa żam, że w ska li od 1
do 100 zro bi li śmy za le d wie 3 kro ki –
mó wi. – Wiem jed nak, że za kil ka dzie -
siąt lat zbu du je my jed ną z naj lep szych
firm na świe cie – do da je.

Wy so ko sta wia po przecz kę – i so bie
i wszyst kim współ pra cow ni kom. Każ -

dy w MAR CO świet nie pra cu je po -
przez cią głe szko le nia i pod no sze nie
świa do mo ści. Waż ne są rów nież ce chy
cha rak te ru, ta kie jak pra co wi tość, su -
mien ność, od po wie dzial ność i lo jal -
ność. – Nie wszy scy z ze wnątrz ro zu -
mie ją, o co nam cho dzi gdy opo wia dam
o bu do wie „wiel kiej fir my” – wy ja śnia.
– Na sza fir ma oprócz bar dzo do brych
wy ni ków fi nan so wych ma bar dzo roz -
bu do wa ny sys tem war to ści i wy jąt ko -
wą fi lo zo fię dzia ła nia. Firm w na szej
bran ży jest w Pol sce kil ka set, ale ta kie
jak MAR CO sta no wią praw do po dob -
nie pro mil. Je ste śmy świa do mi swo jej
wy jąt ko wo ści i prze wa gi kon ku ren cyj -
nej nad resz tą ryn ku. Uwa żam jed nak,
że przed na mi jesz cze dłu ga dro ga, bar -
dzo od po wie dzial na, wy ma ga ją ca pro -
fe sjo nal ne go dzia ła nia przez na stęp ne

de ka dy. 
W spo so bie dzia ła -

nia fir my po wo łu je się
na ja poń ską fi lo zo fię
KA IZEN (z jap. KAI
– zmia na i ZEN – do -
bry), któ ra spro wa dza
się nie tyl ko do kul tu -
ry i prak ty ki za rzą dza -
nia, ale jest też sty lem
ży cia – nie koń czą cym
się pro ce sem do sko -
na le nia i ulep sza nia.
W prak ty ce znaj du je
to od zwier cie dle nie
w Kul tu rze Or ga ni za -
cji MAR CO i w Aka -
de mii Or ga ni za cji
MAR CO. Na tę
pierw szą skła da się 14
za sad, wśród któ rych
znaj du ją się m.in. ta -
kie, jak: Do star cza nie
wy jąt ko wych pro duk -
tów pod ką tem ja ko ści
i funk cjo nal no ści
w ce lu roz wo ju glo -
bal nej go spo dar ki

i po stę pu; Sze ro ko ro zu mia ny sza cu nek
dla lu dzi; Kon se kwent ny i nie koń czą cy
się pro ces szko le nia wszyst kich przez
wszyst kich; Wy jąt ko we wspar cie i sza -
cu nek dla ro dzi ny oraz naj bliż sze go
śro do wi ska w ce lu osią gnię cia dłu go fa -
lo wej sym bio zy po mię dzy ży ciem pry -
wat nym i ka rie rą za wo do wą; Bu do wa -
nie wspól ne go, dłu go fa lo we go do bro -
by tu po przez wy jąt ko we wy sił ki, naj -
lep sze po my sły i dzia ła nia we wszyst -
kich ob sza rach funk cjo no wa nia or ga ni -
za cji. Spi sa ne za sa dy Kul tu ry Or ga ni -
za cji MAR CO wy wie szo ne są w każ -

dym po miesz cze niu fir my, w czę ści
z nich – w ję zy ku an giel skim. Te go ję -
zy ka każ dy mo że się zresz tą w fir mie
uczyć bez płat nie. Pra cow ni cy są też
do brze wy na gra dza ni, co Ma rek Śli bo -
da trak tu je ja ko nie zbęd ny ele ment
god ne go trak to wa nia i sza cun ku dla
czło wie ka. 

Z ko lei Aka de mia Or ga ni za cja
MAR CO to co dzien ne dwu go dzin ne
spo tka nia, na któ rych pra cow ni cy,
w nie wiel kich gru pach, do sko na lą swe
umie jęt no ści pod kie row nic twem wła -
ści cie la fir my. – Uwa żam, że wszy scy
pra cow ni cy bę dą w przy szło ści bu do -
wać struk tu ry „wiel kiej fir my”, dla te go
co dzien nie po ma gam im zro zu mieć
wię cej i po pa trzeć sze rzej – pod kre śla
wła ści ciel MAR CO. – Ma ło kto ro zu -
mie, dla cze go wła ści ciel fir my po świę -
ca co dzien nie czas na pod no sze nie
świa do mo ści wszyst kich pra cow ni ków,

ale praw do po dob nie dla te go je ste śmy
du żo lep si od kon ku ren cji. Kon se -
kwent nie re ali zo wa na stra te gia „naj -
pierw kto, póź niej co” do sko na le opi -
su je wy jąt ko wy sza cu nek i wia rę w ze -
spół MAR CO.

Fir ma zaj mu je się pro duk cją spe cja -
li stycz nych kom po nen tów dla bran ży
elek tro nicz nej, sa mo cho do wej oraz au -
to ma ty ki i ro bo ty ki. Są to w szcze gól -
no ści trwa łe ety kie ty sa mo przy lep ne,

izo la to ry ter -
micz ne, pod -
kład ki, uszcze-
l ki, ta śmy sa -
mo przy lep ne
i za bez pie cza -
ją ce. Wy po sa -
ża też li nie
p ro  duk  cy j  ne
w drukar ki ter -
mo trans fe  ro -
we, czyt ni ki

ko dów kre sko wych i ko lek to ry da nych
oraz ofe ru je ser wis do star czo nych
urzą dzeń. Po nad to udzie la do radz twa
tech nicz ne go do ty czą ce go iden ty fi ka -
cji pro duk tów, wy twa rza nych w trud -
nych wa run kach śro do wi sko wych. Pro -
fe sjo nal nie pod cho dzi do każ de go pro -
ble mu w dzie dzi nie zna ko wa nia wy ro -
bów, ko rzy sta jąc z wła sne go dzia łu
R&D oraz współ pra cy z ze wnętrz ny mi
jed nost ka mi na uko wy mi.

– Aby cią gle udo sko na lać pro ces
ob słu gi klien ta, wdro ży li śmy sys tem
za rzą dza nia ja ko ści ISO 9001, któ ry
sta le udo sko na la my i roz wi ja my – mó -
wi Ma rek Śli bo da. – Na pi sa ny przez
nas zin te gro wa ny sys tem za rzą dza nia
fir mą kon tro lu je każ dy etap pro ce su
pro duk cji, od otrzy ma nia pi sem ne go
za mó wie nia do wy sył ki po przez fir mę
spe dy cyj ną. Po zwa la to na na tych mia -
sto we – w ra zie po trze by – usta le nie,

gdzie ewen tu al nie po wstał błąd i za po -
bie że nie te mu, by ta ki przy pa dek mógł
się po wtó rzyć.

MAR CO to fir ma w du żej mie rze
ro dzin na, ale z bar dzo od po wie dzial ną
i prze my śla ną stra te gią dzia ła nia. Wła -
ści ciel MAR CO wciąż pod kre śla, że
suk ces fir my jest ich wspól nym dzie -
łem. Przed się bior stwo sta ra się być jak
naj bar dziej efek tyw ne i kon ku ren cyj ne,
za trud nia jąc kil ku dzie się ciu spe cja li -
stów za miast kil ku set ma ło świa do -
mych i nie wy kwa li fi ko wa nych pra -
cow ni ków. 

MAR CO ma trzy lo ka li za cje – po za
So śni co wi ca mi są to fi lie pod To ru -
niem i w Brnie w Cze chach. Za sie dem
mie się cy głów na sie dzi ba prze nie sio na
zo sta nie do gli wic kiej pod stre fy Ka to -
wic kiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz -
nej, gdzie po wsta je w tym ce lu no wo -
cze sna fa bry ka wraz z in no wa cyj ną li -
nią tech no lo gicz ną o war to ści po nad 30
mln zł. Czę ścio wo ma zo stać sfi nan so -
wa na ze środ ków unij nych, z któ rych
MAR CO sku tecz nie ko rzy sta od wie lu
lat.

O „ludz kim” cha rak te rze fir my
naj le piej świad czy jej cha ry ta tyw na
dzia łal ność. MAR CO wspie ra od lat
Dom Dziec ka nr 2 w Gli wi cach,
wspo ma ga le cze nie cięż ko cho rych
ma lu chów, edu ka cję zdol nych
uczniów z ubo gich ro dzin, po ma ga
w or ga ni za cji war to ścio wych im prez
kul tu ral nych i spor to wych. Dzia łal -
ność spo łecz na jest tak roz bu do wa -
na, że po sia da osob ną stro nę in ter ne -
to wą z opi sem wszyst kich pro jek tów
re ali zo wa nych przez MAR CO. Jest
ich w su mie kil ka dzie siąt, co do głęb -
nie po ka zu je wy jąt ko wość fir my
w dzie le niu się jej biz ne so wym suk -
ce sem.

RO MA NA GOZ DEK 
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W ra mach pro jek tu „Mam za wód –
mam pra cę w re gio nie” zo sta ła
uru cho mio na ba za pra cow ni ków
i pra co daw ców. 

Dzię ki ba zie pra co daw cy znaj du ją
pra cow ni ków, a ab sol wen ci i ucznio -
wie pra cę, miej sce prak ty ki czy sta żu.
Ucznio wie i ab sol wen ci za sad ni czych
szkół za wo do wych i tech ni ków mo gą
wy szu ki wać i prze glą dać ofer ty pra cy
oraz stwo rzyć swo je CV. Pra co daw cy

uzy sku ją moż li wość stwo rze nia wi zy -
tów ki swo jej fir my, za miesz cza nia
ofert pra cy, sta żów, prak tyk oraz prze -
glą da nia i wy szu ki wa nia za miesz czo -
nych przez uczniów i ab sol wen tów CV.

Pro jekt „Mam za wód – mam pra cę
w re gio nie” jest 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
i skie ro wa ny do uczniów szkół po nad -
gim na zjal nych o pro fi lu za wo do wym.

Je go ce lem jest zwięk sze nie atrak cyj -
no ści, ja ko ści oraz pre sti żu szkół kształ ce -
nia za wo do we go w wo je wódz twie ślą -
skim. W ra mach pro jek tu ucznio wie bio rą
udział w za ję ciach z do radz twa za wo do -
we go, wi zy tach stu dyj nych, cer ty fi ko wa -
nych kur sach, sta żach i prak ty kach. Po -
nad to uczest ni cy pro jek tu we zmą udział
w za ję ciach do dat ko wych i po za lek cyj -
nych oraz otrzy ma ją do stęp do plat for my
e -le ar nin go wej, dzię ki któ rej bę dą mo gli

przy swo ić no wą wie dzę, przy go to wać się
do ma tu ry oraz nad ro bić za le gło ści.

Z te re nu po wia tu gli wic kie go udział
w pro jek cie bio rą ucznio wie Ze spo łu
Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi -
cach, Ze spo łu Szkół Za wo do wych nr 2
w Knu ro wie oraz Ze spo łu Szkół 
im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie

Szcze gó ły na stro nie: http://www.
eza wo dow cy.eu/pro jekt/ak tu al no -
sci/idn:42.html. (SzB)

WY GRAŁ Z NA MI
Dzię ku je my za od po wie dzi, na de sła ne
na ma jo 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 Ka zi mie -
rza Wą szew skie go. Pa na Ka zi mie rza
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 lip co wo -
-sierp nio wym wy da niu WPG. (RG)

Ba za pra cow ni ków i pra co daw ców 

W ha li pro duk cji MAR CO dominuje nowoczesność i dobra organizacja.

Fir ma mie ści się w So śni co wi cach.
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PRZED SIĘ BIOR CZY 
PO WIAT

Kon ty nu uje my nasz cykl PRZED SIĘ BIOR CZY PO WIAT. Przed sta wia my w nim
przed się bior ców z te re nu po wia tu gli wic kie go i pro wa dzo ne przez nich
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. 

CIĄGŁE DĄ ŻE NIE 
DO DO SKO NA ŁO ŚCI

Ma rek Śli bo da: Na sza fir ma nie
jest ide al na, ale w prze ci wień -
stwie do in nych pod mio tów
bar dzo chce być ide al na
w przy szło ści. Co wię cej, MAR -
CO ma na ty le świa do my ze -
spół, po ko rę i chęć wy bie ra nia
trud niej szych roz wią zań, że jest
na naj lep szej dro dze do stwo -
rze nia wy jąt ko wej fir my, wiel -
kiej swą fi lo zo fią.
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Po wiat Gli wic ki miał swo je sto isko
na V Mię dzy na ro do wych Tar gach
Tu ry sty ki, Dzie dzic twa Prze my sło -
we go i Tu ry sty ki Pod ziem nej w Za -
brzu. To ko lej ne tar gi tu ry stycz ne,
na któ rych pre zen to wa ny był ja ko
re jon atrak cyj ny dla zwie dza ją -
cych i szu ka ją cych od po czyn ku. 
W za brzań skim MO Si Rze po ka za ło się
bli sko 70 wy staw ców ze Ślą ska, ca łej

Pol ski oraz ta kich kra jów jak m.in. Pe -
ru, Ukra ina, Cze chy, Sło wa cja, Fran -
cja, Bel gia i Izra el. Po wiat Gli wic ki
pro mo wał swe naj cie kaw sze miej sca
do zwie dza nia i wy po czyn ku. Naj więk -
szym za in te re so wa niem od wie dza ją -
cych tar gi cie szy ły się ofer ty zam ków
w Tosz ku i Chu do wie oraz pa ła cu
w Pław nio wi cach. Cie ka wość nie -

o d m i e n  n i e
wzbu dza ły też
na sze tra sy ro -
we ro we i dre-
w nia ne ko -
ścio ły, a tak-
że zbior ni ki
Dzierż no i Pła-
w nio wi ce.

– Po przez
za  pre  zen  to  -
wa nie na szej
ofer ty po ka -
z u  j e  m y,  ż e

po wiat gli wic ki na praw dę ma się
czym po chwa lić. Nie tyl ko te re ny rol -
ni cze i le śne, ale bo ga ta i na praw dę
atrak cyj na ba za wy po czyn ko wo -re -
kre acyj na to ogrom ny atut po wia tu.
Z pew no ścią na wet naj bar dziej wy -
bred ni znaj dą u nas coś dla sie bie
na week en do wy i po po łu dnio wy wy -
po czy nek. Ser decz nie za pra sza my –
mó wi li pra cow ni cy Wy dzia łu Roz wo -
ju i Pro mo cji Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach.

Cie szy rów nież fakt, że sto isko po -
wia tu gli wic kie go od wie dza li czy tel ni -
cy na szych po wia to wych wy daw nictw,
m.in. o drew nia nych ko ścio łach, ob rzę -
dach i tra dy cjach, hi sto rii geo lo gicz nej,
jak rów nież sym pa ty cy po wia to wych
le gend. Ogrom nie chwa li li te po zy cje
czy tel ni cze, któ re zna la zły uzna nie nie
tyl ko wśród miesz kań ców po wia tu gli -
wic kie go.

(MFR)

Po wiat tu ry stycz nie po żą da ny

W daw ne wie ki prze nie śli się
uczest ni cy VIII Bre we rii To szec kich,
od by wa ją cych się 19 ma ja
na Zam ku w Tosz ku.

Im pre za prze bie ga ła pod ha słem
„Do bre i złe po rząd ki hra bi ny An ny
Ma rii Co lon ny” i na wią zy wa ła
do praw dzi wej hi sto rii, któ ra wy da rzy -
ła się na Zam ku w Tosz ku w XVII wie -
ku. W cza sach hra bi ny An ny Ma rii Co -
lon ny w Tosz ku ży li obok sie bie ka to li -
cy i lu te ra nie. Hra bi na ja ko pro te stant -
ka zmie ni ła skład se na tu, nie li czy ła się
z wo lą ka to lic kiej więk szo ści, a na wet
ła ma ła wo lę ce sa rza... 

Nie bra ko wa ło też in nych atrak cji
z tam tej epo ki – by ły m.in. kra my rze -

mio sła, obóz śre dnio wiecz ny, mi -
strzow skie tań ce i kon cer ty, po ka zy so -
kol ni cze i walk ry cer skich, te atrzyk lal -
ko wy. 

Pa tro nat ho no ro wy nad im pre zą
spra wo wa li sta ro sta gli wic ki Mi -
chał Nie szpo rek oraz bur mistrz
Tosz ka Grze gorz Kup czyk. Przed -
się wzię cie zo sta ło zre ali zo wa ne
w ra mach ma łych pro jek tów
PROW na la ta 2007-2013 pn. „Bre -
we rie To szec kie, czy li do bre i złe
po rząd ki hra bi ny An ny Ma rii Co -
lon ny. Pro mo cja tu ry stycz na zam -
ku w Tosz ku po przez wy da rze nie
hi sto rycz ne”.

(RG)

6 czerw ca uśmiech nię ci ucznio wie
wraz z na uczy cie la mi – uczest ni cy
Kon kur su Wie dzy o Po wie cie Gli -
wic kim ru szy li na wy ciecz kę w…
po wiat gli wic ki. By ła to na gro da
za udział w kon kur sie i świet ne
do nie go przy go to wa nie.
Pierw szym punk tem pro gra mu by ła wi -
zy ta w Le śnic twie Cio cho wi ce na le -
śnej ścież ce dy dak tycz no -przy rod ni -
czej „Fa za niec”. Go ści po wi tał le śni -
czy Wik tor Kup czyk, a le śny mi trak ta -
mi i duk ta mi po „Fa zań cu” opro wa dził
Szy mon Gaz da z Nad le śnic twa Ru dzi -
niec. Ucznio wie wy słu cha li wie lu
wspa nia łych i cie ka wych hi sto rii, po -
zna li nie któ re ta jem ni ce ro ślin i zwie -
rząt oraz mo gli oso bi ście do tknąć ko ry

drzew, za mo czyć dłoń w le śnym sta -
wie, a przede wszyst kim po od dy chać
wspa nia łym świe żym
po wie trzem.

Pro sto z la su mło -
dzież uda ła się na to -
szec ki za mek, gdzie
cze ka ło mnó stwo
atrak cji. Obec no ścią
swo ją za szczy ci ła sa -
ma Bia ła Da ma, a ku -
kieł ko we przed sta -
wie nie „O zło tej
kacz ce” za chwy ci ło
na wet naj więk szych
prze ciw ni ków le -
gend. Nie za bra kło

pla stycz nych zma gań w ma lo wa niu
oraz smacz nych kieł ba sek z ogni ska.
To by ła na praw dę uda na wy ciecz ka.

(MFR)

Po dróż w cza sie 

Wy sta wa fo to gra ficz na przy go to -
wa na przez Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach pt. „Od wień ca ad -
wen to we go do do żyn ko we go, czy -
li tra dy cje, zwy cza je i ob rzę dy po -
wia tu gli wic kie go” znów zmie ni ła
lo ka li za cję. 
Z Cen trum Kul tu ry „Za mek w Tosz -
ku” prze wie zio na zo sta ła do Gmin -

ne go Ośrod ka Kul tu ry w Ru dziń cu
z sie dzi bą w Po ni szo wi cach, gdzie
moż na ją oglą dać do po cząt ku lip ca
br. Na wy sta wie przed sta wio ne są
ta kie ob rzę dy jak m.in. bar bór ka,
be tlyj ki, sy pa nie owsa, wo dze nie
niedź wie dzia, bab ski com ber,
wierz bo we krzy ży ki, sta nic kie fa -

kle, pro ce sja kon na, do żyn ki i po -
lte ra bend. 

Ser decz nie za pra sza my do jej zwie -
dza nia. Wer ni saż mia ła w mar cu ub. ro -
ku w Gli wi cach i od tej po ry krą ży
po Ślą sku, cie sząc się nie słab ną cym za -
in te re so wa niem zwie dza ją cych.

(MFR)

Na sze ob rzę dy w Po ni szo wi cach

Bo ga te sto isko na sze go po wia tu bu dzi ło za in te re so wa nie
zwie dza ją cych.
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Uczest ni cy wy ciecz ki w le śnym „Fa zań cu”.

Fo
 to

: A
. W

o c
ła

 w
ek

Dzi siej szy Boj ków – dziel ni ca Gli wic
– to daw na wieś, któ ra do 1945 r.
no si ła na zwę Schönwald. Przed wo -
jen ni ba da cze okre śla li ją mia nem
„nie miec kiej wy spy na pol skim
Gór nym Ślą sku”. Pre zen tu je ją wy -
sta wa, przy go to wa na w Wil li Ca ro
przez Mu zeum w Gli wi cach. 

Eks po zy cja, któ ra 16 czerw ca otwar ta
zo sta nie wer ni sa żem o godz. 12.00,
przy bli ży wy jąt ko wą w ska li re gio nu,
się ga ją cą śre dnio wie cza hi sto rię osa dy,
nie ty po we stro je lu do we, cha rak te ry -
stycz ne schönwaldz kie ha fty i zwy cza -
je – szcze gól nie we sel ne. Jest to
na Gór nym Ślą sku pierw sza od cza sów
po wo jen nych eks po zy cja po świę co na
tej nie zwy kłej miej sco wo ści. Uro czy -
sto ści Dnia schönwaldz kie go, to wa rzy -
szą ce otwar ciu wy sta wy, uświet ni m.in.
wy stęp chó ru Ar be it skre is Schönwald
wy ko nu ją ce go tra dy cyj ne pie śni
schönwaldz kie, po kaz ha ftu Mag da le -
ny Bot schek i wy kład Se ba stia na Gro -
isa „Prze szłość za pi sa na w lu dziach –
na zwi ska schönwaldz kie“. Za pre zen to -
wa na zo sta nie rów nież to wa rzy szą ca
wy sta wie pu bli ka cja, książ ka
„Schönwald – wieś z prze szło ści” opra -
co wa na przez Jo an nę Oczko i Bo że nę
Ku bit, ku ra tor wy sta wy. To pierw sze
uka zu ją ce się w Pol sce po 1945 r. tak
peł ne opra co wa nie te ma tu, wy da ne

w wer sji dwu ję zycz nej, pol sko -nie -
miec kiej. Nie dziel ny wer ni saż w ra -
mach Dnia schönwaldz kie go bę dzie
rów nież jed ną z nie licz nych oka zji, by
spo tkać ro do wi tych schönwal dzian
oraz po słu chać ich nie spo ty ka nej mo -
wy. Wy sta wa czyn na bę dzie do po ło wy
paź dzier ni ka. 

Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go
są pa tro nem me dial nym te go wy da rze -
nia.

(RG)

Schönwald 
– wieś z prze szło ści

☺☺ Od 14 do 16 czerw ca trwać
bę dą XIV Dni Ro dzi ny

i XXVIII Py sko wic. W pro gra mie
mnó stwo atrak cji za rów no dla
młod szych, jak i star szych. Trzy -
dnio wą im pre zę zwień czy w nie -
dzie lę o godz. 20.30 kon cert gwiaz -
dy wie czo ru, Mał go rza ty Ostrow -
skiej, na któ ry or ga ni za to rzy za pra -
sza ją na tzw. „plac do żyn ko wy”
przy zbie gu ulic Szpi tal nej, Dwor -
co wej i Woj ska Pol skie go.

☺☺ Kil ka cie ka wych im prez or ga -
ni zu je w czerw cu Ma ri na Gli -

wi ce, miesz czą ca się nad Ka na łem
Gli wic kim. Na 22 czerw ca za pla no -
wa no Noc Świę to jań ską – po czą tek
o godz. 16.00, a w pro gra mie m.in.
kon kurs ple ce nia wian ków, po ka zy
ku li nar ne i kon cert szan to wy. 30
czerw ca od bę dą się Wa ka cje z ma ri ną
– gry i za ba wy na wo dzie, za wo dy
ka ja ko we oraz kon cert ze spo łu 4Re fy
(godz. 19.00). 

☺☺ 22 czerw ca w Ha li Spor to wej
im. Hu ber ta Wa gne ra Miej skie -

go Ośrod ka Kul tu ry i Spor tu w Py -
sko wi cach zor ga ni zo wa ne zo sta -
ną II Otwar te Mi strzo stwa Huf ca Zie -
mi Gli wic kiej ZHP we wspi nacz ce.
Zgło sze nia przyj mo wa ne są do
17 czerw ca dro gą ma ilo wą na ad res
da re ko po ka@pocz ta.fm, wię cej in for -
ma cji moż na uzy skać kon tak tu jąc się
z Da riu szem Opo ką, tel. 500 170 516. 

☺☺ 22 i 23 czerw ca od bę dzie się
rajd ro we ro wy „Szla kiem Hu -

sa rii Pol skiej” Gli wi ce – Ru dy. Zgło -
sze nia przyj mo wa ne są pocz tą elek -

tro nicz ną na ad res e -ma il: tkk.wa -
tra@gma il.com do 15 czerw ca. Rajd
or ga ni zu ją PTTK Od dział Ko le jo wy
Gli wi ce, Ślą ski Klub Zna ka rzy Tras
Tu ry stycz nych i TKK „WA TRA” Py -
sko wi ce. 

☺☺ 29 i 30 czerw ca za pra sza my
do Sta ni cy na II Fe sti wal Żu ru.

Pierw sze go dnia od bę dzie się kon fe -
ren cja z oka zji 50-le cia Ko ła Go spo -
dyń Wiej skich w Sta ni cy, a w nie dzie -
lę kon kur sy: na naj lep szy żur i ty tuł
Żu ro kle ty. Po czą tek o godz. 15.00,
a w pro gra mie też m.in. wy stęp ka ba -
re tu i za ba wa ta necz na. 

☺☺ 6-7 lip ca na bo isku spor to wym
w By ci nie od bę dzie się im pre -

za z oka zji 750-le cia By ci ny
i XVII Fe sty nu Ko ściel ne go. Przez
dwa dni od godz. 15.00 wy stę py, kon -
cer ty i mu zy ka ta necz na, a gwiaz dą
nie dziel ne go fe sty nu bę dzie Da mian
Ho lec ki. Szcze gó ły na www.by ci -
na.pl i na pro fi lu fb pod ha słem „By -
ci na – so łec two z cha rak te rem”.

☺☺ PTTK Od dział Zie mi Gli -
wic kiej za pra sza na wy ciecz -

ki tu ry stycz no -kra jo znaw cze:
6  lip ca – „La to kwia tów w Otmu -
cho wie” (za pi sy do 1 lip ca); 3
sierp nia – Sko czów, Wi sła, „Ty -
dzień Kul tu ry Be skidz kiej” (za pi -
sy do 29 lip ca); 3 sierp nia – Be skid
Wy spo wy, Ło pu sze (za pi sy do 29
lip ca). Bliż sze in for ma cje w biu rze
O/PTTK Gli wi ce, Ry nek 11, I pię -
tro tel. 32 231 05 76 i na stro nie
http://gliwice.pttk.pl. 

(SoG, RG)

IM PRE ZY WAR TE PO LE CE NIA

Wy sta wa pokaże przed wo jen ną co -
dzien ność Boj ko wa.
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Hi sto rię hra bi ny An ny Ma rii Co lon ny
przy po mniał spek takl Te atru Gry
i Lu dzie z Ka to wic.
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W le sie i na zam ku



Mał żon ko wie da li świa dec two swo jej mi ło ści,
któ rej owo cem jest czwo ro dzie ci, a pią te w dro -
dze. Opo wia da li jak żyć po chrze ści jań sku, dla -
cze go to się opła ca i jak ra dzić so bie z trud no ścia -
mi. Po dzie li li się
tak że prze my śle -
nia mi na te mat
roz te rek wie ku
d o j  r z e  w a  n i a ,
czy ha ją cych po -
kus i da li kil ka
rad, jak wal -
czyć z kło po ta mi
i pro ble ma mi.

Wy kład chy -
ba tra fił do mło -
dych słu cha czy,
bo au la pę ka ła
w szwach. Przy -
by ła mło dzież ze
szkół gim na zjal -
nych i po nad -

gim na zjal nych nie tyl ko z te re nu po wia tu gli wic -
kie go – Knu ro wa, Tosz ka, Py sko wic, Gie rał to wic
i Pa nió wek – ale tak że z Za brza, Tar now skich
Gór i By to mia. (MFR)
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By cie ro dzi ną za stęp czą jest szcze -
gól nym za da niem, wy ma ga wiel -
kiej od po wie dzial no ści, od wa gi
i em pa tii. O do brych i pięk nych
mo men tach, ale i tru dach peł nie -
nia ta kiej funk cji opo wia da li ro dzi -
ce za stęp czy z po wia tu gli wic kie go
pod czas spo tka nia pn. „Bla ski i cie -
nie ro dzi ny za stęp czej”. 

Zo sta ło ono zor ga ni zo wa ne i po pro wa -
dzo ne przez PCPR w Gli wi cach 25 ma -
ja w Cen trum Edu ka cyj nym im. bł. Ja -
na Paw ła II w Gli wi cach w ra -
mach VI Me tro po li tal ne go Świę ta Ro -
dzi ny. Wzię li w nim udział przed sta wi -
cie le śro do wisk za stęp czych funk cjo -

nu ją cych na te re nie po wia tu gli wic kie -
go, oso by za in te re so wa ne te ma ty ką ro -
dzi ciel stwa za stęp cze go oraz pra cow ni -
cy PCPR. O swo jej ro dzi nie opo wie -
dzia ła m.in. An na Su chon z Py sko wic.
Wraz z mę żem już od 17 lat sta no wią
ro dzi nę za stęp czą, w tym cza sie
pod swo ją opie ką mie li 11 nie peł no -
spraw nych dzie ci. 

– Od za wsze chcie li śmy mieć du żą
ro dzi nę – od po wie dzia ła pa ni An na,
py ta na o to skąd de cy zja o zo sta niu ro -

dzi ną za stęp czą. Pań stwo Su cho no wie
po sta no wi li, że bę dą po ma gać dzie -
ciom nie peł no spraw nym fi zycz nie,
stąd ska la pro ble mów z ja ki mi przy -
cho dzi im się zmie rzać jest ogrom na –
re ha bi li ta cje, le cze nie, ope ra cje, prze -

róż ne do le gli wo ści zdro wot ne i emo -
cjo nal ne. Jed nak jak pod kre śla pa ni
An na, ro dzi na za stęp cza to nie tyl ko ro -
dzi ce – to tak że lu dzie z jej oto cze nia,
któ rzy po ma ga ją w opie ce nad dzieć mi:
cio cie, wuj ko wie, bab cie, dziad ko wie,
le ka rze, pa ni ze żłob ka czy ksiądz. 

Oprócz tru dów zwią za nych z peł -
nie niem ro li ro dzi ca za stęp cze go, jest

też wie le bla sków.
– Dziec ko kie -

dy „przy cho dzi
z ze wnątrz” ina -
czej pach nie, po -
tem prze sią ka do -
mem, w któ rym
miesz ka i ta „in -
ność” za ni ka, prze -
sta je od sta wać, na -
le ży do ro dzi ny –
tłu ma czy ła. 

N i e  z m i e r  n i e
cie szą chwi le, kie -
dy stan zdro wia
cho re go dziec ka

się po pra wia. Do pań stwa Su cho nów
tra fił chłop czyk z mó zgo wym po ra że -
niem dzie cię cym czte ro koń czy no wym,
z po wo du cho ro by miał pro ble my
z cho dze niem. Po wie lu tru dach i le cze -
niu dziś po tra fi sa mo dziel nie się po ru -
szać. 

Część pod opiecz nych Su cho nów
zna la zła no wy dom, dwój ka ro dzeń -
stwa zo sta ła ad op to wa na przez wło ską
ro dzi nę, in ne dziec ko zna la zło dom
w USA, jesz cze in ne w róż nych re gio -

nach Pol ski. Py sko wi cza nie obec nie
pod swo ją opie ką ma ją dwo je dzie ci,
war to do dać, że ma ją tak że dwo je swo -
ich dzie ci bio lo gicz nych. 

Z ko lei Zbi gniew Du da ze Świ bia
wraz z żo ną od 7 lat sta no wią po go to -
wie ro dzin ne. W cią gu tych lat tra fi ło
do nich 22 pod opiecz nych. Obec nie
zaj mu ją się sze ścior giem dzie ci. 

– Du żym pro ble mem jest ma ła ilość
ro dzin za stęp czych. Dzie ci pięk ne
i ład ne tra fia ją do ad op cji, ro dzin za -
stęp czych, du żo cię żej jest zna leźć ta ką
ro dzi nę dla dzie ci też pięk nych i ład -
nych, ale z pro ble ma mi – mó wił pod -
czas spo tka nia Zbi gniew Du da. Jak
pod kre ślał, to, co na po cząt ku wy da je
się być cie niem w peł nie niu ta kiej
funk cji – pro ble my z przy sto so wa niem,
za cho wa niem dziec ka, po cza sie prze -
cho dzi w blask. Tak jest, kie dy dziec ko
nie po tra fi kon tro lo wać swo ich po trzeb
fi zjo lo gicz nych czy ubrać się, a po cza -
sie ro bi to sa mo dziel nie. 

O peł nie niu ro li ro dzi ca za stęp cze go
dla 3,5-let niej dziew czyn ki opo wia da ła
tak że Ur szu la
Gą sior z Przy -
szo wic. Pa ni
Ur szu la wzię -
ła do sie bie
dziew czyn kę
pół ro ku te mu.
Jest przy go to -
wa na do opie -
ko wa nia się
ma łym dziec -
kiem oraz go to wa do umoż li wie nia mu
w przy szło ści pro ce su ad op cji. Na spo -
tka niu dzie li ła się oba wa mi, ja kie to -
wa rzy szy ły jej przed pod ję ciem de cy zji
o przy ję ciu dziec ka. Ro dzi ce za py ta ni,
jak ra dzą so bie z roz sta niem, kie dy

dzie ci od cho dzą, zgod nie od po wia da li,
że to trud ne mo men ty. Jed nak nie ich
kom fort jest tu taj naj waż niej szy, tyl ko

do bro dziec ka
i za pew nie nie
mu opty mal -
nych wa run ków
do roz wo ju. 

Choć ro dzi -
ce za stęp czy
bo ry ka ją się
z wie lo ma kło -
po ta mi – dzie ci,
któ re do nich

tra fia ją ma ją róż ne pro ble my –  to naj -
waż niej sze jest, aby im po móc i zna -
leźć dla nich dom. Za rów no ro dzi ce,
jak i pra cow ni cy Po wia to we go Cen -
trum Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach
z dy rek tor Bar ba rą Ter lec ką -Ku bi cius

na cze le za chę ca li do ta kiej for my po -
mo cy dzie ciom po zo sta wio nym bez
opie ki ro dzi ców. 

– Teo re tycz nie, z za ło żeń usta wy
o wspie ra niu ro dzi ny i sys te mie pie czy
za stęp czej, ro dzi na za stęp cza ma być
„na krót ko”, jed nak w prak ty ce wy glą -
da to tak, że dzie ci w więk szo ści nie
wra ca ją do bio lo gicz nych ro dzi ców,
część zo sta je ad op to wa na, ale ogrom -
na część zo sta je w ro dzi nie za stęp czej,
któ ra sta no wi dla nich dom na la ta –
mó wi ła dy rek tor Ter lec ka -Ku bi cius.
Stąd apel i za chę ca nie do za kła da nia
ro dzin za stęp czych. 

Po za koń cze niu czę ści ofi cjal nej
uczest ni cy spo tka nia mie li moż li wość
kon ty nu owa nia roz mów w ku lu arach,
przy ka wie i ciast ku. Te ma tów nie bra -
ko wa ło… (SoG)

O hi sto rii Su cho nów pi sa li śmy już w „Wia do mo ściach Po wia tu Gli wic kie go”
w grud niu 2011 r. 

Spo tka nie da ło moż li wość po dzie le nia się do świad cze -
nia mi zwią za ny mi z peł nie niem ro li ro dzi ny za stęp czej. 
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Mło dzież z uwa gą słu cha ła mał żon ków, któ rzy da ją świa dec two swej mi ło -
ści.
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Bla ski i cie nie ro dzi ciel stwa za stęp cze go

Mi mo desz czo wej
po go dy hu mo ry
d o  p i  s y  w a  ł y
uczest ni kom Fe -
sty nu Ro dzin ne go,
zor ga ni  zo wa ne -
go 25 ma ja w Do -
mu Po mo cy Spo -
łecz nej „Za me -
czek” w Kuź ni Nie -
bo row skiej, sta no -
wią cym spo koj ną
przy stań dla męż -
czyzn nie peł no -
spraw nych in te -
lek tu al nie. 

Spo tka nie w gro nie
ro dzin, miesz kań -
ców te go DPS -
-u i go ści roz po czę ła
msza św. po lo wa od -
pra wio na w dwóch in ten cjach – pen sjo na riu szy
i pra cow ni ków te go DPS -u oraz zmar łe go w grud -
niu ub. r. rad ne go po wia to we go An drze ja Mi chal -
skie go. Kon ce le bro wa li ją ks. in fu łat Kon rad Ko -
ło dziej z gli wic kiej Ka te dry, pil cho wic ki pro -
boszcz ks. Da riusz Go łek, a to wa rzy szył im ka mi -
lia nin br. Bro ni sław Ma lic ki, dy rek tor DPS -
-u w Pil cho wi cach. Po uro czy stym na bo żeń stwie

wszy scy uczest ni cy fe sty nu ba wi li się przy mu zy -
ce ze spo łu B&B, był też wy stęp przy go to wa ny
przez miesz kań ców DPS -u, gry i kon kur sy. Im pre -
zę w ra mach Me tro po li talne go Świę ta Ro dzi ny
zor ga ni zo wał Po wiat Gli wic ki we współ pra cy
z dy rek cją „Za mecz ku” oraz Sto wa rzy sze niem
Mo ja Gmi na Nasz Po wiat.

(RG) 

In te gra cyj nie w „Za mecz ku” Za ko cha ni, a wol ni
W ra mach te go rocz ne go VI Me tro po li tal ne go Świę ta Ro dzi ny „Ro dzi na wia ry god na” Po wiat
Gli wic ki zor ga ni zo wał kil ka im prez. Jed ną z nich by ło spo tka nie z Be atą i Mar ci nem Mą dry -
mi z pod kra kow skiej „Kre acji za ba wy”, któ rzy 22 ma ja w Cen trum Edu ka cyj nym im. bł. Ja -
na Paw ła II w Gli wi cach opo wie dzie li o mi ło ści praw dzi wej, o za ko cha niu i wol no ści oraz
o tym, czy war to cze kać na praw dzi wą mi łość cie le sną.

Fe styn jest oka zją do wspól nej za ba wy.
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� DZIECI CZEKAJĄ NA DOM�
Obec nie w po wie cie gli wic kim dzia ła
ok. 150 ro dzin za stęp czych, w któ rych
wy cho wu je się ok. 200 dzie ci. Wię cej
in for ma cji o tym, kto i jak mo że zo stać
ro dzi ną za stęp czą, udzie la ją pra cow -
ni cy PCPR – nr tel. (32) 301 50 39,
(32) 332 66 17, kan ce la ria (32) 332
66 16, Gli wi ce, ul. Zyg mun ta Sta re -
go 17. 
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4  c z e r w  c a
pod czas me -
czu Pol ska –
L ich ten s te  in
knu ro wia nin
Je rzy Du dek
ro ze grał 60.,
po  że  gna l  ny
mecz w ka -
drze Pol ski.
Z tej oka zji
Klub Spor to wy
C o n  c o r  d i a
Knu rów we
współ pra cy z Men ni cą Gór no ślą -
ską wy emi to wał oko licz no ścio wą
mo ne tę. 

– Je rzy Du dek za nim stał się słyn nym
bram ka rzem, łą czył pra cę w ko pal ni
„Knu rów” z grą w gór ni czej Con cor -
dii. Ka rie rę pił ka rza za czy nał w Knu ro -
wie w 1985 ro ku w tramp ka rzach Gór -
ni ka, w 1988 ro ku tra fił do dru ży ny ju -
nio rów, a trzy la ta póź niej do pierw sze -
go ze spo łu wte dy już Con cor dii Knu -
rów. W knu row skiej dru ży nie grał 11
lat i ro ze grał 200 spo tkań. Je rzy Du dek
za wsze pod kre śla swe knu row skie po -
cząt ki, czę sto od wie dza szko ły w Knu -
ro wie, a uczniom szko ły pod sta wo wej
w Szczy gło wi cach, któ rą ukoń czył,
spon so ro wał i prze ka zał bo isko pił kar -
skie ze sztucz ną na wierzch nią. Otrzy -
mał naj wyż sze wy róż nie nie miej skie,
Laur Knu ro wa oraz ty tuł Ho no ro we go
Oby wa te la Mia sta Knu ro wa. Wte dy to
za pro sił na mecz swo ich ko le gów z re -

pre zen ta cji Pol ski i Klu bu FC Li ver po -
ol. Pił kar skie gwiaz dy zje cha ły na dół
ko pal ni „Szczy gło wi ce”, na sta dio nie
Con cor dii ro ze gra ły pa mięt ny mecz,
a w Izbie Tra dy cji pił ka rze, któ rzy od -
wa ży li się zje chać na dół, otrzy ma li pa -
miąt ko we cer ty fi ka ty i pa so wa ni zo sta -
li na „Ho no ro we go Gwar ka” – przy po -
mi na Bo gu sław Szy gu ła, ku stosz Izby
Tra dy cji w Knu ro wie. 

Con cor dia Knu rów we współ pra cy
z Men ni cą Gór no ślą ską z oka zji 60.
me czu Je rze go Dud ka w re pre zen ta cji
Pol ski i 90-le cia Con cor dii Knu rów
wy emi to wał oko licz no ścio wy nu mi -
zmat. Jest on umiesz czo ny w oka zjo -
nal nym bli ste rze w for mie kart ki pocz -
to wej, na któ rym opi sa no krót ką hi sto -
rię Je rze go Dud ka oraz 90 lat Con cor -
dii. Mo ne ta jest do ku pie nia w KS Con -
cor dia i Izbie Tra dy cji KWK „Knu rów
–Szczy gło wi ce”.  

(BSz)

Du dek – upa mięt nio ny!
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Knu row ski co rocz ny tur niej te ni sa
ziem ne go wcho dzi już w har mo no -
gram im prez or ga ni zo wa nych
przez sto wa rzy sze nie MO JA GMI NA
NASZ PO WIAT. W tym ro ku je go
uczest ni cy po sta no wi li za grać po -
dwój nie: jak za wsze w imię spor to -
wej ry wa li za cji, a do dat ko wo –
na rzecz An to si Wie czo rek.

Z ini cja ty wy Krzysz to fa Woch ni ka im -
pre za ta w tym ro ku zor ga ni zo wa na zo -
sta ła ja ko Cha ry ta tyw ny Tur niej Te ni sa
Ziem ne go. Je go uczest ni cy zre zy gno -
wa li z na gród i pu cha rów, prze zna cza -
jąc swo je wpi so we na le cze nie An to si
Wie czo rek z Knu ro wa – uro dzo nej
w mar cu ub. ro ku dziew czyn ki z po -
waż ną wa dą koń czyn, wy ma ga ją cą
bar dzo kosz tow ne go le cze nia. Za wo dy
roz gry wa no kil ka dni na kor cie ziem -

nym NOT -u, a fi nał od był się 19 ma ja.
Wzię ło w nim udział 20 za wod ni ków,
two rząc 10 par de blo wych. Przy pięk -
nej po go dzie za cię ty fi nał wy gra li Ja -
nusz Waw rzy nek – Ro man Si wek z pa -
rą Pa weł Żak – Prze my sław
Żak. III miej sce za ję li Da wid Woch nik
– Sła wo mir Szlach ta, a IV Bo gu sław
By kuć – Ka zi mierz Ko zacz kie wicz. 

Sto wa rzy sze nie MO JA GMI NA
NASZ PO WIAT za chę ca wszyst kie or -
ga ni za cje do po dej mo wa nia ini cja tyw
wspie ra ją cych Fun da cję Dzie ciom
„Zdą żyć z Po mo cą”, któ ra gro ma dzi
pie nią dze na ope ra cję An to si Wie czo -
rek. – Dzię ki wy trwa łym ro dzi com
dziew czyn ki cel jest już bli ski – mó wi
w imie niu te ni si stów roz gry wa ją cych
tur niej Da riusz Ryn dak. (RG)

Za gra li po dwój nie

Te ni si stom to wa rzy szy ła An to sia (na zdję ciu na rę kach ma my).
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... tak z pew no ścią moż na mó wić
o lau re atach III Ple bi scy tu Spor to -
we go Dzien ni ka Za chod nie go
w Gli wi cach i Po wie cie Gli wic kim.

Zo sta li uho no ro wa ni na ga li zor ga ni zo -
wa nej 3 czerw ca w Sta cji Ar ty stycz nej
Ry nek w Gli wi cach. Wśród jej go ści
by li m.in. se kre tarz Po wia tu Gli wic kie -
go Mag da le na Bud ny, po seł Jan Kaź -
mier czak i za stęp ca red. nacz. Dzien ni -
ka Za chod nie go Mar cin Ka sprzyk. Ga -
la by ła oka zją do spo tka nia w gro nie

śro do wi ska spor to we go Zie mi Gli wic -
kiej – i pań, bo wiem rów no cze śnie
pod su mo wa ny zo stał Ple bi scyt „Ko bie -
ta na me dal 2013”, o któ rym pi sze my
na str. 4. 

W ple bi scy cie spor to wym Dzien ni -
ka Za chod nie go ty tuł Naj po pu lar niej -
sze go Spor tow ca Po wia tu Gli wic kie -
go 2012 otrzy mał te ni si sta sto ło wy Da -
riusz Steu er – mistrz w grze po dwój nej
oraz wi ce mistrz w grze in dy wi du al nej
Mi strzostw Eu ro py Służb Mun du ro -

wych 2012 r., wie lo krot ny
me da li sta Mi strzostw Ślą -
ska, II -li go wy za wod nik
ULKS „Taj fun” Li go ta Ła -
będz ka. Tuż za nim upla so -
wał się Ma ciej Jaś kie wicz
z „Eu ge nu” Knu rów, mistrz
Eu ro py w wy ci ska niu sztan -
gi le żąc. Na trze cim miej scu
zna lazł się Ariel Mno chy
(pił ka noż na) – król strzel -
ców be nia min ka IV li gi
LKS „Jed ność 32 Przy szo -
wi ce”. Wśród Naj po pu lar -
niej szych zna leź li się tak że
Ma te usz Bur da („Przy -
szłość” Cio cho wi ce), Ja cek
Wy le żał i Łu kasz Spór na

(z „Con cor dii” Knu rów), Na ta lia Mi -
kuc ka i Pau li na Mu lar czyk z „Eu ge nu”
Knu rów, Pau li na Woj tu lek z Ran cha
u Mar ka w Bar głów ce, Ra fał Ha jok 
(„Jed ność 32” Przy szo wi ce) i Zbi gniew
Gu laj ski z „Eu ge nu” Knu rów.

Spor to wą Twa rzą Po wia tu Gli wic -
kie go 2012 zo stał Mie czy sław Go łąb,
pre zes BKS „Con cor dia” Knu rów, ani -
ma tor bok su, wy cho waw ca mło dzie ży
i or ga ni za tor im prez spor to -
wych. II miej sce w tej ka te go rii za jął
Eu ge niusz Meh lich – pre zes i tre ner
UKS „Eu gen” Knu rów, szko le nio wiec
wie lu me da li stów i me da li stek w wy ci -
ska niu sztan gi le żąc. „Na pu dle” sta nął
tak że Woj ciech Kem pa, tre ner pił kar -
skiej dru ży ny „Con cor dii” Knu rów,
któ ry sta ra się przy wró cić daw ny blask
te go ze spo łu, bę dą ce go na naj lep szej
dro dze do awan su do IV li gi. Spor to we
Twa rze na sze go spor tu to tak że: Ewa
Kul czy na (LKS „Vic to ria” Pil cho wi -
ce), Gin ter Ka sprzik („Tę cza” Wie lo -
wieś), Hen ryk Czem piel (LKS „Orzeł”
Sta ni ca), Ma rek Czer wiń ski (Ran cho
u Mar ka w Bar głów ce), Ma rian Szoł ty -
sek („Jed ność 32” Przy szo wi ce), Pa -
tryk Woj cik („Re me dium” Py sko wi ce),
Re in hard Mo ra wiec („Przy szłość” Cio -
cho wi ce) i Zbi gniew Kic ka („Con cor -
dia” Knu rów). (RG)

Do sko na li i po pu lar ni…

32-ki lo me tro wą tra sę po ko na li ro -
we rzy ści bio rą cy udział w te go -
rocz nej, 13. już edy cji raj du „Po zie -
mi so śni co wic kiej i oko li cy”.

Uczest ni cy raj du, któ ry od był się 19
ma ja w ra mach Dni So śni co wic, wy ru -
szy li spod tam tej sze go Ośrod ka Spor tu

i Re kre acji, kie -
ru jąc się przez
Two róg Ma ły
do klasz to ru po -
c y  s t e r  s k i e  g o
w Ru dach Wiel -
kich. W im pre zie
wzię ło udział po -
nad 50 ro we rzy -
stów – młod si,
star si i ca łe ro dzi -
ny. Uczest ni cy
otrzy ma li po czę -

stu nek, a na me cie pod OSiR -em pa -
miąt ko we na gro dy i dy plo my ufun do -
wa ne przez or ga ni za to rów. W ich imie -
niu wrę czył je ko or dy na tor raj du Le -
szek Ko ło dziej z Urzę du Miej skie go
w So śni co wi cach (jed no cze śnie rad ny
Po wia tu Gli wic kie go). 

Or ga ni za to ra mi im pre zy by li gmi na
So śni co wi ce i Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach, a prze wod ni kiem raj du –
Wer ner Sko czow ski. Raj do wi tra dy cyj -
nie już przy świe ca ła idea pro mo cji
gmi ny i po wia tu po przez po zna nie ich
wa lo rów przy rod ni czych oraz po pu la -
ry za cji ak tyw ne go wy po czyn ku. 

(SoG)

Po zie mi so śni co wic kiej i oko li cy

Da riusz Steu er – Naj po pu lar niej szy Spor to wiec
Po wia tu Gli wic kie go od bie ra pu char z rąk red.
Mar le ny Po lok -Kin, za stęp cy dy rek to ra Od dzia -
łu Śląsk Dzien ni ka Za chod nie go.
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Na rajd wy bra ły się ca łe ro dzi ny.

Kilkuset zawodników wzięło udział
w XXII Otwartym Biegu Młodości,
który 24 maja odbył się w parku
NOT w Knurowie - Szczygłowicach.
Sygnał do startu dawali biegaczom
m.in. starosta gliwicki Michał
Nieszporek i prezydent Knurowa Adam
Rams, którzy sprawują honorowy
patronat nad knurowskim Biegiem
Młodości. Zawodnicy startowali w 9
kategoriach, podzieleni na grupy od
przedszkolaków do gimnazjalistów. 
W zależności od wieku mieli do
pokonania inny dystans – dla
najmłodszych wynosił on 50 metrów, 
a dla najstarszych  700 metrów. Ki-
bicowali im m.in. rodzice, opie-
kunowie i koledzy. Zwycięzcy 
w poszczególnych kategoriach wieko-
wych odebrali puchary, pamiątkowe
medale i nagrody rzeczowe.

Impreza od lat ma masowy chara-
kter i przyczynia się do popularyzacji

uprawiania biegów w Knurowie. Jej
organizatorami są Amatorski Klub
Biegacza z Knurowa, Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji oraz Centrum

Kultury w Knurowie. Impreza
otrzymała dotację ze środków Powiatu
Gliwickiego.

(RG)

Pobiegli najmłodsi

Bieg Młodości zachęca dzieci i młodzież do uprawiania sportu.
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Co raz chęt niej za kła da my
kon ta na por ta lach spo łecz -
no ścio wych, umiesz cza my
w in ter ne cie na sze zdję cia,
dzie li my się szcze gó ła mi
z ży cia pry wat ne go z bli ski mi i zna -
jo my mi, za miesz cza my ko men ta rze
na te mat pra cy, ży cia oso bi ste go, cza -
sem po da je my na wet swój ad res czy
te le fon. Nie tyl ko dzie ci i mło dzież,
ale rów nież i do ro śli, nie zda ją so bie
jed nak spra wy z za gro żeń czy nie -
przy jem no ści, któ re mo gą nas z te go
po wo du spo tkać. 

Unij ne in sty tu cje od daw na za nie -
po ko jo ne są sta nem ochro ny da nych
oso bo wych Eu ro pej czy ków. Dla te go
też pra cu ją nad no wy mi prze pi sa mi,
któ re sta ra ją się na dą żyć za dy na -
micz nym po stę pem tech no lo gicz nym
i roz wo jem in ter ne tu, dą żąc przede
wszyst kim do za pew nie nia bez pie -
czeń stwa w sie ci. Obec ne prze pi sy
o ochro nie da nych obo wią zu ją
od 1995 ro ku, a więc ko niecz na jest
ich szyb ka ak tu ali za cja i do sto so wa -
nie do po stę pu ją cej tech no lo gii. Par -
la ment Eu ro pej ski in ten syw nie pra -
cu je wła śnie nad ty mi re gu la cja mi.
Prze wi du je się m.in. wpro wa dze nie
jed no li tych za sad dla wszyst kich
państw człon kow skich UE do ty czą -
cych pra wa do by cia za po mnia nym
(umoż li wia ją ce go wy ka so wa nie
wszyst kich swo ich da nych udo stęp -
nio nych w sie ci) czy też usta no wie nia
kar fi nan so wych za ujaw nie nie lub
utra tę da nych kon su men ta.

Z naj now szych ba dań wy ni ka, że
już 74 proc. osób do bro wol nie ujaw -
nia swo je da ne w sie ci. Ale pa mię taj -
my też, że już sam fakt ko rzy sta nia

z łą cza in ter ne to we go spra wia, że sta -
je my się obiek tem ta kich prak tyk jak:
ska no wa nie pocz ty elek tro nicz nej,
geo lo ka li za cji, śle dze nia da nych
za po mo cą pli ków co okies, czy li tzw.
cia ste czek. War to więc zda wać so bie
spra wę, jak dzi siej sze tech no lo gie
spra wia ją, że prze sta je my być je dy -
ny mi dys po nen ta mi na szych da nych
oso bo wych i że wca le nie trud no jest
stra cić nad ni mi kon tro lę. Zaś w do -
bie smart fo nów i bez prze wo do we go
in ter ne tu sta je się to jesz cze prost sze.
Moż na by rzec na wet, że zbyt pro ste,
zwłasz cza gdy po my śli my o tym, że
już kil ku lat ki po sia da ją te go ty pu
urzą dze nia i ob słu gu ją je spraw niej
niż ich ro dzi ce. Z ca łą pew no ścią nie
każ dy z nas mu si być in ter ne to wym
spe cja li stą, nie każ dy mu si znać in -
for ma tycz ne po ję cia i tech no lo gicz ne
no win ki. Ale pa mię taj my, że na sze
da ne oso bo we są bar dzo cen ne i po -
win ni śmy dbać o to, by nie wpa dły
w nie po wo ła ne rę ce. 

Nie da się za trzy mać po stę pu tech -
no lo gicz ne go i co raz to no wych roz -
wią zań, któ re w co raz więk szym
stop niu prze no szą na sze ży cie do wir -
tu al nej rze czy wi sto ści. Dla te go na co
dzień pa mię taj my o ochro nie na szych
da nych, tak by chro nić swych bli -
skich i sa mych sie bie przed za gro że -
nia mi, ma ją cy mi wpływ na na sze ży -
cie „w re alu”. 

MAŁ GO RZA TA HANDZ LIK, po seł
do Par la men tu Eu ro pej skie go

Pro sto z Bruk se li

Chroń my na sze
da ne!
Choć Dzień Ochro ny Da -
nych Oso bo wych wy pa -
da pod ko niec stycz nia,
każ da oka zja jest do bra,
by przy po mnieć o tej
kwe stii. 

Dzie się cio oso bo wa gru pa pol skich
bi blio te ka rek, spe cja li stów bi blio -
te ko znaw stwa i in for ma cji na uko -
wej uczest ni czy ła w wy jeź dzie stu -
dyj nym do Sta nów Zjed no czo nych.
By ła wśród nich m.in. Li dia Pie trow -
ska, dy rek tor Gmin nej Bi blio te ki Pu -
blicz nej w Gie rał to wi cach.

Ce lem wy jaz du by ło po ka za nie, jak
funk cjo nu ją bi blio te ki w Sta nach Zjed -
no czo nych. Na bo ga ty plan wi zy ty
skła da ło się m.in. zwie dze nie Bi blio te -
ki Kon gre su i spo tka nie z przed sta wi -
cie la mi Ame ry kań skie go Sto wa rzy sze -
nia Bi blio te ka rzy w Wa szyng to nie.
W Se at tle moż na by ło zo ba czyć, ja kie
usłu gi ofe ru ją miesz kań com bi blio te ki
pu blicz ne, od by ło się też spo tka nie
z wo lon ta riu sza mi, któ rzy pro wa dzą
dzia ła nia rzecz ni cze i za chę ca ją do an -

ga żo wa nia się w dzia łal ność na rzecz
tych in sty tu cji. Nie zwy kle cie ka wa by -
ła wi zy ta w sie dzi bie Fun da cji Bil la
i Me lin dy Ga tes. W nie wiel kim mie ście
Pen sa co la na Flo ry dzie uczest nicz ki
wy pra wy spo tka ły się z człon kiem Ra -
dy Miej skiej, a po tem zło ży ły wi zy tę
w bi blio te ce uni wer sy tec kiej. 

– Pro gram wi zy ty skon stru owa ny
był do sko na le – opo wia da Li dia Pie -
trow ska. – By ła oka zja, by po znać lu -
dzi, in sty tu cje i or ga ni za cje na sta wio ne
na ko mu ni ka tyw ność i roz wój bi blio -
tek, któ re w USA są szcze gól ne nie tyl -
ko ze wzglę du na za so by ma te rial ne,
ale też z po wo du fan ta stycz nych ini cja -
tyw, któ re po dej mu ją. Tam tej sze pla -
ców ki to no wo cze sne cen tra mul ti me -
dial ne. Tu wdra ża się co dnia po pu lar -

ne ha sło: „bi blio te ka dla spo łecz no ści,
spo łecz ność dla bi blio te ki”. Do sko na le
za pro jek to wa ne po miesz cze nia pro wo -
ku ją tam tej szych pra cow ni ków do sze -
ro kie go spek trum dzia łań, do się ga nia
po środ ki i lu dzi, by każ dy zna lazł
w ich wnę trzach coś dla sie bie. W USA
bi blio te ki są in sty tu cja mi atrak cyj ny mi
dla wszyst kich grup spo łecz nych. Wy -
ni ka to za pew ne z men tal no ści miesz -
kań ców te go pięk ne go kra ju. Lu dzi
czy ta ją cych, peł nych en tu zja zmu spo -
ty ka się w wie lu miej scach. Ogrom ne
wra że nie wy warł na nas ame ry kań ski
wo lon ta riat. Nie zwy kłe są dzia ła nia
tam tej szych wo lon ta riu szy, przy ja ciół
bi blio te ki. Te do bre prak ty ki po zna ne
w USA każ da z uczest ni czek wy pra wy
chcia ła by prze nieść do swo jej pla ców -

ki. Wi zy ta w Sta nach Zjed no -
czo nych, sfi nan so wa na przez
De par ta ment Sta nu USA oraz
Fun da cję Roz wo ju Spo łe czeń -
stwa In for ma cyj ne go jest i bę -
dzie dla mnie nie za po mnia na,
bę dzie in spi ru ją cą lek cją „do -
brych prak tyk”, któ rą za pa -
mię tam, o któ rych bę dę mó -
wić, któ re bę dę się sta ra ła
wdra żać w ży cie. Mam na -
dzie ję, że te wzor ce zo sta ną
za ak cep to wa ne nie tyl ko
przez współ pra cow ni ków
i ko le żan ki z bran ży, ale też
przez użyt kow ni ków bi blio tek
oraz de cy den tów – pod su mo -
wu je pa ni Li dia.

(RG)

Bi blio te kar skie wzor ce z USA 

Li dia Pie trow ska w Bi blio te ce Kon gre su w Wa -
szyng to nie.
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W dniach 29 ma ja – 2 czerw ca de -
le ga cja z Po wia tu Gli wic kie go
prze by wa ła w part ner skim Po wie -
cie Calw w Niem czech. Wi zy ta
mia ła na ce lu na wią za nie kon tak -
tów po mię dzy na szy mi śro do wi ska -
mi stra ży po żar nej. 
W skład de le ga cji wcho dzi li: przed sta -
wi cie le Ra dy Po wia tu Gli wic kie go –
Szy mon Ko ściarz, An drzej Frej no (za -
ra zem pre zes Za rzą du Po wia to we go
Związ ku Ochot ni czych Stra ży Po żar -
nych w Gli wi cach), Ma riusz Po lo czek,
To masz Ko wol, ko men dant miej ski
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Gli wi -
cach st. bryg. Ja nusz Przy byl ski oraz
mło de stra żacz ki z Ochot ni -
czej Stra ży Po żar nej w Świ -
biu pod opie ką An drze ja
Spał ka i Kry sty ny Po śpiech. 

De le ga cja przy by ła do
Nie miec na za pro sze nie Po -
wia tu Calw, a po wi ta li ją Nor -
bert We iser – na czel nik Wy -
dzia łu Mło dzie ży, Spraw So -
cjal nych i Szko ły sta ro stwa
w Calw, Hans -Georg He ide –
ko men dant Ochot ni czej Stra -
ży Po żar nej w po wie cie Calw

oraz Bernd Sin ger – ko men dant ds. za -
rzą dza nia kry zy so we go i ochro ny lud -
no ści. W trak cie po by tu w Niem czech
na sza de le ga cja zwie dzi ła m.in. Bad
Wild bad oraz cen trum ste ro wa nia i ra -
tow nic twa w Stut t gar cie. 

– W trak cie wi zy ty w cen trum na si
part ne rzy po ka za li nam, jak za rzą dza ją
jed nost ka mi za wo do wy mi i ochot ni -
czy mi stra ży po żar nej, a tak że po go to -
wiem ra tun ko wym, trans por tem me -
dycz nym oraz udzie la niem po mo cy

przez le ka rzy – mó wi An drzej Frej no.
Na te re nie ca łe go lan du Ba de nia -

-Wir tem ber gia znaj du je się 8 jed no stek
za wo do wych i ok. 300 ochot ni czych
stra ży po żar nej. W po wie cie Calw są
tyl ko jed nost ki ochot ni cze i jest ich 26. 

Po zwie dze niu cen trum ste ro wa nia
de le ga cja uda ła się do naj no wo cze -
śniej szej jed nost ki ochot ni czej w po -
wie cie Calw – Bad Wild bad. Tam
mie li oka zję zo ba czyć, ja kie roz wią -
za nia ar chi tek to nicz ne i tech nicz ne
sto su ją naj now sze jed nost ki, a tak że
za po znać się z funk cjo no wa niem jed -
no stek OSP. Każ da z nich po sia da

od 5 do 10 sa mo cho dów ga śni czych
i min. 50 stra ża ków. Wszy scy stra ża -
cy no szą przy so bie pa ge ry, na któ re
otrzy mu ją po wia do mie nie o po ża rze.
W za leż no ści od za gro że nia, za wia da -
mia na jest od po wied nia ilość stra ża -
ków. Wi zy ta by ła tak że oka zją do roz -
mo wy i wy mia ny do świad czeń z do -
wód ca mi jed no stek i stra ża ka mi
z Calw. 

– Po mi mo róż ne go po zio mu fi nan -
so wa nia i ba rie ry ję zy ko wej, wszy scy

stra ża cy bar dzo szyb ko na wią zu ją kon -
takt, dla te go że my ślą tak sa mo – mó -
wił pod czas spo tka nia Frej no. 

Z ko lei dziew czy ny z OPS Świ bie
pod czas po by tu w Niem czech bra ły
udział w obo zie w miej sco wo ści Mo na -
kam wspól nie ze stra żac ką mło dzie żą
z po wia tu Calw. Po mi mo złej po go dy,
hu mo ry do pi sy wa ły. Mło dzi stra ża cy
in te gro wa li się i wy mie nia li do świad -
cze nia mi zwią za ne ze służ bą stra żac ką,
udzia ła mi w za wo dach spor to wo -po -
żar ni czych, ży ciu szkol nym. Gru pa
mło dzie ży z Pol ski mia ła oka zję za po -
znać się z jed nost ka mi z Calw – wy pró -

bo wać tor prze szkód, ko mo rę dy mo wą,
po oglą dać wo zy stra żac kie i spoj rzeć
na Calw z wy so ko ści stra żac kiej dra bi -
ny z ko szem. 

Współ pra ca stra ża ków z po wia tu
gli wic kie go i Calw roz po czę ła się
w 2012 ro ku. Pod czas wi zy ty part ner -
skiej w Niem czech An drzej Frej no po -
znał dr. Jo achi ma Bleya, któ ry jest od -
po wie dzial ny w po wie cie nie miec kim
za czy stość i po rzą dek, a tak że współ -
pra cu je ze stra ża ka mi. Po kil ku mie -
sięcz nej ko re spon den cji Bley za pro sił
przed sta wi cie li po wia to wych stra ża -
ków do Nie miec. Z wi zy ty u na szych
part ne rów de le ga cja wró ci ła bar dzo za -
do wo lo na i już za pro si ła swo ich nie -
miec kich ko le gów na re wi zy tę w przy -
szłym ro ku. 

(SoG)

Stra żac ka wi zy ta w Calw

Stra ża cy – młod si i star si,
za wo do wi i ochot ni czy
oraz sa mo rzą dow cy z za -
przy jaź nio nych po wia tów.

Pod czas zwie dza nia jed -
nost ki ochot ni czej w Bad
Wild bad.
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27 ma ja w sa li se syj nej
Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach od by ła się
dwu na sta edy cja Kon kur -
su Wie dzy o Po wie cie Gli -
wic kim pt. „Skarb Ro dzin -
ny”. Udział w nim wzię ło
sie dem szkół pod sta wo -
wych z te re nu po wia tu gli -
wic kie go oraz jed na
z mia sta Gli wi ce – po raz
pierw szy w hi sto rii kon kur -
su!
Ze bra nych przy wi tał sta ro -
sta gli wic ki Mi chał Nie -
szpo rek, pod kre śla jąc wa gę
i zna cze nie me ry to rycz ne
po wia to wych zma gań z wie -
dzą. Kon kurs skła dał się
z dwóch czę ści. W pierw -
szej na le ża ło ze brać, spi sać i opra co wać w for mie al bu mu
co naj mniej trzy hi sto rie ślą skich ro dzin. Dru gi etap to
przed sta wie nie scen ki ro dza jo wej z wy bra ne go ob sza ru
ży cia ro dzin ne go. W tej ka te go rii ucznio wie za pre zen to -
wa li się na praw dę po my sło wo, wkła da jąc w każ de przed -
sta wie nie ogrom przy go to wań i ar ty stycz nej pra cy. Mło dzi
ak to rzy po ka za li m.in. zde rze nie dwóch kul tur – mał żeń -
stwo gór ni ka z wy bran ką z ko rze nia mi ze Wscho du, któ -
rzy za sie dli do wspól nej Wi gi lii (Szko ła Pod sta wo wa nr 6
z Py sko wic), by ły roz mo wy wnucz ki z bab cią z Ko zło wa,
skar by z po ko le nio wej wa liz ki z Ru dziń ca, we so ła opo -

wieść za pre zen to wa na pięk -
ną gwa rą przez uczniów
z Ko tu li na, zło te ra dy do ty -
czą ce mi ło ści z Knu ro wa
(cu dow na sce no gra fia!)
i wresz cie hi sto ria ro dzi ny
Ploch ze Świ bia.

– Wszyst kie al bu my
i wszyst kie pre zen ta cje
by ły na na praw dę wy so -
kim po zio mie. Że by do ce -
nić ogrom pra cy, ja ką wy -
ko na li mło dzi lu dzie bio -
rą cy udział w kon kur sie,
spi su jąc hi sto rie swo ich
ro dzin i zna jo mych, chce -
my uho no ro wać je pu bli -
ka cją w Wia do mo ściach

Po wia tu Gli wic kie go. Na praw dę na to za słu gu ją – mó -
wi ła prze wod ni czą ca te go rocz ne go ju ry kon kur su.

Ju ro rzy mie li trud ne za da nie. Po burz li wych ob ra -
dach I miej sce i Pu char Prze chod ni Sta ro sty Gli wic kie go
zdo by ła Szko ła Pod sta wo wa ze Świ bia, II miej sce ex aequo
Szko ła Pod sta wo wa nr 2 z Knu ro wa, Szko ła Pod sta wo wa
nr 6 z Py sko wic i Szko ła Pod sta wo wa z Ko zło wa, III miej sce
Szko ła Pod sta wo wa z Ko tu li na. 

Na gro dą dla wszyst kich uczest ni ków kon kur su by ła wy -
ciecz ka do Tosz ka, o któ rej pi sze my na str. 6.

(MFR)

10 www.powiatgliwicki.pl
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W ka te go rii in dy wi du al nej – re cy ta -
tor I miej sce zdo był Mar cel Gar corz
z Przed szko la Pu blicz ne go w Kiel czy,
któ ry za pre zen to wał wiersz pt. „Oku la -
ry” (opie kun – Pau li na San kow -
ska), II miej sce Pa tryk Nie zgo da
z Przed szko la Pu blicz ne go nr 2 w Py -
sko wi cach (opie kun – Ga brie la Drozd),
zaś III uzy ska ła Iza be la Fal bor ska z Pu -
blicz ne go Przed szko la w Tosz ku (opie -
kun – An na Cho mik). Wy róż nie nie
przy zna no Alek san drze Pie ruch z Od -
dzia łu Przed szkol ne go przy Szko le
Pod sta wo wej w Ko tu li nie (opie kun –
Mał go rza ta Mę kal). W ka te go rii gru pa
re cy tu ją ca naj lep sze oka za ło się Przed -
szko la Pu blicz ne go nr 5 w Py sko wi -
cach w skła dzie: Ame lia Gle go ła, Ju lia
Ko tar ska, Bar tło miej Śmi giel ski, któ -
rzy wy re cy to wa li utwór pt. „Mu rzy nek
Bam bo” (opie kun – Jo an na Sta ro -
ściak). II miej sce za ję ło PP nr 2 z Py -
sko wic, któ re re pre zen to wa li Bar tło -
miej Bła szak, Ni na Skwar kow ska, Le -
na Ła biak (opie kun – Ali na Ję drze jew -
ska), III – PP w Tosz ku: Ka rol Wi nic ki,

Szy mon Klo nek, Pau li na Mi kosz (opie -
kun: Aga ta Abra szek -Ko nop ka). Wy -
róż nie nie otrzy mał Od dział Przed -
szkol ny przy SP w Pnio wie: Ja kub Pi -
wo war ski, Mar ty na Ja wo rek, Szy mon
Kwa śniok, Ad rian na Ku lik, Si mo na
Czem pik, Alek san dra Szolc, Kac per
Ko niecz ny (opie kun – Ka ta rzy na Ba -
łaj). 

Lau re aci otrzy ma li fi gur ki „So wy –
mą dre gło wy” ufun do wa ne przez Sta -
ro stwo Po wia to we w Gli wi cach oraz
drob ne upo min ki, zaś wszy scy uczest -
ni cy dy plo my. Wrę czy li im je m.in.
bur mistrz Tosz ka Grze gorz Kup czyk,
dy rek tor PP w Tosz ku Gra ży na My szak
oraz dy rek tor Cen trum Kul tu ry „Za -
mek w Tosz ku” Ar tur Czok.

Fe sti wal zor ga ni zo wa ło PP w Tosz -
ku, a współ or ga ni za to ra mi by li Cen -
trum Kul tu ry „Za mek” w Tosz ku, Sta -
ro stwo Po wia to we w Gli wi cach
i Urząd Miej ski w Tosz ku. Ho no ro wy
pa tro nat nad nim spra wo wa li sta ro sta
gli wic ki i bur mistrz Tosz ka.

(SoG)

Tu wim przed szko la ków
Rok 2013 zo stał ogło szo ny Ro kiem Ju lia na Tu wi ma. Z tej oka zji 22 ma ja
w Sa li Pe ter swald skiej Cen trum Kul tu ry „Za mek w Tosz ku” prze pro wa dzo ny
zo stał fe sti wal wier sza pt. „Twór czość Ju lia na Tu wi ma sło wem ma lo wa na”. 

Wy stęp był dla ma lu chów du żym prze ży ciem.
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Skar biec Ro dzin ny

Jedna ze scenek rodzajowych przygotowana przez
uczniów. 
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Do mi ni ka Na wrat,
uczen ni ca kla sy 6
Szko ły Pod sta wo -
wej w Sie ra ko wi -
cach, wzię ła
udział w fi na le
Ogól no pol skie go
Kon kur su Oj czy -
zna Pol sz czy zna.

Kon kurs ma kil ka
eta pów. W pierw -
szym, szkol nym,
ucznio wie pi szą test,
a na stęp nie wy gła -
sza ją przed pu blicz -
no ścią opo wia da nie
na wy lo so wa ny te -
mat. W eta pie re jo no wym uczest ni czą
zwy cięz cy szkol nych eli mi na cji. Tę
część kon kur su okre ślo no mia nem Ma -
łe go Fi na łu. Je go sce na riusz jest po -
dob ny: ucznio wie wy ko nu ją pi sem ne
za da nia za mknię te i otwar te, po czym
wy gła sza ją przed pu blicz no ścią swo je
opo wia da nie. Zwy cięz cy Ma łe go Fi na -
łu zo sta ją na stęp nie za pro sze ni do trze -
cie go eta pu kon kur su – Ogól no pol skie -

go Fi na łu, któ ry od by wa się we Wro -
cła wiu, w Za kła dzie Na ro do wym im.
Osso liń skich. Głów nym ju ro rem fi na -
ło wej czę ści jest prof. Jan Mio dek, któ -
ry na uro czy stej ga li wy gła sza wy kład
i wrę cza uczest ni kom i ich opie ku nom
na gro dy. Dla Do mi ni ki udział w tej im -
pre zie był nie za po mnia nym prze ży -
ciem. 

(KW)

OJ CZY ZNA 
POL SZ CZY ZNA

Do mi ni ka w to wa rzy stwie prof. Ja na Miod ka.
Fo

 to
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Do sko na łą wie dzą wy ka za li się fi -
na li ści po wia to we go kon kurs pn.
„Pa mię taj, pra cuj bez piecz nie”. 

W fi na le kon kur su, któ ry od był się
7 czerw ca w Sta ro stwie Po wia to wym
w Gli wi cach, udział wzię ło 27 gim na -
zja li stów z te re nu po wia tu, któ rzy
wcze śniej zo sta li wy ło nie ni w eta pie
gmin nym. Mie li za za da nie roz wią zać
test z za kre su wie dzy: o bez pie czeń -
stwie i hi gie nie pra cy w rol nic twie,
ubez pie czeń spo łecz nych rol ni ków
i zna jo mo ści za gad nień zwią za nych
z dzia łal no ścią ARiMR oraz Ślą skiej
Izby Rol ni czej. W ka te go rii in dy wi -
du al nej I miej sce za ję ła Mo ni ka Skro -
bol z Gim na zjum w Przy szo wi -
cach, II – Ro bert Na wrat z tej sa mej
szko ły, III – Bar tosz Ga jew ski z Gim -
na zjum w Gie rał to wi cach, IV – Mar -
cin Ko nop ka z Gim na zjum w Pa niów -
kach, V – Do mi nik Ha tla pa z Gim na -

zjum w Tosz ku, VI –
Ka ro li na Ku rzy no ga
z Gim na zjum w Ru -
dziń cu. W ka te go rii
dru ży no wej naj lep sze
oka za ło się Gim na -
zjum w Przy szo wi -
cach, II miej sce za ję ło
Gim na zjum w Gie rał -
to wi cach, a III – Gim -
na zjum w Pil cho wi -
cach. Pla ców ki te
otrzy ma ły pu cha ry
prze wod ni czą ce go Ra -
dy Po wia tu Gli wic kie -
go Ta de usza Ma mo ka.

O r  g a  n i  z a  t o  r a  m i
kon kur su by li: Pla ców ka Te re no wa
KRUS w Gli wi cach, PIP Okrę go wy
In spek to rat Pra cy w Ka to wi cach, Ślą -
ski Od dział Re gio nal ny ARiMR
w Czę sto cho wie, Prze wod ni czą cy

Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, Sta ro -
stwo Po wia to we w Gli wi cach, Ślą ska
Izba Rol ni cza i BGŻ Od dział w Gli -
wi cach.

(SoG)

Wie dzą, jak pra co wać bez piecz nie

…prze bie gał In te gra cyj ny Pik nik
Po wia to wy, zor ga ni zo wa ny 
6 czerw ca w Ze spo le Szkół Spe cjal -
nych w Knu ro wie. 

Wzię li w nim udział: dzie ci z Miej -
skie go Przed szko la z Od dzia ła mi In te -
gra cyj ny mi nr 13 w Knu ro wie, ucznio -
wie Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Py -

sko wi cach, Ze -
spo łu Szkół nr 39
z Za brza, Ze spo -
łu Szkół Spe cjal -
nych w Knu ro -
wie oraz pod -
opiecz ni Ośrod -
ka Mat ki Bo żej
U z d r o  w i e  n i a
Cho rych z Knu -
ro wa, a tak że ich
ro dzi ny. Do brej
za ba wy pod czas
otwar cia im pre -

zy ży czy li wszyst kim dy rek tor ZSS
w Knu ro wie Gra ży na Gó ral czyk i sta -
ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek. Pik -
nik ob fi to wał w wie le atrak cji. Naj -
pierw od by ła się część spor to wa, pod -
czas któ rej uczest ni cy po dzie le ni
na kil ka grup bra li udział w róż nych
kon ku ren cjach, ta kich jak np. strzał
na bram kę, tor prze szkód czy strze la nie
z łu ku. Każ da z pla có wek otrzy ma ła
za udział w za wo dach pu char, zaś dzie -
ci i mło dzież pa miąt ko we me da le.
Po zma ga niach spor to wych przy szedł
czas na po zo sta łe atrak cje, m.in. stu dia
fry zur i ta tu ażu, ma lo wa nie twa rzy czy
lo te rię fan to wą. 

Pik nik zo stał zor ga ni zo wa ny przez
Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach
i Ze spół Szkół Spe cjal nych w Knu ro -
wie. (SoG)

Pod zna kiem in te gra cji…

Lau re aci trzech pierw szych miejsc z cen ny mi na gro -
da mi – ta ble ta mi i ro we rem.
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Wspól na za ba wa spra wi ła dzie ciom wie le ra do ści.
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DEUTSCH 
WA GEN TO UR 
Do Szko ły Pod sta wo wej w Ko tu li -
nie za wi tał spe cjal ny sa mo chód
w ra mach pro jek tu Deutsch Wa -
gen To ur. 

Pro jekt ma na ce lu pro mo cję na -
uki ję zy ka nie miec kie go wśród dzie -
ci i mło dzie ży. Re ali zo wa ny jest
przez In sty tut Go ethe go w Pol sce,
Mi ni ster stwo Spraw Za gra nicz nych
Re pu bli ki Fe de ral nej Nie miec, Nie -
miec ką Cen tra lę Wy mia ny Aka de -
mic kiej (DA AD), Pol sko -Nie miec ką
Izbę Prze my sło wo -Han dlo wą oraz
in nych part ne rów. Głów nym spon so -
rem pro jek tu jest fir ma Volks wa gen
Po znań Sp. z o.o.

24 ma ja Be ata Ha dasz, lek tor
Deutsch Wa gen To ur po pro wa dzi ła
z ucznia mi wspa nia łe warsz ta ty. Pod -
czas tych za jęć ucznio wie „po dró żo -
wa li” z czer wo nym ba lo ni kiem oraz
ba wi li się w „nie bo – pie kło”. Nie -
któ rzy „upie kli” cał kiem sma ko wi te
cia stecz ka. Oprócz te go po zna wa li
no we słów ka w za ba wie z pił ką
i utrwa li li już zna ne. Naj bar dziej ak -
tyw ni otrzy ma li na gro dy, a każ dy
z uczest ni ków – drob ny upo mi nek,
pa miąt kę z wi zy ty Deutsch Wa gen
To ur.

Fo to re la cja oraz wię cej in for ma cji
na stro nie: spko tu lin.edu pa ge.org. 

BAR BA RA WAL CZAK, 
na uczy ciel ka z SP w Ko tu li nie

Naj now sze ba da nia wska zu ją, że naj -
sil niej szy wpływ na wy ni ki uczniów
ma ją kul tu ra pra cy i ucze nia się na -
uczy cie li, zdol ność szko ły do roz wi ja -
nia umie jęt no ści i za trzy my wa nia uta -
len to wa nych pra cow ni ków oraz in ne
pro ce sy zwią za ne z za rzą dza niem za so -
ba mi ludz ki mi w szko łach czy przed -
szko lach. Prio ry te tem po win no być za -
tem wspar cie kie ro wa ne do ca łej szko -
ły, a nie po szcze gól nych jej pra cow ni -
ków, wspar cie wy ni ka ją ce z ana li zy in -
dy wi du al nych po trzeb da nej pla ców ki
i uła twia ją ce jej pra cow ni kom sa mo -
dziel ne roz wią za nie pro ble mów, za -
miast na rzu ca nia go to wych roz wią zań. 

Kie ru jąc się ta ki mi prze słan ka mi
Ośro dek Roz wo ju Edu ka cji (ORE) re -
ali zu je pro jekt „Sys tem do sko na le nia
na uczy cie li opar ty na ogól no do stęp -
nym kom plek so wym wspo ma ga niu
szkół” oraz ogło sił kon kurs na pro jek ty
wdro że nio we re ali zo wa ne przez po -
wia ty w ra mach Dzia ła nia 3.5 „Kom -
plek so we wspo ma ga nie roz wo ju szkół”
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz -
ki. Po wiat Gli wic ki zgło sił do te go
kon kur su swój pro jekt pn. „Mo der ni za -
cja sys te mu do sko na le nia na uczy cie li
w po wie cie gli wic kim” i po zy skał
na nie go do fi nan so wa nie w wy so ko -
ści 640 364,40 zł. 

– W ra mach trwa ją ce go od wrze -
śnia 2013 r. do czerw ca 2015 r. pro jek -
tu, w 26 pla ców kach z te re nu po wia tu
(przed szko lach, szko łach pod sta wo -

wych, gim na zjal nych i za wo do wych,
li ce ach i tech ni kach) je sie nią br. zo sta -
nie prze pro wa dzo na dia gno za po trzeb.
W opar ciu o nią gro no pe da go gicz ne
i dy rek tor, wspie ra ni przez opie ku ją ce -
go się pla ców ką szkol ne go or ga ni za to -
ra roz wo ju edu ka cji, wy bio rą jed ną
z opra co wa nych przez ORE rocz nych
ofert do sko na le nia – mó wi Jo an na Pik -
tas, na czel nik Wy dzia łu Roz wo ju i Pro -
mo cji ko or dy nu ją ce go wdra ża nie pro -
jek tu. – Re ali za cja ofer ty bę dzie po le -
ga ła na zor ga ni zo wa niu cy klu spo tkań
szko le nio wych dla na uczy cie li, a na -
stęp nie kon sul ta cji uła twia ją cych prze -
ło że nie no wych umie jęt no ści na szkol -
ną prak ty kę. W ko lej nym ro ku szkol -
nym każ da pla ców ka wy bie rze dru gą
ofer tę i ca ły cykl zo sta nie po wtó rzo ny.
Przed sta wi cie le szkół i przed szko li ob -
ję tych pro jek tem bę dą mo gli rów nież
uczest ni czyć w pra cach jed nej z czte -
rech sie ci współ pra cy i sa mo kształ ce -
nia, któ rych te ma ty zo sta ną do sto so wa -
ne do po trzeb szkół. Już dziś wia do mo
jed nak, że jed na z sie ci zaj mie się pra -
cą z uczniem zdol nym na za ję ciach ko -
ła na uko we go. Po mię dzy spo tka nia mi
na uczy cie le bę dą mie li moż li wość ko -
rzy sta nia z fo rum dys ku syj ne go i za so -
bów edu ka cyj nych plat for my in ter ne to -
wej utwo rzo nej na po trze by pro jek tu.

Pla ców ki z te re nu po wia tu za in te re so -
wa ne udzia łem w pro jek cie bę dą mo gły
się zgła szać w po cząt kach wrze śnia br.

EWA PIESZ KA

Kom plek so we do sko na le nie
Po wiat Gli wic ki po sia da już spo re do świad cze nie w re ali za cji pro jek tów
edu ka cyj nych – część z nich po le ga ła na wspie ra niu uczniów po przez
sys tem sty pen dial ny lub or ga ni za cję do dat ko wych za jęć po za lek cyj nych,
in ne po zwa la ły na uczy cie lom pod nieść i po sze rzyć kwa li fi ka cje bądź
zdo być no we kom pe ten cje dzię ki współ pra cy z part ne ra mi za gra nicz ny -
mi. Od wrze śnia br. te do świad cze nia po sze rzą się o pro jekt ma ją cy na ce -
lu nie ty le po moc po szcze gól nym oso bom, co kom plek so we wspie ra nie
szkół i przed szko li – a zwłasz cza ich rad pe da go gicz nych – w dia gno zo -
wa niu i roz wią zy wa niu zi den ty fi ko wa nych pro ble mów. 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Trzech uczniów Ze spo łu Szkół im. I.
J. Pa de rew skie go mia ło oka zję
zwie dzić w ma ju Bruk se lę – sto li cę
Unii Eu ro pej skiej.
Wy jazd był na gro dą w kon kur sie wie -
dzy o spra wach unij nych „Z Unią Eu -
ro pej ską na Ty”, zor ga ni zo wa nym
w kwiet niu przez Biu ro Po sel skie Eu -
ro de pu to wa ne go Je rze go Buz ka
w szko łach po nad gim na zjal nych po -
wia tu gli wic kie go. W „Pa de rew skim”
wy gra li go ucznio wie kla sy IIf: Da niel

Dru bek, To masz Ko śmi der i Ja kub Ku -
sio, któ rzy w na gro dę otrzy ma li sym -
bo licz ny bi let do Bruk se li. 

– Głów ną atrak cją wy jaz du by ło
spo tka nie z by łym pre mie rem RP
i prze wod ni czą cym Par la men tu Eu ro -
pej skie go, prof. Je rzym Buz kiem – mó -
wią ucznio wie. – By li śmy za chwy ce ni
wie lo kul tu ro wo ścią Bruk se li oraz licz -
ny mi atrak cja mi za fun do wa ny mi przez
or ga ni za to rów. (RG)

Z UE na Ty

Od le wej: Ja kub Ku sio, Da niel Dru bek, prof. Je rzy Bu zek i To masz Ko śmi der.
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Ko mu ustę pu je pierw szeń stwa włą -
cza ją cy się do ru chu ro we rzy sta,
ja ki znak za ka zu ma in ny kształt
od po zo sta łych w tej gru pie, czy
moż na prze cho dzić przez uli cę,
wzdłuż któ rej usta wio ne są ba rier -
ki? Z ta ki mi py ta nia mi zmie rzy li się
fi na li ści Po wia to we go Kon kur su
Wie dzy z Za kre su Bez pie czeń stwa
w Ru chu Dro go wym pn. „Miś Bez -
pie czeń stwa” pod pa tro na tem sta -
ro sty gli wic kie go. 
Fi nał kon kur su zor ga ni zo wa ny zo -
stał 16 ma ja w Szko le Pod sta wo wej
w Pa czy nie. Wzię ło w nim udział
8 szkół pod sta wo wych, któ re naj le piej
wy pa dły w I eta pie kon kur su. Fi nał
skła dał się z dwóch czę ści, po mię dzy
któ ry mi od był się po kaz pierw szej po -
mo cy. W pierw szej czę ści ucznio wie
in dy wi du al nie pi sa li test zło żo ny z 15
py tań (punk ty su mo wa ne by ły ze spo ło -
wo), zaś w dru giej – zmie rzy li się dru -
ży no wo z ośmio ma za da nia mi kon kur -
so wy mi, m.in. wy kre ślan ką, uzu peł -
nian ką, krzy żów ką, usta la niem ko lej -
no ści prze jaz du na skrzy żo wa niu, ry so -
wa niem zna ków. Wy ko na nie za dań
oce nia li wi ce dy rek tor Za rzą du Dróg
Po wia to wych w Gli wi cach Alek san dra
Wiel gosz oraz Ja nusz Szy dło z Ko men -
dy Miej skiej Po li cji w Gli wi cach. 

– Im więk sza wa sza wie dza, tym
więk sze bez pie czeń stwo na dro dze –
mó wił do uczest ni ków dy rek tor SP
w Pa czy nie Bog dan Dut kie wicz. 

Naj lep sza w tym za kre sie oka za ła
się Szko ła Pod sta wo wa nr 12 w Ze spo -
le Szkol no -Przed szkol nym nr 2 w Gli -
wi cach w skła dzie: Mar ty na Kieł ty ka,

Bar tosz Wi tek i Do mi nik Woź -
niak. II miej sca za ję ła Szko ła Pod sta -
wo wa w Tosz ku (Jo an na Bul la, Do mi -
nik Kor ba, Szy mon Gra bow ski), a III –
Szko ła Pod sta wo wa z Od dzia ła mi In te -
gra cyj ny mi nr 1 w Gli wi cach (Ewa Kę -
dzie ra, Ma te usz To biasz, Ja kub Wę -
grzyn). Za miej sca na po dium szko ły
otrzy ma ły ma skot kę „Miś bez pie czeń -
stwa”, pu cha ry, dy plo my i na gro dy rze -
czo we. 

W kon kur sie wzię ły też udział:
Szko ła Pod sta wo wa nr 4 w Py sko wi -
cach, SP w Świ biu, SP w Ko tu li nie, SP
w Wie low si i SP w Pa czy nie. Każ da
z dru żyn otrzy ma ła dy plo my i upo min -
ki ufun do wa ne przez Sta ro stwo Po wia -

to we w Gli wi cach, Za rząd Dróg Po -
wia to wych w Gli wi cach, Urząd Miej -
ski w Tosz ku, Wo je wódz ką Ra dę Bez -
pie czeń stwa Ru chu Dro go we go w Ka -
to wi cach i Wo je wódz ki Ośro dek Ru chu
Dro go we go w Ka to wi cach. 

Wrę czy li je uczniom i ich opie ku -
nom przed sta wi cie le współ or ga ni za to -
rów kon kur su, w tym m.in. Wal de mar
Do mbek – wi ce sta ro sta gli wic ki oraz
Jan Osman – dy rek tor Za rzą du Dróg

Po wia to wych w Gli wi cach i jed no cze -
śnie przed sta wi ciel WRBRD w Ka to -
wi cach. Or ga ni za tor ką przed się wzię cia
jest Pa try cja Du da – na uczy ciel ka ma -
te ma ty ki i tech ni ki w SP w Pa czy nie.

(SoG)

Bez piecz ni na dro dze

Naj lep sze szko ły ode bra ły pu cha ry i prze sym pa tycz ne plu szo we „Mi sie bez -
pie czeń stwa”. 
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Sie dem cie ka wych i wzru sza ją cych
przed sta wień moż na by ło zo ba czyć
w ra mach X In te gra cyj nych Spo -
tkań Te atral nych, zor ga ni zo wa -
nych 24 ma ja w Ki nie Sce na Kul tu ra
w Knu ro wie.
Im pre zę otwo rzy li Mi chał Nie szpo rek –
sta ro sta gli wic ki i Gra ży na Gó ral czyk –
dy rek tor Ze spo łu Szkół Spe cjal nych
w Knu ro wie. Po tem zaś licz nie zgro ma -
dzo na pu blicz ność obej rza ła spek ta kle,
przy go to wa ne przez pla ców ki in te gra -
cyj ne z Knu ro wa i oko lic. Dzie ci
z Miej skie go Przed szko la nr 13 z Od -
dzia ła mi In te gra cyj ny mi po ka za ły peł ne
śpie wu i ru chu przed sta wie nie „Sen Ja -
sia”, Miej ska Szko ła Pod sta wo wa nr 2
z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi – ko lo ro -
wy spek takl „Kło po ty wróż ki Pe la gii”,
Ze spół Spół Spe cjal nych – przed sta wie -
nie pt. „Ca li necz ka” z mu zy ką Czaj -
kow skie go i Straus sa, Miej skie Gim na -
zjum nr 2 z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi
– skła da ją cą się
z dwóch ba jek
z prze sła niem in -
sce ni za cję p t .
„ O p o  w i e m
wam ba jecz kę”,
Warsz tat Te ra pii
Z a  j ę  c i o  w e j  –
p rzed  s t a  wie  n i e
„Im bryk”, Śro do -
wi sko wy Dom Sa -
mo po mo cy – wy -
sta wio ny przez ak -

to rów w pięk nych stro jach spek takl pt.
„Jak to z mo dą by ło”, a Dom Po mo cy
Spo łecz nej „Za me czek” w Kuź ni Nie -
bo row skiej – te atrzyk cie ni pt. „Roc ky
Bal boa”.

Za naj lep sze przed sta wie nie ju ry
uzna ło spek takl pt. „Jak to z mo dą by ło”
Śro do wi sko we go Do mu Sa mo po mo cy
dzia ła ją ce go w ra mach Ca ri tas Ar chi -
die ce zji Ka to wic kiej Ośro dek M. B.
Uzdro wie nie Cho rych w Knu ro wie. Je -
go twór cy otrzy ma li sym bo licz ną sta tu -
et kę Klau na, bę dą cą głów ną na gro dą In -
te gra cyj nych Spo tkań Te atral nych,
a wy ko na ną przez uczest ni ków Warsz ta -
tów Te ra pii Za ję cio wej w Knu ro wie.
Wszy scy wy stę pu ją cy na sce nie ob da ro -
wa ni zo sta li pięk ny mi ce ra micz ny mi
skar bon ka mi, sło dy cza mi i in ny mi na -
gro da mi rze czo wy mi. Or ga ni za to rem
im pre zy jest Ze spół Szkół Spe cjal nych
w Knu ro wie. (RG)

Wspól nie na sce nie

Przed sta wie nia za chwy ca ły ru chem, mu zy ką i sce no -
gra fią.
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1. „Miś…” – kon kurs z za kre su wie dzy o ru chu
dro go wym, któ re go fi nał od był się w Szko le Pod -
sta wo wej w Pa czy nie. 
2. Na zwi sko dy rek tor ki Do mu Po mo cy Spo łecz -
nej „Za me czek” w Kuź ni Nie bo row skiej, fi na -
list ki ple bi scy tu Ko bie ta Zie mi Gli wic -
kiej 2013. 

3. Hi sto rycz na im pre za, któ ra od by ła się 19 ma ja
na Zam ku w Tosz ku. 
4. Z ja kie go kra ju po cho dził chór, któ ry wy stą pił
go ścin nie pod czas XII Po wia to we go Fe sti wa lu
Chó rów? 
5. Na ja kiej ko mi sji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
w ma ju oma wia no za ło że nia funk cjo no wa nia pro -
gra mu GLO BE?
6. Rok ja kie go po ety ob cho dzi my obec nie?
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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 od po wie dzi, na -
de sła ne do po przed niej krzy żów ki. Jej po -
praw ne ha sło to Ma tu ra. Ma te ria ły pro mo -
cyj ne Po wia tu Gli wic kie go otrzy mu ją: Kry -
sty na Kacz mar czyk, Mag da le na Ole szow -
ska i Ali cja Szy mań ska. Gra tu lu je my!
W ce lu usta le nia spo so bu od bio ru na gro dy
pro si my o kon takt te le fo nicz ny, nu mer
tel. 32 332 66 65. 

Powyżej 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 28 czerw ca na ad res e -ma il: re -
dak cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl lub pocz tą tra -
dy cyj ną na ad res Sta ro stwo Po wia to we w Gli -
wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-100 Gli -
wi ce, do pi sek „Wia do mo ści Po wia tu Gli wic -
kie go”. 

(SoG) 

Py ta nia do krzy żów ki:

KK RR ZZ YY ŻŻ ÓÓ WW KK AA Z  Z  HH AA SS ŁŁ EE MM
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Po ni żej opis pre zen to wa ne go ko ściół ka.
Ko ściół i tu tej szą pa ra fię, w skład któ rej od za -

wsze wcho dzi ły wsie Chwoszcz i Za cha rzo wi ce,
wzmian ko wa no w 1299 i 1447 r. Pod ko -
niec XVI w. ko ściół znaj do wał się w rę kach pro te -
stan tów, po czym do ka to li ków po wró cił w 1629 r.
Ka mien ne pre zbi te rium obec nej świą ty ni po cho -
dzi z 1457 r. We dług naj now szych ba dań jej drew -
nia ną na wę wznie sio no w tym sa mym ro ku, a wie -
żę do bu do wa no do pie ro w 1775 r. 

Pra ce przy od na wia niu obiek tu pro wa dzo no
w 1895, 1904, 1907 i 1959 r. Na to miast je go go -
tyc ka po li chro mia, od sło nię ta w la tach 1935-
1936, kon ser wo wa na by ła w 1961 i 2007 r.

Jed no na wo wy, orien to wa ny ko ściół jest bu -
dow lą drew nia no -mu ro wa ną. Je go drew nia na
na wa, na rzu cie pro sto ką ta, ma kon struk cję zrę -
bo wą i w dol nej czę ści oto czo na jest przy dasz -
ka mi. Od zach. przy le ga do niej kwa dra to wa
wie ża z drew na, o kon struk cji słu po wej. Ma
kruch tę w przy zie miu oraz sza lo wa ne ścia ny,
wy raź nie zwę ża ją ce się ku gó rze. Jej za koń cze -
niem jest ce bu la sty hełm z ośmio bocz ną la tar -

nią, po kry ty gon tem. Z ko lei wschod nią część
ko ścio ła two rzą pre zbi te rium i za kry stia – wy -
mu ro wa ne z ka mie nia (otyn ko wa ne). Trój bocz -
nie za mknię te pre zbi te rium, nie co węż sze
od na wy, wzmac nia ją z ze wnątrz przy po ry
(szkar py). 

Wnę trze ko ścio ła do świe tla sto sun ko wo du ża
licz ba okien. Dach na wy jest dwu spa do wy, a pre -
zbi te rium – wie lo spa do wy. Ich po kry cie sta no wi
gont. Nad ka le ni cą da chu na wy znaj du je się ba ro -
ko wa wie życz ka na sy gna tur kę. Wnę trze ko ścio ła
ma głów nie styl ba ro ko wy z ele men ta mi go ty ku
i póź ne go re ne san su. Naj cen niej szym je go ele -
men tem jest go tyc ka po li chro mia na ścia nach pre -

zbi te rium i fi -
la rach tę czy
(ok. 1470 r.).
Jej wy ko na nie
przy pi su je się
mi strzo wi z Je -
m i e l  n i  c y .
P r z e d  s t a  w i a
sce ny z ży cia
C h r y  s t u  s a
i wi ze run ki
świę tych. Póź no re ne san so wy oł tarz głów ny świą -
ty ni jest dwu kon dy gna cyj ny, z fun da cji ks. Pio tra
Kroc kie ra (1622 r.). Ma dwa ob ra zy: Mat ki Bo -

skiej Kró lo wej Nie bios ad o ro wa nej przez świę -
tych, pędz la Woj cie cha Elia sza (1847 r.) oraz św.
Flo ria na z wi do kiem pło ną ce go ko ścio ła w Sie ro -
tach z pocz. XVIII w. W gór nej kon dy gna cji oł ta -
rza umiesz czo ne są póź no go tyc kie rzeź by czte -
rech Oj ców Ko ścio ła, a tak że świę tych: Ja dwi gi,
Lu dwi ka lub Ka ta rzy ny. 

Ko ściół stoi na nie wiel kim wzgó rzu, w oto cze -
niu nie czyn ne go już cmen ta rza. Je go ogro dze niem
jest mur z ka mie nia ła ma ne go, wy bu do wa ny
praw do po dob nie w XVIII w. 

(Opr. SoG)

Nasz kon kurs: ZGAD NIJ…

… JA KI TO KO ŚCIÓ ŁEK?
Przed na mi ostat nia za gad ka kon kur su „Zgad nij ja ki to ko śció łek?”. Przez 9 mie się cy pre zen to wa li śmy Pań stwu
ko ściół ki przed sta wio ne w wy da nym przez Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach al bu mie pn. „Drew nia ne ko ścio -
ły na spi chle rzo wych szla kach po wia tu gli wic kie go”. Opi sa nych w nim zo sta ło 10 drew nia nych świą tyń. Po ni -
żej za miesz cza my opis ostat niej z nich wraz ze zdję ciem. Wa szym za da niem jest od gad nię cie, o ja ki ko ściół
cho dzi. 

Słonko z rana budzi ludzi
Dzionka dzisioj niy łostudzi
Niy przikludzi burzy tyż
Lato przeca - tako wiysz.

Bro ni sław Wą tro ba

Ślą ska frasz ka

Kyjk sy to ma lut kie, róż no rod nie zdo bio ne cia -
stecz ka o wie lu kształ tach. Ich przy rzą dze nie jest
bar dzo pro ste, a o atrak cyj no ści de cy du je wła śnie
mno gość spo so bów przy ozda bia nia. Pie czo ne
na co dzień mo gą zo stać bez żad nych ozdób, wte -
dy w czy stej for mie czuć ich cha rak te ry -
stycz ny, ma śla ny smak. Prze pis, któ -
ry dru ku je my po ni żej, po da ny
zo stał na III Eu ro pej skim Dniu
Ko biet w Wie low si ra zem
z ty mi pysz ny mi cia stecz ka -
mi. Upie kły je pa nie z tam -
tej sze go Ko ła Go spo dyń
Wiej skich, czę stu jąc ni mi ob -
fi cie wszyst kich go ści tej im pre -
zy. Ob da ro wa ły też kyjk sa mi Mał -
go rza tę Handz lik, po seł do Par la men tu
Eu ro pej skie go, któ ra obie ca ła, że za wie zie
prze pis z Wie low si do Bruk se li i roz po wszech ni
go w kra jach UE.
Skład ni ki:
�60 dkg ma sła
�30 dkg cu kru pu dru

�5 żół tek
�cu kier wa ni lio wy
�1 kg mą ki
Wy ko na nie: Skład ni ki po łą czyć w ma sę, prze ci -
snąć przez ma szyn kę do mię sa, for mu jąc róż ne
kształ ty lub użyć spe cjal nych fo re mek do wy ci na -
nia cia ste czek. Pie cze my w pie kar ni ku, aż osią -
gną ciem no zło tą bar wę. Po upie cze niu moż na je
ozda biać i lu kro wać we dług uzna nia – uży wa jąc

roz to pio nej cze ko la dy, róż no ko lo -
ro wych po syp ek i lu krów,

orze chów, ro dzynek itp.
(RG)

Tak po da wa no kyjk -
sy na im pre zie
w Wie low si, a pięk -
nie za pa ko wa ne tra -
fi ły m.in. do Bruk se li.

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

Lato, lato!

Wśród Czy tel ni ków, któ rzy roz po zna ją opi sa ny ko ściół, roz lo su je my al bum „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 28 czerw ca na ad res e -ma il: re dak cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl lub pocz tą tra dy cyj ną
na ad res Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-100 Gli wi ce, do -
pi sek „Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go”. W po przed nim nu me rze WPG pre zen to wa li śmy
ko ściół p. w. Św. Waw rzyń ca w Za cha rzo wi cach. Na gro dę otrzy mu je Ber na de ta Wo lak.
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.

Wypróbowany przepis

Kyjk sy z Wie low si

Dach świątyni pokrywa drewniany gont.
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