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Za na mi XV Do żyn ki Po wia tu Gli -
wic kie go, świę to wa ne w tym ro ku
ra zem z XX Do żyn ka mi w Py sko wi -
cach. Świę to plo nów ob cho dzą
tak że mia sta, gmi ny i so łec twa
na na szym te re nie, a wy bit nie uro -
czy sty cha rak ter ma ją Do żyn ki Die -
ce zjal ne, or ga ni zo wa ne w Ru dach.

Po wiat Gli wic ki i Mia sto Py sko wi ce
świę to wa ły wspól nie 7 i 8 wrze śnia.
W nie dzie lę 15 wrze śnia od bę dą się na -
to miast Do żyn ki Die ce zjal ne w Ru -
dach. Uro czy sto ści or ga ni zo wa ne
w sank tu arium Mat ki Bo żej Po kor nej
w Ru dach roz pocz ną się od usta wie nia
ko ron żniw nych (godz. 11.30), któ re
zo sta ną po świę co ne i w pro ce sji prze -
nie sio ne do ko ścio ła. O godz. 12.00 –
uro czy sta msza świę ta, a po niej na bo -
żeń stwo w ka pli cy Mat ki Bo żej. Za pra -
sza my do Rud w imie niu or ga ni za to ra,
Ku rii Die ce zjal nej w Gli wi cach.

Bar dzo uda ne by ły XV Do żyn ki Po -
wia tu Gli wic kie go i XX Do żyn ki w Py -
sko wi cach. Roz po czę ły się w so bo tę
wcze snym po po łu dniem, gdy na sce nie
na Pla cu Do żyn ko wym w Py sko wi cach
po ja wi ła się ślą ska gru pa ka ba re to wa
z Łą czy – Ka fli ki. Te go dnia aż do póź -
nej no cy trwa ła za ba wa, któ rą za koń -
czył wy stęp cze skie go ze spo łu „Prin -
cess – Qu een” z naj więk szy mi prze bo -
ja mi bry tyj skiej gru py. 

W nie dzie lę 8 wrze śnia w ko ście le
Na wró ce nia św. Paw ła od by ła się uro -
czy sta msza św. do żyn ko wa, któ rej
prze wod ni czył ks. bi skup Ge rard Kusz.
Zo sta ła od pra wio na w in ten cji rol ni -
ków, ogrod ni ków, sa dow ni ków,

pszcze la rzy, dział kow ców i ich ro dzin.
Pod czas mszy bi skup po świę cił ko ro ny
do żyn ko we z te re nu po wia tu.  

Po mszy św. spod ko ścio ła na Plac
Do żyn ko wy ru szył naj więk szy na Ślą -
sku ko ro wód. Na ul. Woj ska Pol skie go
ode bra ły go wła dze po wia to we, lo kal ne,
ko ściel ne oraz za pro sze ni go ście, wśród
któ rych by li m.in. po sło wie Jan Kaź -
mier czak i Piotr Py zik. Roz po czę ły go
brycz ki z do stoj ny mi go ść mi, wo zy
woj sko we (w tym za byt ko we) z przed -
sta wi cie la mi służb mun du ro wych, da lej

by li jeźdź cy na ko niach, gra ła Or kie stra
Dę ta Hu ty Ła bę dy, za nią Or kie stra Dę -
ta KWK Knu rów z gru pą ma jo re tek
„Ilu zja”, szły pocz ty sztan da ro we, re -
pre zen ta cje miast, gmin i so łectw Zie mi
Gli wic kiej z ko ro na mi, gó ral ski ze spół
„Rów ni ca” (któ ry póź niej wy stą pił
na sce nie), pre zen to wa ły się go spo dar -
stwa rol ne, przed szko la, szko ły, ogród ki
dział ko we, ho dow cy, węd ka rze, lo kal ne
fir my. Ko ro wód za mknę li mo to cy kli ści
na swych wspa nia łych, ry czą cych ma -
szy nach. Po tem trwa ła za ba wa – z mu -

zy ką bie siad ną, gó ral ską i ślą ski mi dow -
ci pa mi w wy ko na niu wie lu ar ty stów.
Wie czo rem kon cert „Ja dą wo zy ko lo ro -
we” zagrał Bog dan Tro ja nek & Ter ne
Ro ma, a noc za koń czy li Skal do wie. 

Sta ro sta mi po wia to wych i za ra -
zem py sko wic kich do ży nek by li Ge -
rard Ju ra szek, któ ry upra wia 45-hek -
ta ro we go spo dar stwo oraz Ma ria
Kropsz pro wa dzą ca wraz z sy nem
i sy no wą 75-hek ta ro we go spo dar stwo
rol ne w Dzierż nie. (RG)

Wię cej na str. 11

PLON NIESIEMY, PLON!

W pla ców kach oświa to wych, któ -
rych or ga nem pro wa dzą cym jest
Po wiat Gli wic ki, rok szkol -
ny 2013/2014 roz po czę ło bli -
sko 1800 uczniów. Młodzież, któ ra
2 wrze śnia po wa ka cyj nej prze rwie
wró ci ła do szkol nych ła wek, po wi -
ta ły od no wio ne i zmo der ni zo wa ne
po miesz cze nia, a tak że kil ka no -
wo ści. 

W Ze spo le Szkół im. I. J. Pa de rew skie -
go w Knu ro wie na ukę w I LO roz po -
czę ło 341 uczniów, na to miast w Tech -
ni kum nr 1 – 224, z ko lei w Ze spo le
Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie –
630. W Ze spo le Szkół Spe cjal nych
w Knu ro wie uczą się 73 oso by. Do Ze -
spo łu Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py -
sko wi cach uczęsz cza 361 uczniów,
a do py sko wic kie go Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych – 155. 

W każ dej z tych szkół wy ko rzy sta no
czas wa ka cji na prze pro wa dze nie re -
mon tów i mo der ni za cji. Jak in for mu je
dy rek tor „Ko nop nic kiej” El wi ra Der sie -
wicz, w szko le wy mie nio no scho dy
do sa li gim na stycz nej. W „Pa der ku”
prze pro wa dzo no grun tow ny re mont za -
ple cza sa ni tar ne go i szat ni uczniow skich
przy sa li gim na stycz nej w bu dyn ku
przy ul. Szpi tal nej 25. Pra ce te sta no -
wią I etap re mon tu po miesz czeń spor to -
wych Tech ni kum i Ze spo łu Szkół Spe -
cjal nych. W knu row skim ZSS wy re mon -
to wa no świe tli cę szkol ną i sa lę lek cyj ną,
w ZSS w Py sko wi cach pracownię
gastronomiczną i gabinet do terapii
logopedycznej.

Naj więk sze dzia ła nia pro wa dzo ne
są w Ze spo le Szkół Za wo do wych nr 2
w Knu ro wie. – W szko le trwa re mont

sa li gim na stycz nej wraz z za ple czem –
po da je dy rek tor Gra ży na Dą brow ska. 

Dokończenie na str.12

Szkol ny wrze sień

Boch ny chle ba z te go rocz nych plo nów prze ka za ne zo sta ły z prze sła niem, by dzie lo no je spra wie dli wie. Ode bra li je
wi ce sta ro sta gli wic ki Wal de mar Do mbek, bur mistrz Py sko wic Wa cław Kę ska, wło da rze na szych miast i gmin: Gie rał -
to wic – Jo achim Bar giel, Knu ro wa – Adam Rams, Pil cho wic – Jo an na Ko ło czek -Wy bie rek, Ru dziń ca – Krzysz tof Ob rzut,
So śni co wic – Mar cin Stron czek, Tosz ka – Grze gorz Kup czyk i Wie low si – Gin ter Skow ro nek, a tak że part ner skie go Po -
wia tu Puc kie go i brat nie go mia sta Flörshe im nad Me nem. Boch ny otrzy ma li również po seł do Par la men tu Eu ro pej skie -
go prof. Je rzy Bu zek oraz wi ce wo je wo da ślą ski An drzej Pi lot, któ rzy to wa rzy szy li nam pod czas do ży nek. 
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W Ze spo le Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach ru szy ła kla sa mun du ro -
wa. Na zdję ciu jej ucznio wie z wy cho waw czy nią Li dią Ko pel i Sła wo mi rem
Adam czy kiem z Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go – pod ma mu tem, któ ry już stał
się sym bo lem „Ko nop nic kiej”.
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Od wrze śnia ru szył pro jekt „Mo der ni za cja sys te -
mu do sko na le nia na uczy cie li w po wie cie gli wic -
kim”. Ma na ce lu po pra wę funk cjo no wa nia sys te -
mu do sko na le nia na uczy cie li. Je go war tość wy no -
si po nad 640 tys. zł, przy czym nie jest wy ma ga ny
wkład wła sny, więc ca ła ta kwo ta po cho dzić bę -
dzie ze środ ków unij nych. Sko rzy stają na tym 24
szkoły i 2 przed szko la (ogó łem 360 na uczy cie li),
a po trze by każ dej z tych pla có wek zo sta ną in dy wi -
du al nie zdia gno zo wa ne. Wkrót ce roz pocz nie my
pro jekt „START czy li szko ła twór cza, atrak cyj na
i roz wi ja ją ca ta len ty w Po wie cie Gli wic kim”. Ma
on war tość bli sko 980 tys. zł (z cze go pra wie 90
proc. sta no wi do fian so wa nie), a je go ce lem jest
wy rów ny wa nie szans edu ka cyj nych uczniów pro -
wa dzo nych przez Po wiat Gli wic ki szkół o pro fi lu
ogól nym i po pra wa ofer ty tych szkół. Bę dą więc
znów do dat ko we, bez płat ne za ję cia dla mło dzie ży
ze szkół pod sta wo wych, gim na zjal nych i li ce al -
nych wcho dzą cych w skład pię ciu na szych ze spo -
łów szkół w Knu ro wie i Py sko wi cach.

Mie siąc póź niej roz pocz nie się re ali za cja pro -
jek tu „Cy fro we okno na świat w Po wie cie Gli wic -
kim”. I on jest w stu pro cen tach do fi nan so wa ny
przez UE, a je go war tość wy no si po nad 1,4 mln zł.
Dzię ki te mu pro jek to wi po trze bu ją cy wspar cia
miesz kań cy po wia tu otrzy ma ją dar mo we ze sta wy
kom pu te ro we i bę dą mie li za pew nio ny 3-let ni bez -
płat ny do stęp do In ter ne tu. Po moc ta tra fi do 129
ro dzin za stęp czych, ro dzin ne go do mu dziec ka, 40
osób nie peł no spraw nych oraz 10 uczniów z bar -

dzo do bry mi wy ni -
ka mi w na uce po -
cho dzą cych z ubo -
gich ro dzin oraz
do dat ko wo 181
uczest ni ków pro jek tu zo sta nie prze szko lo nych
z za kre su ob słu gi kom pu te ra i ko rzy sta nia z In ter -
ne tu. 

W sierp niu wy star to wa li śmy z pro jek tem
„Wspar cie kształ ce nia uczniów o spe cjal nych po -
trze bach edu ka cyj nych”, o war to ści po nad 91 tys.
zł. Re ali zu je my go wspól nie z Kra jem Mo raw sko -
-Ślą skim w Cze chach, a je go ce lem jest wspar cie
współ pra cy na szych szkół i or ga ni za cji zaj mu ją -
cych się edu ka cją oraz wy cho wa niem uczniów
o spe cjal nych po trze bach edu ka cyj nych. Z na szej
stro ny uczest ni czyć w nim bę dzie Ze spół Szkół
Spe cjal nych w Py sko wi cach i Dom Po mo cy Spo -
łecz nej „Osto ja” w So śni co wi cach.

To bar dzo po trzeb ne in we sty cje – w wy kształ -
ce nie, edu ka cję, do stęp do wie dzy i no wo cze sno -
ści. Czte ry wspo mnia ne wy żej pro jek ty ma ją łącz -
ną war tość po nad 3 mln zł. Gdy by nie unij ne
wspar cie, po wia tu nie by ło by stać na pro wa dze nie
ta kich pro jek tów, wciąż są bo wiem in ne, pil ne
i ko niecz ne wy dat ki bu dże to we. 

War to przy po mnieć, że Po wiat Gli wic ki ko rzy -
sta ze środ ków unij nych już od lat. Jesz cze
przed wstą pie niem Pol ski do UE mo der ni zo wa li -
śmy dro gi na na szym te re nie z fun du szy przed ak -
ce syj nych. Po tem ze środ ków unij nych m.in. wy -

ko ny wa li śmy ter mo mo der ni za cję bu dyn -
ków, stwo rzy li śmy sieć pu blicz nych
punk tów do stę pu do In ter ne tu, zmo der ni -
zo wa li śmy tra sy ro we ro we, wdro ży li śmy
w sta ro stwie sys tem wspo ma ga nia za rzą -
dza nia i pro wa dzi li śmy sze reg pro jek tów
edu ka cyj nych. 

Re ali za cja tych pro jek tów da je też do -
dat ko we ko rzy ści. Po wsta ją no we miej -
sca pra cy, co przy czy nia się do po bu dze -
nia go spo dar ki. To du ży i po trzeb ny za -
strzyk go tów ki, przy czy nia ją cy się
do wzro stu na sze go po ten cja łu.

Sta ro sta gli wic ki MI CHAŁ NIE SZPO REK

Zo sta łem mi le za sko czo ny przez ko le gów – na po -
cząt ku se sji sta ro sta Mi chał Nie szpo rek uro czy -
ście wrę czył mi pa miąt ko wą ta bli cę z pięk ną i głę -
bo ką tre ścią. W ten sym bo licz ny spo sób Za rząd
Po wia tu Gli wic kie go oraz ko le dzy z Pre zy dium
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go „osło dzi li” mi przej -
ście na za wo do wą eme ry tu rę. Na stą pi ło to 31 lip -
ca, gdy po bli sko 50 la tach pra cy w La sach Pań -
stwo wych (w tym przez 33 la ta ja ko nad le śni czy
Nad le śnic twa Ru dzi niec) zy ska łem dum ny sta tus
eme ry ta. Po za mi ły mi sło wa mi ży czeń po myśl no -
ści na no wym eta pie ży cia, szcze gól nie wzru sza ją -
ce by ły po dzię ko wa nia za spraw ne za rzą dza nie
„zie lo nym ma jąt kiem” gli wic kiej zie mi, licz ne
ini cja ty wy słu żą ce ochro nie, roz wo jo wi
i dba ło ści o róż no rod ność bio lo gicz ną la -
sów, za pro pa go wa nie świa do mo ści eko lo -
gicz nej oraz dzie le nie się – zwłasz cza
z naj młod szy mi – wie dzą i głę bo ką mi ło -
ścią do przy ro dy. Dzię ku ję za to pięk ne do -
ce nie nie te go, co w mej pra cy za wo do wej
uda ło mi się ro bić dla po wia tu gli wic kie go. 

Spo ro uwa gi rad ni po świę ci li na tej se -
sji pla ców kom służ by zdro wia na na szym
te re nie. W po rów na niu z wie lo ma in ny mi
w kra ju są one w sto sun ko wo nie złej sy tu -
acji. In for ma cję o prze bie gu wy ko na nia
pla nu fi nan so we go za I pół ro cze 2013 ro -
ku Szpi ta la Po wia to we go w Py sko wi cach przed -
sta wił pre zes Za rzą du Szpi ta la w Py sko wi cach,
Le szek Ku biak (pla ców ka ta od 15 lip ca br. dzia -
ła już nie ja ko SP ZOZ, ale ja ko spół ka z o. o.,
zmie ni ła też swą na zwę). Ta ką sa mą in for ma cję
w od nie sie niu do SP Ze spo łu Opie ki Zdro wot nej
w Knu ro wie, w skład któ re go wcho dzą przy chod -
nie zdro wia w tym mie ście, omó wi ła głów na
księ go wa tej jed nost ki or ga ni za cyj nej Po wia tu
Gli wic kie go, Ali na Buch ta. Na to miast spra woz -
da nie do ty czą ce sy tu acji fi nan so wej za I pół ro -
cze 2013 ro ku Szpi ta la w Knu ro wie spół ka z o.o.
przy bli żył rad nym pre zes Za rzą du Mi chał Ek kert.
Oba szpi ta le za mknę ły oma wia ny okres ze stra tą
wy no szą cą po ok. 630 tys. zł, na to miast SP ZOZ
w Knu ro wie miał na ko niec czerw ca stra tę w wy -
so ko ści bli sko 4 tys. zł, jed nak po za księ go wa niu

wszyst kich fak tur
za mknął go zy -
skiem się ga ją cym
po nad 33 tys. zł. 

Na mo cy przy ję tych na stęp nie uchwał rad ni do -
ko na li zmia ny w skła dzie do raź nej Ko mi sji Sta tu to -
wej Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. Na miej sce
Agniesz ki Ba rań skiej, któ ra zło ży ła re zy gna cję
z człon ko stwa w tej ko mi sji, po wo ła ny zo stał
Krzysz tof Sto la rek. Mo cą ko lej nej uchwa ły do ko -
na no zmia ny Sta tu tu SP ZOZ -u w Knu ro wie. Zmia -
ny po dyk to wa ne by ły ko niecz no ścią do sto so wa nia
wy ka zu ko mó rek or ga ni za cyj nych do wy mo gów
NFZ oraz roz po rzą dze nia mi ni stra zdro wia w spra -

wie sys te mu ko dów iden ty fi ka cyj nych oraz szcze -
gó ło we go spo so bu ich nada wa nia. W SP ZOZ -ie
do da no też no wą jed nost kę – Przy chod nię Re jo no -
wą Nr 5 zlo ka li zo wa ną w daw nym bu dyn ku Krwio -
daw stwa. Na stęp na uchwa ła do ty czy opła ty za po -
byt dziec ka w pie czy za stęp czej. Mo cą ko lej nej
uchwa ły przy ję li śmy roz strzy gnię cie kon kur su
„Po wiat Przy ja zny Śro do wi sku”. Dwie ostat nie
uchwa ły do ty czy ły bie żą cych zmian w wie lo let niej
pro gno zie fi nan so wej i w te go rocz nym bu dże cie
po wia tu. Peł na treść wszyst kich uchwał oraz in ter -
pe la cje rad nych wraz z od po wie dzia mi znaj du ją się
na stro nie BIP Po wia tu Gli wic kie go.

Na stęp na se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go od -
bę dzie się 26 wrze śnia o godz. 15.00.

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

WIE ŚCI Z SE SJI
Za na mi XXXV se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go w tej ka den cji.
Od by ła się 29 sierp nia. Rad ni pod ję li kil ka uchwal, za po zna li się
też z sy tu acją pla có wek służ by zdro wia na te re nie po wia tu. Se -
sja ta mia ła dla mnie szcze gól ny cha rak ter. 

Pod ko niec sierp nia na swych po -
sie dze niach ob ra do wa ły wszyst kie
ko mi sje Ra dy Po wia tu Gli wic kie go.
Jed na z nich – Ko mi sja Go spo dar ki
– od by ła po sie dze nie wy jaz do we,
wi zy tu jąc dro gi w pół noc nej czę ści
na sze go po wia tu.
Rad nym pod czas te go wy jaz do we go
po sie dze nia 26 sierp nia to wa rzy szyli
wi ce sta ro sta gli wic ki Wal de mar 
Do mbek i dy rek tor Za rzą du Dróg Po -
wia to wych w Gli wi cach Jan Osman.
Pierw szym od wie dzo nym miej scem
by ła dro ga Ta ci szów -By ci na, gdzie nie -
daw no na jed nym z mo stów od two rzo -
ne zo sta ły skra dzio ne przez zło dziei
ba rier ki. To przy kład wan da li zmu,
na ja ki na ra żo ne są dro gi po wia to we –
kosz ty te go po no sić mu si nie ste ty Po -
wiat Gli wic ki. Na stęp nie rad ni za trzy -
ma li się przy mo ście nad Ka na łem Gli -
wic kim w Pław nio wi cach. Wy ma ga on
re mon tu, koszt któ re go sza co wa ny jest
na ok. 7,5 mln zł. To ogrom na kwo ta,
zwa żyw szy moż li wo ści na sze go bu -

dże tu. Po wiat ubie ga się o po zy ska nie
na ten cel środ ków ze źró deł ze wnętrz -
nych, bo tyl ko w ten spo sób moż li we
jest sfi nan so wa nie tak po waż nej in we -
sty cji. Pó ki nie zo sta nie ona wy ko na na,
na mo ście obo wią zu ją ogra ni cze nia
pręd ko ści i do pusz czal ne go cię ża ru po -
jaz dów oraz zwę że nie prze jaz du. Czę -
ścio wo uda ło się już na to miast wy re -
mon to wać dru gi most w Pław nio wi -
cach – przy zbior ni ku wod nym od stro -
ny au to stra dy. Na ra zie re mont prze szła
jed na je go stro na, w przy szłym ro ku
za pla no wa no do koń cze nie in we sty cji.

Ko lej nym „przy stan kiem” by ła dro ga
po wia to wa w Dą brów ce. Jej frag ment
zo stał wy re mon to wa ny z ini cja ty wy
miesz kań ców tej miej sco wo ści, a ko lej -
ny od ci nek re mon tu wy ko nał ZDP. Na -
stęp nie rad ni prze je cha li do Kie lecz ki,
gdzie na stą pi ło krót kie, ro bo cze spo tka -
nie z wój tem Gmi ny Wie lo wieś, Gin te -
rem Skow ron kiem. Wójt po że gnał się
z rad ny mi na dro dze Ra duń -Bo ro wia ny,

przy zjeź dzie na dro gę kra jo wą. By ła
oka zja, by po roz ma wiać o po trze bach
re mon to wych dróg na te re nie gmi ny –
a wia do mo, że są one za wsze więk sze,
niż moż li wo ści fi nan so we. 

– W tej sy tu acji kie ru je my się za sa -
dą, że w pierw szej ko lej no ści re mon to -
wa ne są dro gi o więk szym na tę że niu ru -
chu, a na stęp nie te rza dziej uczęsz cza ne
– pod kre ślił Jan Osman, wy ja śnia jąc iż
ZDP nie jest w sta nie udźwi gnąć kosz -
tów wszyst kich ocze ki wa nych przez
gmi ny na praw i mo der ni za cji.

Część po sie dze nia ko mi sja od by ła
się w Tosz ku, gdzie rad nych w swej re -
stau ra cji go ścił na ka wie i tor cie by ły
rad ny po wia to wy An drzej Grzy bek.
By ła sposobność do po rów nań i pod su -
mo wań. Krót ko te go rocz ne in we sty cje
dro go we omó wił dyr. Jan Osman. Jest
ich nie ma ło. Naj więk sza z nich to mo -
der ni za cja dro gi Żer ni ca -Smol ni ca,
współ fi nan so wa na przez Po wiat Gli -
wic ki i Gmi nę Pil cho wi ce, a do fi nan so -
wa na z Na ro do we go Pro gra mu Prze bu -
do wy Dróg Lo kal nych. Dy rek tor

przed sta wił też pla ny ZDP na 2014 r.
i od po wia dał na py ta nia rad nych.

Dru ga część po sie dze nia ko mi sji
od by ła się 29 sierp nia w Sta ro stwie Po -
wia to wym w Gli wi cach. Rad ni zgło si li
na niej 23 wnio ski o uję cie w pro jek cie
bu dże tu po wia tu na 2014 r. kon kret -
nych in we sty cji – w więk szo ści mo der -
ni za cji i prze bu do wy dróg oraz chod ni -
ków na te re nie ca łe go po wia tu. Zo sta ły
one skie ro wa ne do me ry to rycz nych

wy dzia łów sta ro stwa, któ re do ko na ją
osza co wa nia ich kosz tów. 

– Po za po zna niu się z in we sty cja mi
wy ko na ny mi na dro gach w pół noc nej
czę ści po wia tu oce nia my je ja ko za do -
wa la ją ce – pod su mo wu je sierp nio we
po sie dze nie Ko mi sji Go spo dar ki jej
prze wod ni czą cy Ma riusz Po lo czek. –
Jed no cze śnie uwa ża my, że stan dróg
wy ma ga dal szych in we sty cji.

(RG) 

Ko mi sja na dro gach

Już wcze śniej na si ucznio wie uczest ni czy li w atrak cyj -
nych za ję ciach po za lek cyj nych, te raz znów ma ją ta ką
moż li wość.
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To był mi ły mo ment – po dzię ko wa nie za dłu go let nią
pra cę na rzecz na szych la sów.
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Unij ne wspar cie trwa
Ob fi cie ko rzy sta my z fun du szy unij nych. Mi mo, że koń czy się okres
pro gra mo wa nia 2007-2013, czte ry ko lej ne wnio ski zło żo ne przez
Po wiat Gli wic ki otrzyma ły ostat nio do fi nan so wa nie z UE. Zy ska ją
na tym miesz kań cy po wia tu.

Ro bo cze spo tka nie na dro dze w Kie lecz ce.
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15 sierp nia ob cho dzi li śmy Dzień
Woj ska Pol skie go. Głów ne uro czy -
sto ści z tej oka zji zor ga ni zo wa no
w na szym re jo nie w Gli wi cach. 

Ob cho dy roz po czę ła msza św. od pra -
wio na w ko ście le gar ni zo no wym,
po czym na stą pił prze marsz na plac Pił -

sud skie go i uro czy sto ści pod po mni -
kiem Mar szał ka. Tu wrę czo ne zo sta ły
re sor to we od zna cze nia pra cow ni kom
służb mun du ro wych. W ob cho dach
wzię li udział m.in. przed sta wi cie le po -
li cji i stra ży miej skiej, kom ba tan ci
i miesz kań cy Zie mi Gli wic kiej. (RG)

Po kłon żoł nie rzom

Po wiat Gli wic ki re pre zen to wał wi ce sta ro sta Wal de mar Do mbek, któ ry zło żył
bia ło -czer wo ny wie niec pod po mni kiem Jó ze fa Pił sud skie go.
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W so bo tę 28 wrze śnia o godz.
11.00 w „Ślą skim Ka ty niu”, czy li
na po la nie Hu ber tus przy Krzy żu
w le sie ko ło miej sco wo ści Ba -
rut, od bę dą się uro czy sto ści
upa mięt nia ją ce ofia ry zbrod ni
do ko na nej w tym miej scu we
wrze śniu 1946 r. 

Z rąk UB i NKWD zgi nę ło tu ok. 200
żoł nie rzy Na ro do wych Sił Zbroj nych
z Pod be ski dzia. Pa mięć o po mor do wa -
nych oca lił od za po mnie nia m.in. Świa -
to wy Zwią zek Żoł nie rzy AK Od dział
w Gli wi cach, a or ga ni za to rem uro czy -
sto ści jest Gmi na Wie lo wieś. (RG) 

W ba ruc kim le sie

Co ro ku w ostat nią so bo tę wrze śnia pod Krzy żem od pra wia na jest msza św.
i od by wa się Apel Po le głych.
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Kie dy za dzwo nił te le fon i na wy -
świe tla czu uka zał się nu mer za -
przy jaź nio nej ho dow li ko ni ka pol -
skie go, nic nie za po wia da ło nad -
cho dzą cej bu rzy. Py ta nie „chce cie
mieć u sie bie hu sa rzy?” by ło co -
kol wiek za ska ku ją ce, a za owo co -
wa ło nie by wa łym wy da rze niem,
da jąc po czą tek szyb kiej bu rzy or -
ga ni za cyj nej. Oka za ło się, że
po 330-let niej prze rwie fak tycz nie
za go ści w Pil cho wi cach hu sa ria,
któ ra jest go to wa za pre zen to wać
się miesz kań com w peł ni swej
wspa nia ło ści. 

W 1683 ro ku woj ska pol skie, idą ce
z od sie czą ob le ga ne mu przez Tur ków
Wie dnio wi, prze kro czy ły gra ni ce Rze -
czy po spo li tej w oko li cy Tar now skich
Gór i tra są pro wa dzą cą mię dzy in ny mi
przez Gli wi ce zmie rza ły ku swe mu ce -
lo wi. Z za pi sków wie my, że z Gli wic
po dą ży ły trak tem m.in. przez Tra chy
i Ru dy, ale nie da się wy klu czyć, że
część tak du żej ar mii prze szła przez
Pil cho wi ce. 

W 330. rocz ni cę Wik to rii Wie deń -
skiej współ cze śni pol scy
hu sa rze po sta no wi li
w spo sób spe cjal ny uczcić
jed no z naj sław niej szych
zwy cięstw orę ża pol skie go
i kon no udać się na ob cho -
dy do Wied nia. Nie ste ty,
hi sto ria lu bi się po wta rzać,
i tak jak 330 lat te mu uczy -
nio no de spekt kró lo wi pol -
skie mu nie ho no ru jąc go
na le ży cie po bi twie, tak
w tym ro ku wła dze Wied -
nia nie zgo dzi ły się że by
hu sa ria bra ła udział
w rocz ni co wej de fi la dzie...
kon no. Rzecz tak ab sur -
dal na, że trud no ją ko men to wać.

W tej sy tu acji hu sa rze po sta no wi li
do je chać szla kiem po cho du Ja -
na III So bie skie go co naj mniej do gra -
nic I Rze czy po spo li tej, a jak się z cza -
sem oka za ło, na wet odro bi nę da lej,
i swą obec no ścią uświet nić ob cho -
dy 330-le cia po by tu kró la w Gli wi cach.
Aby jed nak na brać sił – wszak dro gę
do Gli wic przy naj mniej w czę ści mie li
za miar po ko nać kon no – za pla no wa li
za trzy mać się w Pil cho wi cach, w Ho -
dow li Za cho waw czej Ko ni ka Pol skie -
go „Ba zy lia”. I tu za czy na się hi sto ria
spo tka nia, któ re na dłu go za go ści w pa -
mię ci miesz kań ców Pil cho wic.

O prze mar szu hu sa rii uli ca mi Gli -
wic by ło już wia do mo wcze śniej, na to -
miast w piąt ko wy wie czór, 23 sierp nia,
po ja wi ła się szan sa, aby część hu sa rzy
prze je cha ła uli ca mi Pil cho wic
i w daw nym par ku dwor skim za pre -
zen to wa ła się miesz kań com. Po nie waż
nie by ło zbyt du żo cza su, bły ska wicz -
nie ru szy ła ma chi na or ga ni za cyj na.
W ruch po szły wszel kie wy na laz ki
tech ni ki w za kre sie ko mu ni ka cji. Dzię -
ki wy sił ko wi i współ pra cy Ho dow li
Za cho waw czej Ko ni ka Pol skie go „Ba -
zy lia”, Sto wa rzy sze nia „Pil cho wi cza -
nie Pil cho wi cza nom”, a tak że wie lu
osób pry wat nych, nie szczę dzą cych
cza su i środ ków, w śro do we przed po -
łu dnie zgro ma dzo nym w par ku uka za -
li się jeźdź cy naj sław niej szej pol skiej
jaz dy. 

Rot mistrz Da riusz Wa si lew ski przy -
wi tał miesz kań ców sło wa mi „Niech
bę dzie po chwa lo ny Je zus Chry stus”,
a grom ka od po wiedź „Na wie ki wie -
ków amen” od bi ła się echem po ca łym
par ku. Nie któ rzy wi dzo wie przy zna ją,

że do pie ro wte dy opu ści ła ich trwo ga,
ja ką po czu li na wi dok ja dą cych wierz -
chem zbroj nych… Człon ko wie Pod la -
skiej oraz Ma ło pol skiej Cho rą gwi Hu -
sar skiej (po le ca my ich stro ny na Fa ce -
bo oku!), mi mo po ko na nia po przed nie -
go dnia 70 km w sio dłach, za pre zen to -
wa li się w peł nej kra sie cięż kiej ka wa -
le rii XVII wie ku. To wa rzy szy ły im da -
my w stro jach śre dnio wiecz nych, ja dą -
ce na wierz chow cach z ho dow li „Ba zy -
lia”. Hu sa rze, mi mo sierp nio wych tem -
pe ra tur, sta wi li się w zbro jach, z prze -
wie szo ny mi skó -
ra mi dzi kich
zwie rząt, w peł -
nym uzbro je niu. 

By ła to
pierw sza, i być
mo że je dy na
w ży ciu oka zja,
by tu tej si pa ra -
fia nie mo gli
w pil cho wic kim
par ku uj rzeć
z bli ska hu sa rza
ze słyn ny mi
skrzy dła mi czy
też hu sar ską sza -
blę z... „pa so wa nym pa lu chem”. Na le -
ży do dać, że ban de ria sta wi ła się w or -
dyn ku, pod dum ną kró lew ską cho rą -
gwią z or łem, do wo dzo na przez rot mi -
strza Wa si lew skie go z Bia łe go sto ku.
Ku za chwy to wi ga wie dzi hu sa rze pre -

zen to wa li broń i wy po sa że nie, a do za -
pie ra ją cych dech w pier siach mo men -
tów na le żał prze jazd ga lo pem z roz wi -
nię tym sztan da rem w wy ko na niu mło -
de go cho rą że go. Przez mo ment moż na
by ło po czuć się, jak w we hi ku le cza su

ze wska zów ką cof nię tą
o po nad trzy wie ki…

Po nie mal dwu go dzin -
nej pre zen ta cji oka za ło się,
że pod cięż ki mi pan ce rza -
mi kry ją się ogrom ne ser ca
– kie dy zdro że ni i zmę cze -
ni pre zen ta cją jeźdź cy uda -
jąc się na po czę stu nek,
cier pli wie i z uśmie cha mi
po zo wa li do zdjęć z naj -
młod szy mi miesz kań ca mi,
a nie co star szym tłu ma czy -
li, jak po hań ca sza blą sku -
tecz nie prze bóść i usiec. 

Ry cer scy go ście za swój
wy si łek nie wy glą da li pie -

nię dzy, za do wa la jąc się ślą skim ko ło -
czem oraz „bołn ka wom”, tu dzież świe -
żym chle bem. Ko łocz i chleb po cho -
dzi ły z miej sco wych cu kier ni i pie kar -
ni, a go ście bar dzo so bie chwa li li ich
smak. Miej sco wych po łech ta ło rów -
nież stwier dze nie jed ne go z hu sa rzy, że
ty lu la sów i zie lo nych te re nów na Ślą -
sku uj rzeć się nie spo dzie wał. Mło -
dzież płci mę skiej gar nę ła się przy mie -
rzać do sza bli i wszy scy ra dzi po zo wa -
li do zdjęć w wa lecz nym to wa rzy stwie. 

Ufa my, że spo tka nie da ło sza now -
nym go ściom choć część ra do ści, ja ką

spra wi ło go spo da rzom. Dzię ku jąc
wszyst kim za an ga żo wa nym, już od li -
cza my dni do ko lej nej okrą głej rocz ni -
cy, wie rząc, iż hu sa ria wró ci znów
do Pil cho wic zna nym już szla kiem.

KRZYSZ TOF WA NI CZEK

Skrzy dla ta jaz da w Pil cho wi cach

Hu sa ria w pokazowym or dyn ku mo że bu dzić gro zę.
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28 lip ca w ko ście le pw. Na wró ce -
nia św. Paw ła Apo sto ła w Py sko wi -
cach od by ła się msza w in ten cji
Po la ków wy mor do wa nych na Wo -
ły niu. W ten spo sób uczczo no 70.
rocz ni cę zbrod ni, do ko na nej
na na szych ro da kach. 
Po mszy w obec no ści władz sa mo rzą -
do wych i ko ściel nych, pocz tów sztan -

da ro wych, re pre zen tan tów or ga ni za cji
pa trio tycz nych i miesz kań ców Py sko -
wic od by ła się krót ka uro czy stość rocz -
ni co wa przy mo nu men cie obok ko ścio -
ła. Od mó wio no mo dli twę w in ten cji
po mor do wa nych, zło żo no wień ce
i wią zan ki kwia tów, za pa lo no zni cze. 

(MF R)

Uczci li pa mięć Wo ły nia

Nie zwy kle wzru sza ją cą opra wę mu zycz ną uro czy sto ści za pew nił ze spół
EWAN – Fun da cja Oca le nia Kul tu ry Kre so wej. 
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Dzie ci na dłu go za pa mię ta ją woj ska Ja na III So bie skie go. 

Ry ce rze chęt nie pre zen to wa li swą broń i umie jęt no ści.
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To szek ma swój Tosz ko land – pięk -
nie za go spo da ro wa ny skwer
przy ul. Gli wic kiej.

Tosz ko land po wstał w miej scu, gdzie
po przed nio mie ścił się zde wa sto wa ny
tzw. grzyb, w któ rym nie gdyś od by wa -
ły się po tań ców ki. Na bli sko 3 tys. 
m kw. znaj du ją się tu obec nie m.in.
wiel ka za da szo na i wy bru ko wa na al ta -
na, urzą dze nia do ćwi cze nia fit ness

w ple ne rze, ka ru ze le, huś taw ki, bu ja ki,
pia skow ni ce, pi ra mi da do wspi na nia,
ta bli ca do graf fi ti, sto li ki do gry w sza -
chy, war ca by czy chiń czy ka. Są na wet
spe cjal ne puz zle z sym bo la mi i zdję cia -
mi Tosz ka. 

Pod czas otwar cia obiek tu sym bo licz -
ne go prze cię cia wstę gi do ko na li wspól -
nie An drzej Pi lot – wi ce wo je wo da ślą -
ski, Sta ni sław Dą bro wa – wi ce mar sza łek

wo je wódz twa ślą skie go, Grze gorz Kup -
czyk – bur mistrz Tosz ka i Al fred Jo chem
– wi ce pre zes Za rzą du Lo kal nej Gru py
Dzia ła nia „Spi chlerz Górnego Ślą ska”.
Na stęp nie Tosz ko land po świę cił ks. pra -
łat Ma rian Pio trow ski. Na uro czy stym
otwar ciu Po wiat Gli wic ki re pre zen to wał
wi ce sta ro sta Wal de mar Do mbek. 

To szek po zy skał na ten cel środ ki
z Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej -

skich na la ta 2007-2013. Bu do wa Tosz -
ko lan du kosz to wa ła po nad 580 tys. zł,
z cze go 80 proc. sta no wi do fi nan so wa -
nie unij ne przy zna ne w ra mach dzia ła -
nia „Wdra ża nie lo kal nych stra te gii roz -
wo ju”, fi nan so wa ne go ze środ ków Eu -
ro pej skie go Fun du szu Rol ne go
na rzecz Roz wo ju Ob sza rów Wiej -
skich: Eu ro pa in we stu ją ca w ob sza ry
wiej skie”. (RG) 

Dla młod szych i star szych

Tosz ko land to atrak cyj nie
za go spo da ro wa na prze -
strzeń re kre acji i za ba wy.

In we sty cji gra tu lo wa li Tosz -
ko wi za rów no wi ce wo je -
wo da ślą ski An drzej Pi lot,
jak też wi ce mar sza łek Sta -
ni sław Dą bro wa (na zdję -
ciu w środ ku), któ ry stwier -
dził, że po wsta ła dzię ki
roz trop nej de cy zji władz
mia sta.
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Pra co wi cie spę dził la to Ze spół Mu -
zy ki Daw nej Ti bia rum Scho la res,
dzia ła ją cy przy Cen trum Kul tu ry
„Za mek w Tosz ku”. 

W sierp niu ze spół pro wa dzo ny przez
Iwo nę Ewer tow ską -Me ner re pre -
zen to wał na sze wo je wódz two
na VIII Ogól no pol skich Spo tka -
niach z Mu zy ką Daw ną w Go rzo -
wie Wiel ko pol skim. Uczest ni czył
w za ję ciach pro wa dzo nych przez
wy bit nych spe cja li stów, a tak że
kon cer to wał w ko ście le św. Jó ze fa
i prze pięk nej Fil har mo nii Go rzow -
skiej. Udział w mu zycz nych spo tka -
niach Ka ta rzy ny Przy by ły oraz
Mar ty i Pau li ny Schnu ra był pod su -
mo wa niem uda ne go ro ku. Na swo -
im kon cie ma ją wie le suk ce sów,
m.in. I miej sca w kon kur sie pio sen -
ki nie miec kiej w Za brzu, wo je -
wódz kich pre zen ta cjach ar ty stycz -
nych w Gli wi cach i na eu ro pej skim
fe sti wa lu mło dych ta len tów w Ne er pelt
(Bel gia). W Bel gii ze spół do dat ko wo
zo stał po pro szo ny o dwa kon cer ty,
a tak że za pro szo ny do Bruk se li, gdzie
zwie dził Par la ment Eu ro pej ski. Młod -
sza gru pa w skła dzie Klau dia Ka mie -
niorz, Emil ka Ja wo rek, Oli wia Ma ci ni -

szyn, Ju lia Czar nec ka, Oli wia Osi niak,
Ni co la Ba naś, Na ta lia Ma kuch i Mar ty -
na Ba naś kie wicz za ję ła z ko lei I miej -
sca m.in. na wo je wódz kim fe sti walu
ko lęd i pa sto ra łek oraz na wo je wódz -

kim fe sti walu pie śni i pio sen ki pa trio -
tycz nej.

Ze spół zo stał od zna czo ny Zło tą Od -
zna ką Ho no ro wą za Za słu gi dla Wo je -
wódz twa Ślą skie go, któ rą wrę czy ła
prof. Lud gar da Bu zek pod czas uro czy -
stej se sji na Zam ku w Tosz ku. (RG)

Od Go rzo wa do Bruk se li

Dziew czę ta z Ti bia rum Scho la res
przed kon cer tem w ko ście le św. Jó ze fa
na Brac kiej w Go rzo wie Wiel ko pol skim.
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Przed na mi ko lej na ak cja „Sprzą ta -
nie Świa ta”, któ ra na na szym te re -
nie no si na zwę „Sprzą ta my Po wiat
Gli wic ki 2013”.

Obok za miesz cza my apel, któ ry Za rząd
Po wia tu Gli wic kie go kie ru je z tej oka -
zji do miesz kań ców. Po le ca my go uwa -
dze Czy tel ni ków i za chę ca my do jak
naj licz niej sze go wzię cia udzia łu w te -
go rocz nej ak cji, któ ra u nas prze pro wa -
dzo na zo sta nie 20 wrze śnia. Pa mię taj -
cie – po sprzą taj cie!

Or ga ni za to rem ak cji „Sprzą ta my
Po wiat Gli wic ki 2013” jest Po wiat
Gli wic ki. Prze zna cza na ten cel 10
tys. zł, za któ re za ku pio ne zo sta ną
nie zbęd ne ma te ria ły do prze pro wa -
dze nia ak cji, m.in. wor ki na śmie ci
i rę ka wi ce oraz opła co ne bę dzie zde -
po no wa nie ze bra nych od pa dów
na skła do wi ska. Jak co ro ku ak cja
jest przed się wzię ciem skie ro wa nym
do po wia to wych szkół po nad gim na -
zjal nych i spe cjal nych oraz do mów
po mo cy spo łecz nej. Ich ucznio wie
i miesz kań cy za wsze chęt nie wy ru -
sza ją w te ren, by po sprzą tać to, co in -
ni po rzu ci li m.in. na traw ni kach,

skwe rach, w la sach i par kach wo kół
tych pla có wek.

Wiel kie mu sprzą ta niu to wa rzy szy
kon kurs na pra cę pla stycz ną na wią -

zu ją cą do ak cji. Ma na ce lu po pu la -
ry za cję idei ochro ny śro do wi ska,
w szcze gól no ści wła ści we go go spo -
da ro wa nia od pa da mi – wśród mło -
dzie ży szkół po nad gim na zjal nych,
uczniów szkół spe cjal nych i miesz -
kań ców do mów po mo cy spo łecz nej
po wia tu gli wic kie go. Pra ce swą te -
ma ty ką po win ny na wią zy wać do ha -
sła te go rocz nej ak cji, któ re brzmi
„Od kry wa my Czy stą Pol skę”. Ter -
min ich zgła sza nia upły wa 10 paź -
dzier ni ka. Pra ce na le ży do star czać
na ad res: 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, ul.
Zyg mun ta Sta re go 17, 44-100 Gli wi -
ce, tel. 32 332 66 46 – tam też uzy -
skać moż na do dat ko we in for ma cje
na te mat kon kur su.

(RG) 

Po sprzą taj my wo kół sie bie!

Co ro ku w ak cji ak tyw nie bio rą udział m.in. ucznio wie szkół po wia to wych.
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Od po nad dwóch mie się cy obo -
wią zu ją za pi sy znowelizowanej
usta wy z dnia 13 wrze śnia 1996 r.
o utrzy ma niu czy sto ści i po rząd ku
w gmi nach. Jak no we prze pi sy
funk cjo nu ją na na szym te re nie? 
Za rząd Po wia tu Gli wic kie go zaj mo wał
się tym za gad nie niem na jed nym ze
swych sierp nio wych po sie dzeń. Jak wy -
ni ka z ze bra nych in for ma cji, od bio rem
i za go spo da ro wa niem od pa dów ko mu -
nal nych z nie ru cho mo ści na te re nie gmin
zaj mu ją się na stę pu ją ce fir my: P. P. H. U.
KO MART Sp. z o. o., Re mon dis Gli wi -
ce Sp. z o. o., Re mon dis Tar -
now skie Gó ry Sp. z o. o., Re -
mon dis Aqua To szek Sp. z o.o.
i Miej skie Przed się bior stwo
Go spo dar ki Ko mu nal nej Sp.
z o.o. Py sko wi ce. Usta lo ne
kwo ty za od pa dy zbie ra ne se -
lek tyw nie miesz czą się w po -
szcze gól nych gmi nach w gra -
ni cach od ok. 6,40 zł
do 10,00 zł na oso bę za mie -
siąc, a za od pa dy zbie ra ne nie -
se lek tyw nie w gra ni cach
od 12,00 zł do 19,00 zł na oso -
bę za mie siąc.

Gmi ny zwra ca ją uwa gę na sze reg
pro ble mów i za gro żeń, ja kie po ja wi ły
się przy wdro że niu usta wy i ja kie mo -
gą się po ja wić w przy szło ści. Jed nym
z nich jest do pa so wa nie czę sto tli wo ści
wy wo zu od pa dów do po trzeb miesz -
kań ców i usta wie nie od po wied niej
licz by po jem ni ków. Ko lej ny to brak
ak tu ali zo wa nia zło żo nych przez wła -
ści cie li nie ru cho mo ści de kla ra cji
o wy so ko ści opła ty i we ry fi ka cja za -
war tych w nich da nych. Na stęp ny pro -
blem sta no wić mo że ścią gal ność opłat

od miesz kań ców, a gmi na po mi mo te -
go, że nie uzy ska wpły wów, bę dzie
mu sia ła po no sić kosz ty. Pro ble ma tycz -
na jest rów nież kwe stia kon tro li prze -
strze ga nia przez miesz kań ców za de -
kla ro wa nej se gre ga cji. Gmi ny pod kre -
śla ją, że na sa mo rząd na ło żo ne zo sta ły
do dat ko we obo wiąz ki wy ni ka ją ce z re -
ali za cji usta wy. Za uwa ża ją tak że, że
pro blem sta no wić mo że speł nie nie
warunków w za kre sie osią gnię cia
przez gmi ny wy ma ga ne go usta wą po -
zio mu od zy sku i re cy klin gu nie któ rych
od pa dów. W nie któ rych z nich są kło -

po ty z lo ka li za cją wy ma ga ne go
Punk tu Se lek tyw ne go Zbie ra nia
Od pa dów Ko mu nal nych.

– Za gad nie niom tym po świę co ne
by ło tak że spo tka nie tzw. Gru py G8,
czy li wło da rzy na szych miast
i gmin, któ re od by ło się 11 wrze śnia
w So śni co wi cach – mó wi sta ro sta
gli wic ki Mi chał Nie szpo rek. – Oka -
za ło się, że pro ble mów nie bra ku je,
ale ła twiej je roz wią zy wać, gdy gmi -
ny i po wiat współ dzia ła ją ze so bą
za rów no w kwe stiach for mal nych,
jak i prak tycz nych.

(RG)

Śmie ci po no we mu

Se gre ga cja od pa dów nie prze bie ga bez pro ble -
mów.
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APEL DO MIESZ KAŃ CÓW 
PO WIA TU GLI WIC KIE GO

„Od kry wa my Czy stą Pol skę” to ha sło dwu dzie stej edy cji ak cji „Sprzą ta nie
Świa ta – Pol ska”, do któ rej już od po cząt ku swe go ist nie nia włą cza się rów nież
nasz po wiat za po śred nic twem ak cji „Sprzą ta my Po wiat Gli wic ki”.

Jak traf nie za uwa ża ją or ga ni za to rzy ak cji „Sprzą ta nia Świa ta”, ja kość śro do wi -
ska, w któ rym ży je my, to spra wa co dzien nych wy bo rów każ de go z nas i każ dy
z nas po dej mu jąc co dzien ne de cy zje mo że po pra wić stan śro do wi ska.

Zaś ini cja ty wy ty pu „Sprzą ta nie Świa ta” czy „Sprzą ta my Po wiat Gli wic ki” są
pre tek stem do przy po mnie nia wszyst kim o tym, by każ de go dnia na no wo, od po -
wie dzial nie ko rzy stać ze śro do wi ska.

Ta ki alert jest po trzeb ny nam wszyst kim, gdyż pod na po rem co dzien no ści ła -
two za po mnieć o pod sta wo wych i naj prost szych, a do stęp nych spo so bach, dzię -
ki któ rym nasz ne ga tyw ny wpływ na śro do wi sko zmniej sza się.

Jed nym ze spo so bów ogra ni cze nia de struk cyj ne go wpły wu czło wie ka na na -
tu rę jest mi ni ma li zo wa nie ilo ści od pa dów de po no wa nych na skła do wi skach.

No wy sys tem go spo dar ki od pa da mi ko mu nal ny mi, wy cho dząc na prze ciw tym
pro ble mom, wpro wa dza obo wią zek se gre ga cji.

Jed nak że to, czy sys tem oka że się spraw ny, nie za le ży je dy nie od ja ko ści i ilo -
ści prze pi sów praw nych, któ re go re gu lu ją.

Głów nym ele men tem te go me cha ni zmu są lu dzie.
Rze tel ne po dej ście do se gre ga cji i wy so ka świa do mość eko lo gicz na po zwo lą

nam od kryć czy sty Po wiat Gli wic ki.
Dla te go też przy go to wu jąc się do ko lej ne go Sprzą ta nia Po wia tu pa mię taj my,

że au to ra mi ob ra zu czy ste go pięk ne go Po wia tu Gli wic kie go je ste śmy my wszy scy
– je go miesz kań cy.

ZA RZĄD PO WIA TU GLI WIC KIE GO
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Rdze nio wy za nik mię śni ty pu
1 (SMA) to cho ro ba, na któ rą nie
wy na le zio no le kar stwa. Cho ru ją -
cym na nią moż na jed nak po móc
i uspraw nić ich ży cie dzię ki spe cja -
li stycz nym te ra piom. Agniesz ka Fi -
lip kow ska z Gli wic dzię ki wspar ciu
wie lu osób już dwu krot nie by ła
pod da na ta kim za bie gom.

O jej hi sto rii pi sa li śmy kil ka krot nie
na ła mach „Wia do mo ści Po wia tu Gli -
wic kie go”. Agniesz ka, któ ra cho ru je
na SMA, tyl ko dzię ki re gu lar nej re ha -
bi li ta cji i sto so wa niu od po wied nich te -
ra pii ma szan sę spo wol nić roz wój cho -
ro by. W ma ju gli wi czan ka pod da ła się
te ra pii ge no wej w kli ni ce w Bang ko ku. 

– Tym ra zem ze bra nie po trzeb nej
kwo ty, czy li po nad 26 tys. do la rów by -
ło nie spo dzie wa nym da rem lo su, któ ry
miał po czą tek dzię ki… mo je mu psu –
wspo mi na Agniesz ka. – Wszyst ko za -
czę ło się w Wi gi lię, gdy na Fa ce bo oku
za ło ży łam nasz fan pa ge: Ko ka i ja
https://www. fa ce bo ok. com/Ko ka IJa.
Wów czas na sza tre ser ka Mo ni ka Mar -
ki ton wy sła ła za pro sze nie na tę stro nę
do swo ich zna jo mych i da lej za dzia ła ła
za sa da ku li śnie go wej. Za cze pi ła mnie
Mo ni ka Alek san dro wicz z Gdy ni i to
wła śnie ona mi po mo gła, sa ma wy cho -
dząc z ini cja ty wą zbie ra nia fun du szy.
Uda ło jej
się te go do -
k o  n a ć
w dwa mie -
sią ce. Jest
wie le osób,
k t ó  r y m
chcę za to
po dz ię  ko  -
wać, zaś
w szcze gól -
no ści Aga -
cie Wej -
chert i Ka -
t a  r z y  n i e
Kul czyk –
do da je. 

Zda niem spe cja li stów te ra pię ge no -
wą, aby przy nio sła naj lep sze efek ty,
naj le piej jest po wtó rzyć trzy ra zy. Jed -
nak jest ona bar dzo kosz tow na. – Po -
nad to w naj bliż szym cza sie mu szę
uzbie rać ok. 50 tys. zł na pod no śnik, bo
ro dzi ce nie są w sta nie mnie już dźwi -
gać, a tak że na ko la tor. Jest to asy stor
kasz lu, urzą dze nie ra tu ją ce ży cie
przy in fek cjach – mó wi gli wi czan ka.
Dla te go każ de wspar cie bar dzo się li -
czy. 

W spra wie po mo cy Agniesz ce moż -
na się kon tak to wać z nią oso bi ście
pod nu me rem te le fo nu: 604 978 105.
W na szym re gio nie ulo ko wa ne są tak że
punk ty w ra mach ak cji zbie ra nia na krę -
tek na le cze nie gli wi czan ki. Je den
z nich mie ści się w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach (ul. Zyg mun ta Sta -
re go 17). Peł na li sta ich roz miesz cze nia
znaj du je się na stro nie in ter ne to wej:
www.po mo za gniesz ce.si te 40.net. 

Każ dy, kto ze chce wes przeć
Agniesz kę fi nan so wo, mo że to zro bić
za po mo cą jej sub kon ta w fun da cji
AVA LON: kon to – 62 1600 1286 0003
8642 6001; prze le wy za gra nicz ne –
IBAN: PL62 1600 1286 0003 8642
6001; SWIFT/BIC: PPAB PLP z do pi -
skiem Fi lip kow ska, 728. (SoG)

Każ da po moc 
jest bez cen na 

Agniesz ka w cza sie te ra pii prze pro wa dza nej w Bang ko ku.
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Miesz kan ki Do mu Po mo cy Spo łecz nej
„Osto ja” w So śni co wi cach do sta ły
w pre zen cie trzy ko ło wy ro wer, któ ry
już wy ko rzy stu ją pod czas za jęć re ha bi -
li ta cyj nych. Ten prak tycz ny po da ru nek

otrzy ma ły od bur mi strza oraz Ra dy
Mia sta So śni co wi ce – na zdję ciu mo -
ment prze ka za nia ro we ru przez prze -
wod ni czą cą Re gi nę Bar giel i bur mi -
strza Mar ci na Stroncz ka. (RG)

Ro wer w pre zen cie
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War to tu choć raz przy je chać,
po roz ma wiać z miesz kań ca -
mi i spę dzić z ni mi tro chę cza -
su. To cen ne do świad cze nie –
moż na się prze ko nać, że zna -
leź li tu swój szczę śli wy świat.

Ta ka wi zy ta bu rzy po wszech ne
prze ko na nie, iż po byt w do mu
po mo cy spo łecz nej to ży cio wa
po raż ka – za rów no dla ro dzi ny,
jak i (w tym przy pad ku) nie peł -
no spraw nej oso by. W DPS -ie
„Za me czek” w Kuź ni Nie bo row -
skiej miesz ka 60 nie peł no spraw -
nych męż czyzn. Jest im tu do -
brze. Z pa sją opo wia da ją o tym,
co ro bią, chwa lą się swo imi suk -
ce sa mi. A ma ją ich nie ma ło, za -
rów no ar ty stycz nych, jak i spor -
to wych. Prze ko nać się o tym
moż na by ło pod czas nie daw ne go
pod su mo wa nia pro jek tu „Zam -
ko we Spo tka nia – Edu ka cja Kul -
tu ro wa osób z nie peł no spraw no ścią in -
te lek tu al ną w gmi nie Pil cho wi ce”, re -
ali zo wa ne go ze środ ków unij nych. 

Uro czy sto ści to wa rzy szy ło otwar cie
wy sta wy fo to gra ficz no -ma lar skiej
„Pil cho wi ce na szta lu gach Daw niej
i Dziś”, na któ rą zło ży ły się pra ce
miesz kań ców „Za mecz ku”. Na szta lu -
gach, roz sta wio nych w ogro dzie
przy pla ców ce, oglą dać moż na by ło

pięk ne zdję cia i in te re su ją ce ob ra zy,
wy ko na ne przez uczest ni ków pro jek tu.

– Ich twór cy za po mo cą apa ra tu fo -
to  g ra  f i cz  ne  go
i pędz la po ka za -
li, jak pięk ny jest
świat wo kół nas
– mó wił An drzej
T. Kna pik, któ ry
pro wa dził pro -
jek to we za ję cia
z fo to gra fii. –
Do sko na le zo -
bra zo wa li, jak
wie le ele men tów
w na szym naj -
bliż szym oto cze -
niu war tych jest
upa mięt nie nia,
za  pa  mię  t a  n ia .

Pro jekt udo wod nił, że oso by nie peł no -
spraw ne ma ją wiel ką wraż li wość i wie -
le ta len tów ar ty stycz nych.

Pod su mo wa nia pro jek tu do ko na ła
Re gi na Wie czo rek ze Sto wa rzy sze nia
na Rzecz Osób z Upo śle dze niem Umy -
sło wym i Cho rych Psy chicz nie „Po -

most” w Kuź ni Nie bo row skiej, któ re
by ło je go be ne fi cjen tem. Uczest ni cy
warsz ta tów, z rąk Gra ży ny Szczu dło -
-Nie szwic – ko or dy na to ra pro jek tu,
otrzy ma li sta ran nie wy da ny fol der,
w któ rym umiesz czo ne są ich pra ce.
Wszy scy by li bar dzo dum ni, dzie ląc się
wra że nia mi z fo to gra fo wa nia, ma lo wa -
nia i ple ne ro wych wy praw. Ewa Za mo -
ra, dy rek tor DPS -u „Za me czek” mó wi -
ła, że pro jekt był cen nym uzu peł nie -
niem za jęć, któ re od by wa ją się w pla -
ców ce i do sko na łą te ra pią. 

W przed się wzię ciu wzię ło udział 20
miesz kań ców, dla któ rych zor ga ni zo -
wa no cykl warsz ta tów fo to gra ficz nych
i pla stycz nych. Pro jekt o war to ści po -
nad 50 tys. zł trwał od 1 mar ca do 31
sierp nia br. i przy czy nił się nie tyl ko
do roz bu dze nia ta len tów ar ty stycz -
nych, ale też do wzro stu ak tyw no ści
spo łecz nej uczest ni ków. Pod czas je go
uro czy ste go pod su mo wa nia osią gnię -
tych suk ce sów gra tu lo wał re ali za to rom
wi ce sta ro sta gli wic ki Wal de mar Do -
mbek.

Tekst i fo to: RO MA NA GOZ DEK

PRZY JA ZNY „ZA ME CZEK”

Miesz kań cy „Za mecz ka” z du mą pre zen tu ją swe pra ce – i pu char, któ ry nie daw no
przy wieź li z To ru nia za za ję cie I miej sca w Tur nie ju Fi na ło wym Mię dzy na ro do wej Li -
gi Pił ki Noż nej Osób Nie peł no spraw nych SE NI Cup. 

Jed nost ka OSP Ru dzi niec ma
od nie daw na na swym wy po sa że -
niu De fi bry la tor He art Start FRx fir -
my Phi lips – no wo cze sne urzą dze -
nie me dycz ne słu żą ce do prze -
pro wa dza nia za bie gu de fi bry la cji
ser ca.
Sprzęt o war to ści bli sko 7 tys. zł uda ło
się po zy skać dzię ki pra cy i ak tyw ne mu
za an ga żo wa niu człon ków ru dzi niec kiej
jed nost ki OSP. War to do dać, że aż 10
z nich prze szło prze szko le nie w ob słu -
dze te go no wo cze sne go urzą dze nia.
Jed nost ka ta jest je dy ną jed nost ką OSP
w gmi nie Ru dzi niec i po wie cie gli wic -
kim oraz  nie licz ną w wo je wódz twie
ślą skim, któ ra po sia da te go ty pu urzą -
dze nie.

Jak pod kre śla ją stra ża cy, sprzęt ten
cha rak te ry zu je ła twość ob słu gi, co
jest szcze gól nie waż ne przy ra to wa -
niu ży cia. Za sto so wa na w de fi bry la to -
rze He art Start FRx funk cja in struk ta -

żu RKO na żą da nie po zwa la użyt kow -
ni ko wi w sta nie stre su przy po mnieć
so bie wia do mo ści zdo by te pod czas
szko le nia. Spo koj ne, wy raź ne po le ce -
nia gło so we są do kład nie zsyn chro ni -
zo wa ne z dzia ła nia mi ra tow ni ka, pro -
wa dząc go przez każ dy etap pro ce su.

Po nad to – przy wa dze za le d wie 1,5 kg
– jest to je den z naj mniej szych i naj -
lżej szych de fi bry la to rów. Zo stał za -
pro jek to wa ny do użyt ku w każ dych
wa run kach, po myśl nie prze szedł naj -
bar dziej ry go ry stycz ne te sty: za la nie
wo dą, ob cią że nie do 228 kg i upa dek
z wy so ko ści 1 me tra na be to no wą po -

sadz kę.
– Jesz cze

w tym ro ku pla -
nu je my zor ga ni -
zo wa nie bez płat -
nych warsz ta tów
z ob słu gi te go
urzą dze nia dla
m i e s z  k a ń  c ó w
na szej gmi ny –
in for mu je Re gi -
na Wie czo rek,
se kre tarz OSP
Ru dzi niec.

(RG)

Stra ża cy le piej wy po sa że ni

Ru dzi niec cy stra ża cy ćwi czą ob słu gę no we go de fi bry la to ra.

Wie sław Ko wal z barwnym obrazem, który na ma lo wał
na ple ne rze, zor ga ni zo wa nym w ra mach pro jek tu.
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Pro jekt re ali zo wa ny jest w ra mach
Prio ry te tu IX Roz wój wy kształ ce nia
i kom pe ten cji w re gio nach, Dzia ła -
nia 9.2 Pod nie sie nie atrak cyj no ści i ja -
ko ści szkol nic twa za wo do we go Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki.
Trwa od 1 kwiet nia 2011 r. do 31 sier -
pień 2014 r. Je go war tość wy no -
si 1 060 551,17 zł (w tym war tość do fi -
nan so wa nia: 912 180,06 zł).

Part ne ra mi pro jek tu są Wo je wódz -
two Ślą skie – li der pro jek tu oraz 30 po -
wia tów i miast na pra wach po wia tu
wraz z Ku ra to rium Oświa ty. Ma on
na ce lu zwięk sze nie atrak cyj no ści, ja -
ko ści oraz pre sti żu szkół, pla có wek
kształ ce nia za wo do we go w wo je wódz -
twie ślą skim.

W pro jek cie na na szym te re nie bę -
dzie uczest ni czy ło w su mie pra wie 200
uczniów szkół o pro fi lu za wo do wym
pro wa dzo nych przez Po wiat Gli wic ki.
W ra mach pro jek tu ucznio wie biorą
udział w za ję ciach z do radz twa za wo -
do we go, sta żach i prak ty kach, wi zy -
tach stu dyj nych, kur sach cer ty fi ko wa -
nych, za ję ciach do dat ko wych i po za -
lek cyj nych. Po nad to uczest ni cy pro jek -
tu ma ją do stęp do plat for my e -le ar nin -
go wej, dzię ki któ rej mo gą przy swo ić
no wą wie dzę, przy go to wać się do ma -
tu ry oraz nad ro bić za le gło ści.

W ra mach pro jek tu zo sta ły do po sa -
żo ne czte ry pra cow nie prak tycz nej na -
uki za wo du – in for ma tycz na w Ze spo le
Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro -
wie, elek trycz na i me cha nicz na w Ze -
spo le Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu -
ro wie oraz in for ma tycz na w Ze spo le
Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi -
cach. War tość do po sa że nia wy nio sła
pra wie 150 tys. zł. Po nad to szko ły zo -
sta ły do po sa żo ne w ma te ria ły dy dak -
tycz ne o war tość pra wie 45 tys. zł. 

WI ZY TA STU DYJ NA 
W FA BRY CE FIA TA 

20 czerw ca kil ku uczniów za sad ni czej
szko ły za wo do wej, dzia ła ją cej w ra -
mach Ze spo łu Szkół im. M. Ko nop nic -
kiej w Py sko wi cach, uda ło się na wi zy -
tę stu dyj ną do fa bry ki Fia ta w Ty chach.

Po do tar ciu na miej sce prze wod nik
roz po czął opro wa dza nie po fa bry ce.
Na po cząt ku po ka za ne zo sta ły uczniom
biu ra fa bry ki i miej sca, gdzie po dej mo -
wa ne są naj waż niej sze de cy zje zwią za -
ne z pro duk cją ty skich sa mo cho dów.

Na stęp nie prze wod nik opro wa dził
uczniów po stre fie te le in for ma tycz nej
i wy ja śnił, w ja ki spo sób sa mo cho dy są
kom ple to wa ne zgod nie z za mó wie niem
ku pu ją cych (ko lor nad wo zia, ta pi cer ka,
wy po sa że nie itp.) Na ko niec by ło zwie -
dza nie ha li mon ta żo wej, na któ rej lu -
dzie we współ pra cy z ro bo ta mi skła da -
li sa mo cho dy. 

Wi zy ta by ła bar dzo cie ka wa i po -
sze rzy ła wia do mo ści do ty czą ce ryn ku
pra cy oraz obo wiąz ków, wy ni ka ją cych
z zaj mo wa ne go sta no wi ska i od po wie -
dzial no ści w bran ży mo to ry za cyj nej.

GO SPO DAR STWO SZKÓŁ KAR -
SKIE OD WE WNĄTRZ

Wi zy ta stu dyj na uczniów Ze spo łu
Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi -

cach w Go spo dar stwie Szkół -
kar skim „Ka pias” w Go czał -
ko wi cach od by ła się 20
czerw ca. Mło dzież zwie dza ła
ogro dy po ka zo we, kom po zy -
cje ro ślin ku bło wych oraz
sklep ogrod ni czy. 

Zwie dza nie ogro dów te -
ma tycz nych po zwo li ło po głę -
bić wie dzę na te mat sty lów
ogro do wych, szcze gól nie do -
bo ru ma te ria łu ro -
ślin ne go, cha rak te ru
oraz ele men tów ma -

łej ar chi tek tu ry. Du żym za in -
te re so wa niem cie szy ły się
ogro dy an giel skie i ogród
traw. Ich kom po zy cja by ła
do sko na łą oka zją do po wtó -
rze nia wia do mo ści na te mat
per spek ty wy, osi wi do ko -
wych i ro dza jów wnętrz ogro -
do wych. Na to miast w skle pie
i sta rych ogro dach mło dzież
utrwa la ła wie dzę na te mat

drzew i krze wów ozdob nych, ich cech
pla stycz nych, wy ma gań i funk cji. 

BANK BEZ TA JEM NIC

Ucznio wie Ze spo łu Szkół im. M. Ko -
nop nic kiej w Py sko wi cach oraz kie run -
ku tech nik eko no mi sta Ze spo łu Szkół
im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie 26
czerw ca uczest ni czy li w wi zy cie stu -
dyj nej w Ban ku Pe kao SA I Od dział
w Gli wi cach. 

Ce lem wy ciecz ki by ło po zna nie za -
sad funk cjo no wa nia ban ku, je go ofer ty
oraz moż li wo ści od by cia prak ty ki i za -

trud nie nia. Ucznio wie zo sta li opro wa -
dze ni przez me na dże ra ds. ope ra cyj -
nych po wszyst kich sa lach ban ku, tj.
sta no wi skach ka so wych, miej scach ob -

słu gi klien tów in dy wi du al -
nych, klien tów VIP, klien tów
biz ne so wych oraz do mu ma -
kler skim Ban ku Pe kao SA.
Mło dzież wy słu cha ła pre lek -
cji na te mat funk cjo no wa nia
sys te mu ban ko we go: ban ku
cen tral ne go i ban ków ko mer -
cyj nych oraz ich no wo cze -
snych ofert. Uczest ni cy mo -
gli za po znać się też z wa lu ta -
mi róż nych kra jów oraz za -
zna jo mić z ob słu gą urzą dzeń
do li cze nia pie nię dzy. Na ko -
niec pra cow ni ca ban ku

przed sta wi ła uczniom pro ces za kła da -
nia kon ta ban ko we go i mie li oni moż li -
wość otwar cia ra chun ku w ban ku.

– Pod czas wi zy ty wy słu cha li śmy
wy kła du o spo so bach li cze nia pie nię -
dzy – re la cjo nu ją uczest ni cy pro gra mu
– Za pre zen to wa no nam ma szy ny uży -
wa ne daw niej w pra cy ban ko wej. Na -
stęp nie oglą da li śmy pre zen ta cję mul ti -
me dial ną do ty czą cą ban ku oraz wy słu -
cha li śmy lek cji z przed się bior czo ści pt.

„Ro dza je ban ków, funk cje, Na ro do wy
Bank Pol ski”. Wy słu cha li śmy też kró -
ciut kiej pre lek cji do ty czą cej Gieł dy Pa -
pie rów War to ścio wy i in we sto wa nia
na gieł dzie. Wy ciecz ka po zwo li ła nam
za zna jo mić się za rów no z wie dzą teo -
re tycz ną, jak i prak tycz ną. 

W GLI WIC KIM „SPO ŁEM” 

21 czerw ca gru pa uczniów Ze spo łu
Szkół im. Ma rii Ko nop nic kiej w Py -
sko wi cach uda ła się z wi zy tą stu dyj ną
do za kła dów PSS „Spo łem” w Gli wi -
cach.

Pierw szym przy stan kiem pod czas
wy jaz du by ła pie kar nia przy ul. Boń -
czy ka. Wie lo let nia pra cow ni ca za kła du
opro wa dzi ła gru pę po ha li pro duk cyj -
nej i za po zna ła z ko lej ny mi eta pa mi
pro duk cji pie czy wa – od mo men tu za -
ma wia nia skład ni ków aż do eta pu od -
bio ru go to wych pro duk tów przez dys -
try bu to rów. Cie ka wą czę ścią wi zy ty
by ło za zna jo mie nie się z tech no lo gią
spo rzą dza nia wy pie ków i no wo cze -
snym sprzę tem. Można było
rów nież ob ser wo wać oso by
za trud nio ne pod czas ich pra -
cy. W pie kar ni uczniowie zo -
ba czy li też przy na le żą cą
do za kła dów cu kier nię,
po któ rej opro wa dzi ła ich
oso ba za trud nio na w tym za -
kła dzie. Mie li  tak że moż li -
wość zo ba cze nia po miesz -
czeń go spo dar czych na te re -
nie pie kar ni, m.in. skle pi ku,
szat ni pra cow ni czych oraz
za po zna nia się z pod sta wo wy mi dru ka -
mi kal ku la cyj ny mi oraz roz li cze nio wy -
mi. Mi łym za koń cze niem wi zy ty by ła
de gu sta cja świe żych wy pie ków.

Ko lej nym miej scem, do któ re go się
uda li, był sklep spo żyw czy na le żą cy
do PSS „Spo łem”, któ ry znaj du je się
w Gli wic kim Cen trum Han dlo wym.
Me na dżer opo wie dział o za sa dach
pro wa dze nia skle pu i o taj ni kach pra -
cy sprze daw cy. Na stęp nie opro wa dził
młodzież po skle pie, wska zu jąc na za -
sa dy usta wie nia i prze cho wy wa nia to -
wa rów. Uczniowie zo sta li  rów nież za -
po zna ni z pod sta wo wy mi do ku men ta -
mi, któ re są nie zbęd ne do do bre go
funk cjo no wa nia skle pu: roz li cze nia mi
i fak tu ra mi, a tak że z pro gra mem
kom pu te ro wym do opi sy wa nia pro -
duk tów.

Ostat nim przy stan kiem wi zy ty by ła
re stau ra cja „Ba ga te la” przy ul. Ma tej ki.
Kie row nicz ka re stau ra cji opro wa dzi ła
młodzież po obiek cie, opo wia da jąc
o pra cy swo jej oraz osób w niej za trud -
nio nych. Byłą moż li wość roz mo wy
z ku cha rzem, któ ry z pa sją opo wie dział
o wy ko ny wa nym za wo dzie oraz
obserwacji jak przygotowywane są
potrawy. Uczniowie za po zna li  się rów -
nież z kar tą dań oraz spo so bem po wsta -
wa nia ta kiej kar ty. Pa ni kie row nik od -
po wia da ła tak że rze czo wo na py ta nia
uczest ni ków wi zy ty.

Wi zy ta stu dyj na w tych
za kła dach by ła bar dzo cie ka -
wa i po sze rzy ła wia do mo ści
do ty czą ce ryn ku pra cy oraz
obo wiąz ków, wy ni ka ją cych
z zaj mo wa ne go sta no wi ska
i od po wie dzial no ści w bran ży
spo żyw czej.

PO KA ZO WE WA SKO

Wi zy ta stu dyj na w WA -
SKO SA w Gli wi cach od by ła
się 24 czerw ca. Uczest ni czy li

w niej ucznio wie Ze spo łu Szkół im.
I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie oraz
Tech ni kum In for ma tycz ne go wcho dzą -
ce go w skład Ze spo łu Szkół im. M. Ko -
nop nic kiej w Py sko wi cach.

Ce lem wy ciecz ki by ło po zna nie za -
sad funk cjo no wa nia fir my in for ma -
tycz nej, jej pro duk tów i moż li wo ści za -
trud nie nia. Ucznio wie wy słu cha li pre -
lek cji dy rek to ra na te mat funk cjo no wa -
nia przed się bior stwa i je go ofer ty, na -
stęp nie – spe cja li sty do spraw bez pie -
czeń stwa, a po tem – ko or dy na to ra ds.
per so nal nych na te mat prak ty ki, sta żu
i za trud nie nia w fir mie. Uczest ni cy wi -
zy ty po dzi wia li pro duk ty, ze spo ły
kom pu te ro we i urzą dze nia in for ma -

tycz ne pro jek to wa ne oraz pro gra mo -
wa ne przez przed się bior stwo na zle ce -
nie lub we współ pra cy z uczel nia mi
wyż szy mi. Na stęp nie mło dzież obej -
rza ła film przed sta wia ją cy pro duk ty
fir my, ta kie jak szy fra tor dla Woj sko -
wej Aka de mii Tech nicz nej i in for ma -
tycz ny sys tem ra tow nic twa me dycz ne -
go w Kra ko wie. 

– Do wie dzie li śmy się m.in., na czym
po le ga po li ty ka bez pie czeń stwa fir my
oraz jak wy glą da ścież ka ka rie ry
w WA SKO – in for mu ją ucznio wie. –
Wi zy ta po sze rzy ła naszą wiedzę na
temat ryn ku pra cy. Dużo więcej wiemy
też teraz o obo wiąz kach na danym sta -
no wi sku.

Tek sty: Szy mon Błasz czyk, 
An to ni Drew niak, Bo że na So wa, 

Ali na Mo ty ka, Ar tur Wy der, 
Mag da le na Ba stek, Łu kasz Włó czyk
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PRZED SIĘ BIOR CZY 
PO WIAT

Kon ty nu uje my nasz cykl PRZED SIĘ BIOR CZY PO WIAT. Zwy kle 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. Tym ra zem od stą pi li śmy od tej re gu ły. Pi sze my o tym, jak
mło dzi lu dzie uczą się za wo du i po zna ją fir my dzia ła ją ce w na szym re -
gio nie – wszyst ko w ra mach jed ne go z pro jek tów, re ali zo wa ne go przez
Po wiat Gli wic ki. 

MAM ZA WÓD –
MAM PRA CĘ W RE GIO NIE

Zwie dza nie fa bry ki w Ty chach by ło dla
uczniów cie ka wą i po ucza ją cą wy pra wą.
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Tak wy glą da ją bank no ty z róż nych stron świa -
ta.
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Fir ma za chwy ca no wo cze sno ścią i in no wa cyj -
no ścią.
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W pie kar ni przy ul. Boń czy ka mło dzież wi dzia -
ła, jak wy pie ka się pie czy wo i cia sta. 
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W ogro dach „Ka pias” moż na by ło wie dzę teo -
re tycz ną spraw dzić w te re nie.
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Zna my już lau re atów kon kur su „Po -
wiat Przy ja zny Śro do wi sku” ogło -
szo ne go przez Za rząd Po wia tu Gli -
wic kie go. Dzię ki nie mu udzie lo ne
zo sta nie wspar cie na re ali za cję
eko lo gicz nych ini cja tyw na na -
szym te re nie. 
W kon kur sie oce nia ne by ły pro jek ty
na naj lep sze za da nia z za kre su ochro ny
śro do wi ska. Pierw sze miej sce za ję ło
so łec two Po ni szo wi ce (gm. Ru dzi niec)
i w na gro dę otrzy ma ło do ta cję w wy so -
ko ści 2 750 zł. Ko mi sja kon kur so wa
zde cy do wa ła się przy znać wy gra ną Po -
ni szo wi com m.in. za sku tecz ność,
przy dat ność dzia ła nia, de ter mi na cję,
za an ga żo wa nie miesz kań ców w re ali -
za cję dzia łań na rzecz so łec twa, a tak że
za to, że w pro jek cie w spo sób kom -
plek so wy opra co wa no spo sób za go spo -
da ro wa nia te re nu przy wej ściu do za -
byt ko we go par ku, uwzględ nia ją cy ist -
nie ją cą zie leń par ku, wpły wa jąc tym
sa mym na znacz ną po pra wę wi ze run ku
cen trum wsi. Dru gie miej sce uzy ska ło
so łec two Wil ko wicz ki (gm. To szek).

Do ta cję w wy so ko ści 2 500 zł otrzy ma -
ło na za go spo da ro wa nie te re nu
przy tra sie ro we ro wej. Trze cie miej sce
za ję ło so łec two Ta ci szów (gm. Ru dzi -
niec), któ re mu przy zna no do ta cję
w wy so ko ści 2 250 zł. W zgło sze niu
do ce nio no m.in. umie jęt ność wkom po -
no wa nia pro jek to wa nej zie le ni w ota -
cza ją cą prze -
strzeń.

N a  g r o  d y
w wy so ko ści
po 1 220 zł
otrzy ma ły po -
zo sta łe so łec -
twa bio rą ce
udział w kon -
kur sie: z gmi -
ny Ru dzi niec –
N i e  k a r  m i a ,
Klesz czów, Li -
go ta Ła będz ka;
z gmi ny To -
szek – To szek
Osie dle Ora -

cze, Pniów, Li go ta To szec ka, Pro bosz -
czo wi ce; z gmi ny Pil cho wi ce – Le bo -
szo wi ce, Wil cza, Kuź nia Nie bo row ska;
z gmi ny Wie lo wieś – Wie lo wieś (ul.
Kot ków), Wie lo wieś (przy Urzę dzie
Gmi ny); z gmi ny So śni co wi ce – Smol -
ni ca. 

(SoG)

EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
PPOOWWIIAATTUU  GGLLIIWWIICCKKIIEEGGOO

Wo je wódz two ślą skie otrzy ma po -
nad 3 mld eu ro w ra mach Re gio -
nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
na la ta 2014-2020. To naj więk sza
kwo ta, ja ką bę dą dys po no wa ły
w tych la tach RPO w na szym kra ju.
Po mo że roz wią zać sze reg pro ble -
mów śro do wi sko wych w woj. ślą -
skim.

W ra mach no we go wie lo let nie go bu -
dże tu Unii Eu ro pej skiej na la ta 2014 –
2020 znacz nie wię cej pie nię dzy bę dzie
w dys po zy cji re gio nów. Ta kwo ta
zwięk sza się z obec nych 25 proc. do 40
proc. Za tem z wy ne go cjo wa nych 73
mld eu ro, któ re Pol ska bę dzie mia ła
na la ta 2014–2020, aż 28 mld eu ro
otrzy ma ją re gio ny. Naj więk szy w kra ju
Re gio nal ny Pro gram Ope ra cyj ny Wo -
je wódz twa Ślą skie go, bę dzie dys po no -
wał po nad 3 mld eu ro. Nie daw ne roz -
mo wy w na szym fun du szu do ty czy ły
te go, jak spo wo do wać, by przy wy ko -
rzy sta niu tych unij nych pie nię dzy roz -
wią zać jak naj wię cej pro ble mów śro -
do wi sko wych w wo je wódz twie – in for -
mu je Piotr Bier nat, rzecz nik pra so wy
WFO ŚiGW w Ka to wi cach.

Ga brie la Le nar to wicz mó wi ła, że
praw dzi wą in ten cją wy sił ków zwią za -
nych z po zy ski wa niem fun du szy eu ro -
pej skich na ce le eko lo gicz ne nie jest
wy łącz nie wy wią za nie się ze zo bo wią -
zań wo bec Ko mi sji Eu ro pej skiej w za -
kre sie ochro ny śro do wi ska, ale przede
wszyst kim po pra wa na szej ja ko ści ży -
cia. Ka to wic ki Fun dusz nie za leż nie
od środ ków eu ro pej skich, któ ry mi za -
rzą dza lub po ma ga za rzą dzać, dys po -

nu je tak że in stru men tem wspar cia
na udział wła sny, z któ rym pro blem
ma ją m.in. sa mo rzą dy. – Wte dy za wsze
go to wi je ste śmy do wspie ra nia ta kich
pro jek tów – stwier dzi ła pre zes Le nar -
to wicz.

W trak cie kon fe ren cji pra so wej mi -
ni ster Bień kow ska za zna czy ła, że choć
nie chce ni cze go na rzu cać mar szał kom,
to war to bę dzie włą czyć wo je wódz kie
fun du sze we wdra ża nie śro do wi sko -
wych pro jek tów za war tych w no wych
RPO. Dys po nu ją one ogrom ną wie dzą
na te mat więk szo ści na szych pro ble -
mów do ty czą cych ochro ny śro do wi ska
oraz ma ją spo re do świad cze nia we
wdra ża niu unij nych i kra jo wych środ -
ków po mo co wych na te ce le. Są za tem
in sty tu cja mi naj bar dziej kom pe tent ny -
mi w spra wach śro do wi ska – mó wi ła.  

Pod czas spo tka nia pra so we go pod -
su mo wa no rów nież do tych cza so we
dzia ła nia WFO ŚiGW w Ka to wi cach
wspie ra ją ce przed się wzię cia w re gio nie
współ fi nan so wa ne ze środ ków eu ro pej -
skich. W la tach 2004-2006 Ko mi sja
Eu ro pej ska za ak cep to wa ła dzie sięć
pro jek tów z wo je wódz twa ślą skie go,
o łącz nej war to ści 454 mln eu ro. Do fi -
nan so wa nie tych pro jek tów z Fun du szu
Spój no ści wy nio sło 323 mln eu ro.
W ra mach pro gra mu SA PARD udzie lo -
no po ży czek na re ali za cję po nad 100
pro jek tów z 45 gmin wo je wódz twa ślą -
skie go, na łącz ną kwo tę po nad 96 mln
zł. Z fun du szu ISPA wdra ża nych by ło 8
pro jek tów o war to ści 407,7 mln eu ro,
przy udzia le Fun du szu na po zio -
mie 237,4 mln eu ro.

(RG)

PO WIAT PRZY JA ZNY ŚRO DO WI SKU

Gli wic ki Kier masz Żyw no ści Eko lo -
gicz nej i Tra dy cyj nej ma już do brą
re no mę – chęt nie by wa ją na nim
za rów no wy staw cy, jak i ku pu ją cy.
Nie ina czej by ło i w tym ro ku, pod -
czas ko lej nej edy cji tej im pre zy.
Jak za wsze tłocz no by ło 31 sierp nia
w ha li Ośrod ka Spor tu Po li tech ni ki
Ślą skiej w Gli wi cach, gdzie od by wał
się XVIII Gli wic ki Kier masz Żyw no ści
Eko lo gicz nej i Tra dy cyj nej – Na tu ra,
zdro wie, kul tu ra. Nic dziw ne go – są to
naj więk sze tar gi żyw no ści eko lo gicz -
nej na Ślą sku. Do Gli wic przy je cha ło
bli sko 60 wy staw ców z ca łej Pol ski,
któ rzy ofe ro wa li m.in. wa rzy wa, owo -
ce, na biał, pie czy wo, wę dli ny, mio dy
i prze two ry. Moż na by ło ku pić pro duk -
ty eko lo gicz ne bez po śred nio od rol ni -
ków, po znać ich i po roz ma wiać o spo -
so bach wy twa rza nia żyw no ści eko lo -
gicz nej oraz tra dy cyj nej. Im pre zie to -
wa rzy szy ł sze reg atrak cji – by ły m.in.
warsz ta ty ku li nar ne, de gu sta cje, wy kła -
dy i kon kur sy, a tak że fe sti wal „Sma ki
eko lo gii” w ki nie „Amok”, na któ rym

pre zen to wa ne by ły za rów no fil my do -
ku men tal ne, jak i fa bu lar ne.

– Co ro ku ma my więk szą licz bę wy -
staw ców i bo gat szą ofer tę pro duk tów,
a to przy cią ga zwo len ni ków tra dy cyj -
nej ży wo ści – mó wi ko or dy na tor te go
przed się wzię cia, Alek san dra Jó ze wicz
z Pol skie go Klu bu Eko lo gicz ne go Ko -
ło Miej skie w Gli wi cach. – Kier masz
już na do bre wpi sał się w ka len darz
kra jo wych im prez eko lo gicz nych.

Wśród licz nych sto isk zna leź li śmy
dwóch wy staw ców z na sze go po wia tu:
Ko ło Go spo dyń Wiej skich z Gie rał to -
wic oraz Ja nu sza Mu chę pro wa dzą ce go
go spo dar stwo eko lo gicz ne w Sie ro tach
z sy nem Ma te uszem. Pa nie z Gie rał to -
wic przy wio zły tra dy cyj ny ślą ski ko -
łacz oraz żyt ni chleb i sma lec ze skwar -
ka mi. Z ko lei pan Ja nusz wy sta wił wa -
rzy wa ho do wa ne tra dy cyj ny mi me to -
da mi – po mi do ry, ce bu lę, pa pry kę i fa -

so lę. W swym li czą cym 2,4 ha go spo -
dar stwie upra wia też owo ce mięk kie,
ta kie jak ma li ny, po ziom ki i tru skaw ki
oraz wa rzy wa ka pust ne, m.in. ka la fior.
Je go go spo dar stwo po sia da Cer ty fi kat
TÜF, po twier dza ją cy, że pro wa dzi eko -
lo gicz ne upra wy. 2-4 ra zy w ro ku wa -
rzy wa i owo ce pod da wa ne są ba da niom
na za war tość bli sko 200 sub stan cji –
do pusz czal nych do spo ży cia, ale nie do -
pusz czal nych w żyw no ści eko lo gicz -
nej. W go spo dar stwie tym nie uży wa
się środ ków che micz nych – gle ba jest
użyź nia na kom po stem ze skrzy pu,
a upra wy opry ski wa ne pre pa ra tem
z po krzy wy. W 2011 r. za ję ło ono
pierw sze miej sce w re gio nal nej edy cji
kon kur su na „Naj lep sze go spo dar stwo
eko lo gicz ne” w ka te go rii „eko lo gicz ne
go spo dar stwo to wa ro we”, or ga ni zo wa -
nego przez Mi ni ster stwo Rol nic twa
i Roz wo ju Wsi. Na co dzień wa rzy wa
i owo ce z Sie rot do stęp ne są w gli wic -
kim skle pie „We ga” przy ul. Ra ci bor -
skiej 1. Po le ca my! 

XVIII Gli wic ki Kier masz Żyw -
no ści Eko lo gicz nej i Tra dy cyj nej –
Na tu ra, zdro wie, kul tu ra od by wał
się pod pa tro na tem ho no ro wym
Sta ni sła wa Ka lem by – mi ni stra
rol nic twa i roz wo ju wsi oraz Mi -
cha ła Nie szpor ka – sta ro sty gli -
wic kie go.

(RG) 

Po żą da na żyw ność

Już kil ka mi nut
po otwar ciu kier ma -
szu przy sto iskach
peł no by ło chęt nych
do za ku pu wy sta wia -
nych sma ko ły ków.

Rol ni cy z Sie rot sprze -
da wa li m.in. pysz ne
po mi do ry wie lu od -
mian.
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No we roz da nie RPO

O no wym roz da niu unij nych środ ków mó wio no pod czas spo tka nia mi ni ster
roz wo ju re gio nal ne go Elż bie ty Bień kow skiej z pre zes WFO ŚiGW w Ka to wi cach
Ga brie lą Le nar to wicz i to wa rzy szą cej mu kon fe ren cji pra so wej.

W Po ni szo wi cach na gro dzo na zo sta ła dba łość o te ren
przy wej ściu do za byt ko we go par ku.
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Py sko wic ka „po ro dów ka” od kil ku
do brych lat cie szy się zna ko mi tą
opi nią. I to nie tyl ko dzię ki ogól no -
pol skim ran kin gom ak cji „Ro dzić
po ludz ku”. Re ko men da cje na te -
mat pla ców ki prze ka zu ją so bie za -
do wo lo ne mło de ma my, któ re
pod naj lep szą opie ką le ka rzy, po -
łoż nych i pie lę gnia rek uro dzi ły tu
swo je ma lusz ki. Ro dzą w Py sko wi -
cach nie tyl ko miesz kan ki po wia tu
gli wic kie go, ale na po ród tu taj de -
cy du ją się przy szłe ma my z ca łe go
nie mal wo je wódz twa ślą skie go, jak
rów nież m.in. z Wro cła wia, Wał -
brzy cha, a na wet z… Gdy ni!

Nie wąt pli wą te go za słu gą jest nie zwy -
kle przy ja zna, wręcz ro dzin na at mos fe -
ra na od dzia le. Każ da ro dzą ca trak to -
wa na jest in dy wi du al nie, z naj więk szą
tro ską i sza cun kiem ze stro ny per so ne -
lu me dycz ne go. I to się czu je! Świet nie
wy kwa li fi ko wa ny per so nel me dycz ny
słu ży wie dzą, do świad cze niem, a tak że
do sko na le ro zu mie oba wy i od czu cia
pa cjen tek. Od nie daw na na od dzia le
pra cu je dwóch nie zwy kle sym pa tycz -
nych męż czyzn, któ rzy z po zo sta ły mi
pra cow ni ka mi me dycz ny mi współ two -
rzą ener gicz ny i nie sa mo wi ty ze spół.

Lek. med. Lak sh man Ma leu we,
spe cja li sta gi ne ko log -po łoż nik
po cho dzi ze Sri Lan ki. Stu dia

me dycz ne skoń czył w 1991 ro ku
na ów cze snej Ślą skiej Aka de mii Me -
dycz nej. Miesz ka i pra cu je w Pol sce
(w po wie cie gli wic kim!), a rów no cze -
śnie w Wiel kiej Bry ta nii. Pro wa dzi wy -
kła dy w ję zy ku an giel skim dla ame ry -
kań skich stu den tów na Ślą skim Uni -
wer sy te cie Me dycz nym. Od czerw ca
br. pra cu je rów nież w py sko wic kim
szpi ta lu.

– Po cząt ki mo jej pra cy na Od dzia le
Gi ne ko lo gicz no -Po łoż ni czym w Py -
sko wi cach oce niam bar dzo do brze. Co
wię cej, do strze gam wie le po zy tyw nych
zmian w pol skich od dzia łach po łoż ni -
czych, choć jesz cze du żo jest do zro -
bie nia. A mam po rów na nie, po nie waż
pra cu ję tak że w szpi ta lu w Lon dy nie
i uwa żam, że nie któ re (nie wszyst kie
oczy wi ście) an giel skie prak ty ki są god -
ne na śla do wa nia i wpro wa dze nia w na -
szej pla ców ce. Mo ja cór ka, któ ra na -
wia sem mó wiąc uro dzi ła się w py sko -
wic kim szpi ta lu 24 la ta te mu, jest po -
łoż ną w Wiel kiej Bry ta nii i cza sem
wda je my się w burz li we dys ku sje
na te mat od po wie dzial no ści po łoż nych
i po rów nu je my za kres kom pe ten cji

pol skich i an giel skich pie lę gnia rek oraz
po łoż nych. Nie któ re me to dy, spo so by
le cze nia i po dej ście do pa cjen tek są po -
dob ne, choć wy stę pu ją tak że róż ni ce.
Za uwa żam, że w Pol sce wię cej cza su
i uwa gi po świę ca my pa cjent kom.
W UK np. po po ro dzie (je śli nie wy stę -

pu ją za gro że nia) mło da ma ma już
po dwóch go dzi nach wy pi sy wa na jest
do do mu. Tam tej si le ka rze i po łoż ne
sta wia ją na na tu rę. Pro mo wa ne są po -
ro dy na tu ral ne, sto su je się jak naj mniej
in ge ren cji chi rur gicz nych, w tym np.
na ci na nia i póź niej sze go szy cia kro cza,
jak rów nież zwra ca się uwa gę na die tę
przy szłych mam, eli mi nu jąc z niej nad -
miar sztucz nych wi ta min. Część za bie -
gów gi ne ko lo gicz nych, ja kie w Pol sce
wy ko nu je się w znie czu le niu ogól nym,
w Wiel kiej Bry ta nii ro bi my przy znie -
czu le niu miej sco wym. Za bie gi ta kie są
tań sze i mniej in wa zyj ne dla or ga ni zmu
– z pa sją opo wia da Lak sh man Ma leu -
we.

Nie któ re z tych spo so bów i me tod
le cze nia, za przy zwo le niem dr. Prze -
my sła wa Bin kie wi cza, or dy na to ra Od -
dzia łu Gi ne ko lo gicz no -Po łoż ni cze go
Szpi ta la w Py sko wi cach, Lak sh man
Ma leu we pró bu je prze no sić na py sko -
wic ki grunt.

Pra cę swo ich star szych ko le ża nek
bacz nie ob ser wu je, na bie ra jąc
za wo do we go do świad cze nia

An drzej Ba ran, je dy ny na od dzia le
męż czy zna – po łoż ny. Po cho dzi z Mi -
ko ło wa. W Py sko wi cach pra cu je
od pół to ra ro ku. Jest swe go ro dza ju
ewe ne men tem, bo pro fe sja po łoż nej
jest prze cież nie mal że w stu pro cen tach

sfe mi ni zo wa na. Pan An drzej od za wsze
wie dział, że chciał by wy ko ny wać za -
wód me dycz ny. My ślał o ra tow nic twie
me dycz nym, pie lę gniar stwie i po łoż -
nic twie. Do stał się na wszyst kie te kie -
run ki, jed nak wy brał po łoż nic two, tro -
chę na prze kór…

– Mo je na uczy ciel ki i ko le żan ki da -
wa ły mi od czuć, że po łoż nic two to nie
jest za wód dla fa ce ta. Za wzią łem się
i udo wod ni łem, że jed nak się my lą.
Skoń czy łem ten kie ru nek li cen cjac ki,
a te raz na dal się kształ cę, stu diu jąc
na Ślą skim Uni wer sy te cie Me dycz nym
„ma gi ster kę” z po łoż nic twa. Na po -
cząt ku pra cy też mu sia łem udo wad -
niać, że to był wła ści wy wy bór, bo
trosz kę trwa ło, za nim pa cjent ki się
prze ko na ły, że męż czy zna też mo że
być po łoż nym – opo wia da An drzej Ba -
ran.

Te raz pan An drzej jest bar dzo do -
ce nia ny przez pa cjent ki.
W swo jej pra cy sta ra się być

cier pli wy, po god ny, bar dzo spo koj ny
i ła god ny. Kie dy jed nak za cho dzi po -
trze ba, po tra fi dzia łać szyb ko i sku tecz -
nie. Tak by ło, kie dy jed na z ro dzą cych
opo wie dzia ła mu, że jej star sza có recz -
ka cho ru je na bia łacz kę. Wpadł na po -
mysł, aby wy ko rzy stać dla tej dziew -
czyn ki krew pę po wi no wą ro dzą ce go
się wła śnie ro dzeń stwa. W 20 mi nut
(a nie by ło to ła twe) ra zem z po łoż ną
od dzia ło wą spra wę za ła twi li, ma ga zy -
nu jąc ko mór ki ma cie rzy ste w ban ku
krwi. Po łoż ny jest otwar ty na no we po -
my sły, nie boi się wy zwań. Przy pa tru je
się jak pra cu ją je go bar dziej do świad -
czo ne ko le żan ki i na praw dę lu bi to

swo je „nie mę skie za ję cie”. Tro skli wie,
po dob nie jak wszy scy na od dzia le, zaj -
mu je się pa cjent ka mi za rów no po po ro -
dzie, jak i po za bie gach gi ne ko lo gicz -
nych. Bar dzo chciał by miesz kać w Py -
sko wi cach, ale ma nie wiel kie szan se
na miesz ka nie. Po za tym in te re su ją się
nim me dia. Wła śnie po wsta je dru gi
film do ku men tal ny dla TVP 3 Od dział
w Ka to wi cach, w któ rym po łoż ny z Py -
sko wic opo wia da o swo jej pra cy na od -
dzia le.

Mę ską część per so ne lu wspie -
ra tak że Hen ryk Ma le ska,
sa lo wy, któ ry od lat po ma ga

pa cjent kom i jest przez nie bar dzo lu -
bia ny. Du szą py sko wic kiej po ro dów ki
jest na to miast bez wąt pie nia pie lę gniar -
ka od dzia ło wa Wie sła wa Do min – za -
wsze uśmiech nię ta, przy ja zna, świet nie
pa mię ta na przez ro dzą ce tu ko bie ty.

– Śmie je my się, że tak do brze nam
się współ pra cu je, po nie waż wszy scy
tro je – dok tor Lak sh man, An drzej i ja
po cho dzi my „ze szko ły” prof. Ry szar -
da Po rę by, wie lo let nie go pre ze sa Pol -
skie go To wa rzy stwa Gi ne ko lo gicz ne -
go, prze wod ni czą ce go Ra dy Pro gra mo -
wej Ko ali cji Ra ka Szyj ki Ma ci cy i ho -
no ro we go człon ka Po lish -Ame ri can
Me di cal So cie ty. Dok tor Ma leu we ro -
bił na wet spe cja li za cję pod kie row nic -
twem prof. Po rę by i wciąż ści śle z nim
współ pra cu je. Pro fe sor to nasz wy kła -
dow ca, któ ry przez ca ły czas bar dzo
nas wspie ra i za chę ca do wpro wa dza -
nia wciąż no wych, co raz lep szych me -
tod pra cy, aby pol skie po ro dów ki sta -
wa ły się jesz cze bar dziej pro fe sjo nal ne
i przy ja zne. Bez odro bi ny od wa gi nie
wpro wa dzi li by śmy żad nych zmian.
Na sza pra ca jest swe go ro dza ju mi sją,
a my je ste śmy tu taj, aby słu żyć pa cjent -
kom. Wciąż się do kształ ca my, te stu je -
my no wo ści, że by ro dzą ce czu ły się
u nas jak naj le piej – mó wi Wie sła wa
Do min.

Od wie lu lat w sa li po ro do wej py -
sko wic kie go szpi ta la sto so wa ne są za -
bie gi ma ją ce na ce lu zła go dze nie bó lu
po ro do we go, ta kie jak uży cie prze -
zskór ne go elek tro sty mu la to ra tens, ko -
ją ce dzia ła nie cie płej wo dy, mu zy ko te -
ra pia, ma sa że, wor ki sa ko czy wresz cie
znie czu le nie ze wną trzo po no we. 

– Od kwiet nia ubie głe go ro ku
na od dzia le uży wa ny jest rów nież En -
to nox, po wszech nie zwa ny „ga zem
roz we se la ją cym”. En to nox to mie sza -

ni na ga zów, bez barw na i bez won na.
Jest ła twy w za sto so wa niu, po nie waż
ro dzą ca sa ma do zu je go so bie w ra zie
po trze by. Nie wszyst kim ko bie tom to
jed nak od po wia da, ale to one de cy du ją,
ja ką me to dę ła go dze nia bó lu sto su je my
– do da je Wie sła wa Do min.

Trzy oso bo wy te am zgod nie przy -
zna je, że po ro dy ro dzin ne
spraw dza ją się. Je śli tyl ko jest

ta kie ży cze nie ro dzi ców, aby wspól nie
ro dzić, nie ma pro ble mu. Po łoż ni cy ro -
bią swo je, wy ko nu jąc naj le piej jak po -
tra fią swo ją pra cę, mło da ma ma czu je
się bez piecz nie, zaś przy szły ta ta na -
bie ra sza cun ku do ro dzą cej żo ny. To
ogrom nie wzru sza ją ce prze ży cie, po -
wi tać na świe cie no we ży cie!

– Ob ser wu jąc bry tyj skie i pol skie
pa cjent ki na bie ram prze ko na nia, że Po -
lki są tward sze, dziel niej sze i zde cy do -
wa nie we sel sze od swo ich an giel skich
ko le ża nek, któ re bar dziej „ma ru dzą” –
żar tu je dok tor Ma leu we.

Moi roz mów cy dum ni są z pra cy
w py sko wic kim szpi ta lu. W ostat nich
la tach „po ro dów ka” wzbo ga ci ła się
o no wy sprzęt m. in.: no wo cze sne łóż -
ko po ro do we, na któ rym moż na ro dzić
w róż nych do god nych dla ro dzą cej po -
zy cjach, no wo cze sne usg, lam pę bez -
cie nio wą, apa rat do prze zskór ne go ba -
da nia po zio mu bi li ru bi ny u no wo rod ka
i kil ka in nych przy dat nych urzą dzeń.
Po ci chu ma rzą te raz o ko niecz nym re -
mon cie trak tu po ro do we go. Po łoż na
od dzia ło wa ma ma sę po my słów, jak
po win na wy glą dać no wa ko lo ro wa sa la
po ro do wa i od dziel ne po ko iki, da ją ce
wię cej pry wat no ści ro dzą cym. Ta ki re -
mont wy ma ga jed nak ogrom nych na -
kła dów fi nan so wych, któ rych bra ku je.
Py sko wic ką po ro dów kę fi nan so wo
wspie ra Sto wa rzy sze nie „Py sko wic kie
Na ro dzi ny”, któ re mu pre ze su je od nie -
daw na Wie sła wa Do min. Są to jed nak
nie wiel kie kwo ty, któ re za wsze prze -
zna cza ne bę dą na wy dat ki z my ślą
o pa cjent kach i ich dzie ciach. 

– Za wszel kie wspar cie ser decz ne
po dzię ko wa nia na le żą się tym, któ rzy
o nas nie za po mi na ją – do da je pa ni
Wie sła wa. 

Ca ła za ło ga py sko wic kiej po ro -
dów ki nie uwa ża swej pra cy
za coś nad zwy czaj ne go. – Ta ka

jest mi sja na sze go szpi ta la! – mó wią
zgod nie.

MAG DA LE NA FI SZER -RĘ BISZ

Cud na ro dzin za wsze wzru sza, zaś ro dzić na Od dzia le Gi ne ko lo gicz no -Po łoż ni czym Szpi ta la w Py sko wi cach to do bry wy bór

Świet ny te am w py sko wic kiej po ro dów ce

W Szpi ta lu w Knu ro wie 15 wrze śnia uru -
cho mio na zo sta nie naj no wo cze śniej -
sza pra cow nia to mo gra fii kom pu te ro -
wej na Ślą sku. 

W pra cow ni moż na wy ko nać wszyst kie ba -
da nia to mo gra fii kom pu te ro wej – z wy jąt -
kiem je dy nie spe cja li stycz nych ba dań ser -
ca. Za kres prze pro wa dza nych tu ba dań jest
sze ro ki i obej mu je to mo gra fię gło wy, szyi,
tęt nic, klat ki pier sio wej, ne rek, ja my
brzusz nej, mied ni cy, koń czyn dol nych
i gór nych oraz krę go słu pa – od cin ka szyj -

ne go, pier sio we go oraz lę dź wio wo -krzy żo -
we go. Dla pa cjen tów istot ne jest, iż dzię ki
za sto so wa niu za awan so wa nych roz wią zań
tech no lo gicz nych to mo graf wy ko nu je ba -
da nia o wy so kiej ja ko ści ob ra zu przy ni -
skiej daw ce pro mie ni, co jest bez piecz ne
dla zdro wia. 

Z pra cow ni ko rzy stać bę dą przede
wszyst kim pa cjen ci knu row skie go szpi ta la.
To du że udo god nie nie, bo wiem do tej po ry
prze wo że ni by li na ba da nie to mo gra fem
do Gli wic. Ko rzy stać z niej mo gą rów nież

pa cjen ci z ze wnątrz – na ra zie od -
płat nie. Mi chał Ek kert, pre zes Za rzą du
Szpi ta la w Knu ro wie, za pew nia jed nak, że
ce na za ba da nie bę dzie naj niż sza w re gio -
nie. – Za chę cam, by dzwo nić i za pi sy wać
się na kon kret ny ter min – mó wi pre zes. –
Ko niecz ne jest skie ro wa nie od le ka rza.

Szpi tal mie ści się w Knu ro wie przy ul.
Nie pod le gło ści 8. In for ma cje do ty czą ce
peł ne go za kre su wy ko ny wa nych ba dań
oraz re je stra cja pod nu me rem te le fo -
nu 32 331 93 22. (MN)

To mo gra fia w Knu ro wie

Trio ra do snych i peł nych ener gii po łoż ni ków na od dzia le py sko wic kiej po ro -
dów ki (od pra wej): lek. med. Lak sh man Ma leu we, po łoż na od dzia ło wa Wie -
sła wa Do min i po łoż ny An drzej Ba ran. 
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No wo cze sny to mo graf już nie ba wem bę dzie słu żył pa cjen tom.
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„Wie cie, że Ka na łem Gli wic kim
moż na do pły nąć do Am ster da -
mu?” za py tał Ku ba. „Zbu duj my tra -
twę i płyń my!” po wie dział roz en tu -
zja zmo wa ny Da niel. Po mysł, choć
abs trak cyj ny, zo stał po trak to wa ny
po waż nie. Co praw da Ho lan dia
by ła po za na szym za się giem, ale
le żą cy po dro dze Wro cław już nie -
ko niecz nie. Fak tycz nie, trój ka gli -
wic kich ma tu rzy stów: Piotr An drze -
jew ski (czy li ja – au tor te go tek stu),
Da niel Czar no żyń ski i Ja kub Wi zor
po sta no wi ła po pły nąć do sto li cy
Dol ne go Ślą ska na wła sno ręcz nie
wy ko na nej jed no st ce o na zwie
„Mrocz ny Kak tus”. 

Roz pa tru jąc na sze moż li wo ści, po -
sta wi li śmy na bu tel ki. Po ogło sze niu
ak cji wśród zna jo mych, pu ste pię cio li -
trów ki za czę ły wpły wać do na szych
ma ga zy nów, a my przy go to wa li śmy
plan kon struk cji, któ rą moż na by naj ła -
twiej opi sać sło wa mi: ka ta ma ran wio -
sło wy. Dwa pły wa ki, o łącz nej wy por -
no ści bli sko 600 kg, zo sta ły umiesz czo -
ne w uprzed nio przy go to wa nej drew -
nia no -me talo wej kon struk cji, pod po -
kła dem stwo rzo nym z trzech pa let.
Łącz ny czas po świę co ny na bu do wę
prze kro czył 30 go dzin. Prze trans por to -
wa li śmy sa mo cho dem cię ża ro wym
nasz po jazd i wy po sa że nie nad Ka nał
Gli wic ki na wy so ko ści miej sco wo ści
By ci na, gdzie na stą pi ło uda ne wo do wa -
nie tra twy. Tam prze ży li śmy pierw szą
noc wy pra wy… Pod mo stem.

Pierw sze go lip ca wy -
ru szy li śmy. Po od bi ciu
od brze gu, na stą pi ło za -
trwa ża ją ce zde rze nie
z do łu ją cą rze czy wi sto -
ścią. Kon struk cja nie po -
zwa la ła na roz wi nię cie
za po mo cą wio seł pręd -
ko ści więk szej niż oko -
ło 2 km/h. Przy nie sprzy -
ja ją cych wa run kach bar -
dziej opła cal ne, kosz tem
jed ne go człon ka za ło gi,
by ło bur ła cze nie. Z cie -
kaw szych atrak cji pierw -
sze go dnia by ła na przy -
kład mo ja ką piel w ka na -
le, za raz po utra cie rów -
no wa gi. Waż ne by ło rów -
nież pierw sze ślu zo wa -
nie. Róż ni ce po zio mów
wo dy rzę du 6-11 m ro bi -
ły du że wra że nie. Każ da
ta ka kon struk cja, na zy -
wa na przez nas piesz czo tli wie „Mor do -
rem”, wzbu dza ła na le ży ty re spekt. 

Ko lej ną noc spę dzi li śmy już w na -
mio cie. Mło de or ga ni zmy cał kiem do -
brze znio sły ca ło dzien ne wio sło wa nie
i na stęp ne go dnia oby ło się bez za kwa -
sów. Pręd kość pły nię cia te go dnia nie -
rzad ko nie prze kra cza ła 1 km/h. Zba -
wien na oka za ła się pro po zy cja wzię cia
na hol, otrzy ma na od mi ja nych pra -
cow ni ków ślu zy. Wie czo rem uda ło

nam się do pły nąć
do koń ca ka na łu,
gdzie wpły nę li -
śmy w koń cu
na Od rę. Z po wo -
du prą du na rze ce
po ru sza li śmy się
du żo szyb ciej, niż
na ka na le. Po kil -
ku ki lo me trach
za czę li śmy szu -
kać miej sca
na noc leg. Po -
ziom wo dy był

bar dzo ni ski, więc brze gi sta ły się błot -
ni ste – nie spo dzie wa li śmy się, że aż
bar dzo... Po mo im de san cie na brzeg
za to pi łem się po pas w bło cie. 

Na stęp ne go dnia do tar li śmy
do pierw szej ślu zy na Od rze, któ ra,
z po wo du awa rii, sta ła w bło cie.
Z po mo cą przy szło kil ku po staw nych
męż czyzn, któ rzy na tacz ce po mo gli
nam prze wieźć tra twę na dru gą stro -
nę ślu zy, dzię ki cze mu mo gli śmy ru -
szyć da lej, gdzie zwe ry fi ko wa ły się
na sze wia do mo ści geo gra ficz ne. Em -
pi rycz nie do wie dzie li śmy się, że rze -
ki nie za wsze pły ną, cza sa mi sto ją,
a na wet po ru sza ją się ze wstecz nym
nur tem. W czwar tek póź nym wie czo -
rem do pły nę li śmy do Opo la, gdzie
by ła ko lej na awa ria ślu zy.

W pią tek ra no zo sta li śmy po pro sze -
ni o po cze ka nie kil ku go dzin na roz wój
sy tu acji zwią za ny z nie dy spo zy cją ślu -
zy. Po pew nym cza sie uka za ły się
przed na mi syl wet ki chy ba 13 osób.
Oka za li się pra cow ni ka mi stra ży po żar -

nej, któ rzy przy oka zji
ćwi czeń na te re nie Ma ri ny
po sta no wi li po móc nam
z prze nie sie niem tra twy
na dru gą stro nę ja zu. 

Nie ste ty, za Opo lem
wa run ki na Od rze by ły
tra gicz ne i stra ci li śmy na -
dzie ję na do pły nię cie
do Wro cła wia w cią gu
7 dni. Prze ło mo wym
dniem oka za ła się so bo ta,
kie dy mi mo 1,5-go dzin -
ne go po sto ju w ślu zie,
któ ra ule gła awa rii, prze -
pły nę li śmy 40 km. Tym
ra zem do ze psu tej ślu zy
na tych mia sto wo we zwa no
elek try ka. Pra ca pa li ła mu
się w rę kach, w związ ku
z czym po krót kim cza sie
mo gli śmy pły nąć da lej.
W oko li cach Brze gu Od ra
za czę ła przy spie szać. 

W nie dzie lę nad szedł dzień chwa ły.
Z ma łą po mo cą węd ka rzy, któ rzy tuż
przed Wro cła wiem za pro po no wa li
nam wzię -
cie tra twy
na hol oraz
w s p a r  c i a
zna jo me go
miesz kań -
ca mia sta,
do pły nę li -
śmy do te -
re nu po li -
t e c h  n i  k i .
N i e  s t e  t y
nie da ne
nam by ło
prze pły nąć
przez ści słe
cen trum, po nie waż po ziom wo dy był
zbyt ni ski, a ślu za za mknię ta. Pod czas
po by tu przy brze gu spo tka li śmy pa rę
stu den tów, któ rzy za pro po no wa li nam
noc leg, gdy by śmy nie mie li gdzie się
w no cy po dziać. Nie sko rzy sta li śmy

jed nak z tej pro po zy cji – po sta no wi li -
śmy za koń czyć wy pra wę, bo prze cież
osią gnę li śmy już cel, ja kim by ło do tar -
cie do Wro cła wia. Po po że gna niu się
z „Mrocz nym Kak tu sem”, co sta ło się
na te re nie miej sco wych squ at ter sów,
uda li śmy się na dwo rzec, z któ re go
wró ci li śmy w no cy po cią giem do Gli -
wic.

Cho ciaż mo men ta mi by ło cięż ko
i de pry mu ją co, to wy pra wa nas wie le
na uczy ła. Przede wszyst kim do wie -
dzie li śmy się, jak wie le wspa nia łych
lu dzi nas ota cza. Cięż ko by ło by ich
wszyst kich wy mie nić, ale nie wąt pli -
wie w pa mię ci po zo sta ną set ki życz li -
wych węd ka rzy, dzie siąt ki po moc -
nych pra cow ni ków śluz (ofe ru ją cych
m.in. wo dę, pod wóz kę do od da lo ne go
skle pu, a na wet moż li wość umy cia
się), wie lu prze chod niów gra tu lu ją -
cych nam po my słu i od wa gi, pra cow -
ni cy ma ri ny Ślą skie go Yacht Clu bu,
któ rzy po ży czy li nam wio sła, kie row -
ca sa mo cho du cię ża ro we go wraz
z ko le gą, któ rzy prze wieź li nas i po -
mo gli zwo do wać, zna jo mi do star cza -

ją cy nam bu tel ki, czy wcze śniej wy -
mie nio na eki pa stra ża ków z Opo la.
W każ dym ra zie wszyst kim, któ rych
mi nę li śmy na swo jej dro dze, ser decz -
nie dzię ku je my! 

PIOTR AN DRZE JEW SKI

Trzech mło dych gli wi czan prze pły nę ło Ka nał Gli wic ki i ka wał Od ry 
– aż do Wro cła wia – tra twą zbudowaną z… pla sti ko wych bu te lek

Nie za po mnia na wy pra wa 

Dzielna za ło ga na „Mrocz nym Kak tu sie”.
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La tem nie bra ku je w po wie cie gli wic kim
atrak cyj nych im prez, któ re przy cią ga ją tłu -
my. Jed ną z nich jest Pik nik Ogór ko wy w Wil -
czy. Im pre za już na sta łe wpi sa ła się w ka -
len darz po wia to wych wa ka cyj nych wy da -
rzeń war tych te go, by na nich ko niecz nie
być!
Pik nik Ogór ko wy od by wa się za wsze 15 sierp nia.
W tym ro ku zor ga ni zo wa ny zo stał już po raz dwu -
na sty, na te re nie przy go ścin nym bo isku LKS
„Wil ki” Wil cza. By ła oczy wi ście de gu sta cja po -
traw z ogór ków, mu zy ka do tań ca, za ba wy i gry
dla dzie ci oraz licz ne sto iska ga stro no micz ne.
Gwóźdź pro gra mu jak za wsze sta no wił kon kurs
„Ogór ko we sma ki”. W tym ro ku wzię ło w nim
udział 17 kół go spo dyń wiej skich – głów nie z te -
re nu po wia tów gli wic kie go i ryb nic kie go. Kon -
kurs prze pro wa dzo no w dwóch kon ku ren cjach:
„zu pa ogór ko wa” oraz „ogó rek pod każ dą po sta -

cią”. Po tra wy oce nia ło ju -
ry, któ re go prze wod ni czą -
cym był wi ce wo je wo da
ślą ski An drzej Pi lot. Nie
ukry wał za chwy tu nad da -
nia mi przy rzą dzo ny mi
przez uczest nicz ki kon -
kur su. – Do tej po ry zna -
łem tyl ko smak zu py
ogór ko wej przy go to wy -
wa nej przez mo ją ma mę,
te raz wiem, że jest ich 17
i wszyst kie są wspa nia łe!
– mó wił przed ogło sze -
niem wy ni ków kon kur su.

I miej sce w kon ku -
ren cji „zu pa ogór ko wa” za ję ło KGW z Prze gę -
dzy, II – KGW Jej ko wi ce, III – KGW Sta ni ca,

a wy róż nie nie otrzy ma ło KGW Łu ków Ślą ski.
W kon ku ren cji „ogó rek pod każ dą po sta cią”

naj lep sze by ło KGW Ga szo wi ce, II miej sce
zdo by ło KGW Ksią że ni ce, III – KGW Prze gę -
dza, w wy róż nie nie – KGW Czu chów. Lau re -
aci kon kur su otrzy ma li licz ne na gro dy,
a wszyst kie ko ła dy plo my, któ re wrę cza li m.in.
wi ce sta ro sta gli wic ki Wal de mar Do mbek
i wójt gmi ny Pil cho wi ce Jo an na Ko ło czek -Wy -
bie rek.

Im pre zę zor ga ni zo wał Gmin ny Ośro dek Kul tu -
ry w Pil cho wi cach i Sa mo rząd Gmi ny Pil cho wi ce,
otrzy ma ła ona do fi nan so wa nie z do ta cji Po wia tu
Gli wic kie go. Pa tro nat ho no ro wy spra wo wał sta ro -
sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek. 

(RG)

Smak ogór ków

Przed sta wi ciel ki zwy cię skie go KGW z Prze gę dzy, któ re przy go to wa ło
naj lep szą zu pę ogór ko wą, od bie ra ją gra tu la cje od wi ce wo je wo dy
An drze ja Pi lo ta, wójt Jo an ny Ko ło czek -Wy bie rek i An drze ja Ogór ka –
prze wod ni czą ce go Ra dy Gmi ny Pil cho wi ce i za ra zem po my sło daw cy
wil czańskiej im pre zy. 

Cza sa mi po ziom wo dy był tak ni ski, że szu ka jąc noc le gu
przy brze gu trzeba było brnąć w bło cie…

Uro czy ple ner i tra twa po wo li su ną ca po Ka na le Gli wic kim.
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�  BEZ KOSZ TO WO, PRZY GO DO WO �

Za na mi wa ka cje, wraz ze wszyst ki mi ich uro ka mi. Każ dy spę dzał je
tak, jak po zwa la ły mu na to moż li wo ści fi nan so we i cza so we, a tak że
tak, by jak naj le piej wy ko rzy stać ten je dy ny w ro ku czas, gdy na bie ra -
my sił i pró bu je my ode rwać się od co dzien nych obo wiąz ków. Prze czy -
taj cie o tym, że nie po trze ba wiel kich na kła dów fi nan so wych, by prze -
żyć na praw dę wspa nia łą przy go dę. (Red.)

� WSPA NIA ŁE PRZE PI SY�
Ko niecz nie zaj rzyj na str. 16, gdzie za -
miesz cza my kil ka wspa nia łych prze pi sów
na da nia z ogór ków!



Trans port na dro gach pu blicz nych
po wi nien od by wać się zgod nie z prze -
pi sa mi ru chu dro go we go. Po jaz dy
trans por to we mu szą mieć do brze dzia -
ła ją cą i wi docz ną sy gna li za cję świetl -
ną, spraw ny układ ha mul co wy i trój kąt
wy róż nia ją cy po jazd wol no bież ny.
Trze ba je za re je stro wać, a kie ru ją cy
mu si mieć sto sow ne upraw nie nia. Ma -
te ria ły ob ję to ścio we, ta kie jak sło ma
czy sia no po win ny być tak umiesz czo -
ne i przy mo co wa ne na przy cze pie, aby
nie spa da ły i nie stwa rza ły za gro że nia
dla in nych użyt kow ni ków dro gi i nie
utrud nia ły kie ro wa nia po jaz dem (mak -

sy mal na wy so kość 4 m, sze ro kość 2,5
m). Ła dun ki syp kie, np. zbo że czy na -
wo zy mi ne ral ne lu zem mo gą być prze -
wo żo ne w szczel nych przy cze pach, za -
bez pie czo nych plan de ka mi, unie moż li -
wia ją cy mi roz sy py wa nie się ła dun ku
po dro dze. Na trans por to wa nych zie -
mio pło dach i ma te ria łach nie moż na
prze wo zić osób ani żad nych cięż kich
i ostrych przed mio tów. Ła dun ki mu szą
być za bez pie czo ne przed prze su wa -
niem i prze ta cza niem się. 

Pod czas trans por tu pło dów rol nych
i in nych ma te ria łów wy so ko za ła dun -
ko wych nie zbęd nym wy po sa że niem
przy czep po win na być dra bi na o dłu go -
ści od po wied niej do wy so ko ści prze wi -
dy wa ne go ła dun ku (pod cze pio nej
na bur cie pod czas prze jaz du), któ ra
słu ży do scho dze nia z za ła do wa nej
przy cze py. Pod czas wy ko ny wa nia prac
za ła dun ko wych i wy ła dun ko wych sil -
nik po jaz du po wi nien być wy łą czo ny,
a ha mu lec ręcz ny za cią gnię ty. W przy -
pad ku, gdy po jazd stoi na po chy ło -
ściach, do brze jest włą czyć bieg i pod -
ło żyć pod ko ła kli ny. 

W go spo dar stwie co dzien nie wy ko -
ny wa ne są pra ce trans por to we we -
wnętrz ne. Trans port wy ko ny wa ny jest
ręcz nie lub za po mo cą róż ne go ro dza ju
środ ków trans por to wych z na pę dem
me cha nicz nym bądź ręcz nym (prze no -
śni ki, po chyl nie, wóz ki wi dło we i ko ło -
we, ła do war ki, wy cią gar ki ręcz ne).
Wóz ki ręcz ne mu szą być kom plet ne,
w do brym sta nie tech nicz nym i spraw -
dza ne przed roz po czę ciem pra cy. Wóz -
ki uży wa ne na po chyl niach po win ny

być wy po sa żo ne w spraw ne ha mul ce,
na to miast wóz ki dwu ko ło we mu szą
być wy po sa żo ne w urzą dze nia do unie -
ru cha mia nia kół i ochra nia cze dło ni
na rę ko je ściach. Ma sa wóz ka nie po -
win na prze kra czać 150 kg. Wóz ki z na -
pę dem po win ny mieć sta no wi sko kie -
row cy za bez pie czo ne osło na mi chro -
nią cy mi przed ura za mi w ra zie ko li zji
oraz umoż li wia ją cym szyb kie opusz -
cze nie wóz ka. Po most prze zna czo ny
dla kie row cy wóz ka mu si mieć po -
wierzch nię za bez pie cza ją cą przed po -
śli zgnię ciem się. Ła do wa cze sa mo jezd -
ne lub za cze pia ne do cią gni ka rol ni cze -

go po win ny być ob słu gi wa ne
przez prze szko lo ne oso by.
W cza sie pod no sze nia chwy ta ka
na du żą wy so kość na le ży za -
pew nić sztyw ne pod par cie ła do -
wa cza. Ope ro wa nie ła do war ką
z cię ża rem unie sio nym po nad
po ziom ma szy ny na le ży wy ko -
ny wać ostroż nie po rów nym
pod ło żu. 

Trans port ręcz ny w go spo -
dar stwie rol nym jest przy czy ną
wie lu scho rzeń krę go słu pa.
W ce lu wy eli mi no wa nia po trze -
by prze no sze nia ręcz nie cię ża -
rów na le ży za sto so wać tacz ki
i wóz ki go spo dar cze. Przy po mi -
na my, że nie do pusz czal ne jest
pod no sze nie i prze no sze nie
w spo sób cią gły cię ża rów o ma -
sie więk szej niż 30 kg przez
męż czyzn i 12 kg przez ko bie ty,

a do ryw czo – 50 kg przez męż czyzn
i 20 kg przez ko bie ty. 

Za sto so wa nie w go spo dar stwach
rol nych po da nych za le ceń pod nie sie
po ziom bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
oraz przy czy ni się do spad ku zgła sza -
nych wy pad ków, po zwo li ura to wać
czy jeś zdro wie i ży cie. 

Przy po mi na my, że wy pa dek
przy pra cy rol ni czej na le ży zgło sić nie -
zwłocz nie do naj bliż szej Pla ców ki
KRUS. (RK)

KRUS pro mu je bez piecz ną pra cę

Trans por tuj z gło wą 
Pro duk cja rol ni cza zwią za na jest z cią głym trans por tem na te re nie go spo dar stwa oraz na dro gach pu blicz nych.
Jed ną z przy czyn wy pad ków sta no wi lek ce wa że nie pod sta wo wych za sad bhp, nie wła ści we za bez pie cze nie ła -
dun ku, uży wa nie zu ży te go sprzę tu rol ni cze go lub sto so wa nie nie bez piecz nych me tod pra cy. Od po wied nia wie -
dza, umie jęt no ści, do świad cze nie czy zna jo mość za sad, któ rych war to prze strze gać, po zwo li unik nąć za gro że nia.

Wi docz ny na zdję ciu
ogrom ny sło necz nik
wy ho do wa ny zo stał
w ogród ku Ka zi mie rza
Paw łow skie go w Tosz -
ku.

Sło necz ni ki są ra do sny -
mi kwia ta mi, któ re
uwiel bia ją bez po śred nie
dzia ła nie pro mie ni sło -
necz nych w mie sią cach
let nich. Wy stę pu ją w bar -
dzo wie lu od mia nach
i mo gą osią gać od 10 cm
do pa ru me trów wy so ko -
ści. Ten wi docz ny
na zdję cia ma po nad
5 me trów!

– Je stem bar dzo dum -
ny z tak do rod ne go sło -
necz ni ka – śmie je się pan
Ka zi mierz. – To wpraw -
dzie wy so kie ro śli ny,
rzad ko jed nak przy bie ra -
ją aż ta kie roz mia ry. 

Miesz kań co wi Tosz ka
gra tu lu je my ta kie go
przy rod ni cze go zja wi ska
we wła snym ogród ku!

(JM)

WY GRAJ Z NA MI Obok za miesz cza my dwa py ta nia. Wśród osób, któ re od po -
wie dzą na nie pra wi dło wo, roz lo su je my wy gra ną – dra bi nę
ufun do wa ną przez PT KRUS w Gli wi cach. Na od po wie dzi
cze ka my do 30 wrze śnia. Na le ży nad sy łać je na ad res ma -
ilo wy: re dak cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl lub pocz to wy: Wia -
do mo ści Po wia tu Gli wic kie go, ul. Zyg mun ta Sta re -
go 17, 44-100 Gli wi ce.
Oto py ta nia kon kur so we:

1. Z za ła do wa nej sło mą przy cze py na le ży scho dzić:
a. przy uży ciu dra bi ny przy staw nej o od po wied niej dłu go ści 
b. obo jęt nie, w ja ki spo sób
c. ze ska ku jąc z bur ty przy cze py. 
2. Pod czas trans por tu ziem nia ków z po la do go spo dar -
stwa na za ła do wa nej przy cze pie moż na prze wo zić: 
a. tyl ko jed ną oso bę 
b. nie wię cej niż dwie oso by 
c. ni ko go nie moż na prze wo zić.

Po przez prze sła nie roz wią za nia Czy tel nik wy ra ża zgo dę na prze twa rza nie da nych oso bo -
wych na po trze by kon kur su, zgod nie z usta wą z dnia 29 sierp nia 1997 r. o ochro nie da -
nych oso bo wych (tekst jed no li ty: DzU z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
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Ko mi sja Eu ro pej ska zgo dzi ła się
na prze su nię cie do tych czas nie -
wy ko rzy sta nych środ ków wy no szą -
cych ok. 127 mln eu ro na re ali za -
cję dzia ła nia „mo der ni za cja go -
spo darstw rol nych” w ra mach Pro -
gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej -
skich (PROW) na la ta 2007-2013. 

Jak in for mu je kie row nik Biu ra Po wia -
to we go Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo -
der ni za cji Rol nic twa (ARiMR) w Py -
sko wi cach An drzej Frej no, mo der ni za -
cja go spo darstw rol nych jest naj po pu -
lar niej szym dzia ła niem PROW. W do -
tych czas prze pro wa dzo nych na bo rach
wnio sków rol ni cy zło ży li w su mie po -
nad 96 tys. wnio sków sta ra jąc się uzy -
skać po moc w wy so ko ści 14 mld zł.  

W ra mach te go dzia ła nia ARiMR
przyj mo wa ła wnio ski w la tach
2007, 2009, 2011 (bez woj. wiel ko pol -
skie go) i 2012 (tyl ko w woj. pod kar -
pac kim). Naj czę ściej rol ni cy ubie ga li
się o wspar cie fi nan so we na za kup cią -
gni ków i ma szyn rol ni czych. Prze cię -

tna wiel kość po mo cy wy nio sła 130 
tys. zł.

We dług za po wie dzi mi ni stra rol -
nic twa i roz wo ju wsi Sta ni sła wa Ka -
lem by, do dat ko we pół mi liar da zł
na mo der ni za cję go spo darstw zo sta nie
roz dzie lo ne na ko per ty wo je wódz kie.
Z tych pie nię dzy bę dzie mo gło sko -
rzy stać do dat ko wo ok. 3 tys. go spo -
darstw. Wspar cie bę dzie udzie la ne
na do tych cza so wych za sa dach.
O przy zna niu wspar cia de cy do wa ła
licz ba punk tów. By ły one przy zna ne
m.in. na pod sta wie oce ny, na ile pla -
no wa na in we sty cja przy czy ni się
do wzmoc nie nia si ły eko no micz nej
go spo dar stwa. 

Mak sy mal ne do fi nan so wa nie, ja kie
moż na by ło uzy skać na ten cel wy no -
si 300 tys. zł na jed no go spo dar stwo
i jed ne go be ne fi cjen ta. ARiMR do pła -
ca od 40 proc. do 60 proc. tzw. kosz -
tów kwa li fi ko wa nych da nej in we sty -
cji. 

Re kor do wy sło necz nik

Fo
 to

:A
RCNasz po przed ni kon kurs wy gra ła Edy ta Ju sko wiak

z Wil ko wi czek. Na zdję ciu jej ma ma Gra ży na
(pierw sza z le wej), któ ra od bie ra ła na gro dę od Kry -
sty ny Krę giel, kie row ni ka Pla ców ki Te re no wej KRUS
w Gli wi cach. 

ARiMR in for mu je

Do dat ko we mi lio ny eu ro

Od 2 wrze śnia ARiMR przyj mu je
wnio ski od rol ni ków po szko do wa -
nych przez te go rocz ne klę ski ży -
wio ło we. Rol ni cy, któ rych go spo -
dar stwa ucier pia ły w tym ro ku
na sku tek po wo dzi, hu ra ga nu, gra -
du czy desz czu na wal ne go, mo gą
ubie gać się w agen cji o przy zna nie
po mo cy fi nan so wej. 

Agen cja wy pła ci po szko do wa nym
rol ni kom po moc ob li czo ną ja ko ilo -
czyn po wierzch ni upraw rol nych,
na któ rych wy stą pi ły stra ty w wy so ko -
ści kwa li fi ku ją cej upra wę do li kwi da cji
oraz staw ki po mo cy wy no szą cej 100 zł
na 1 ha znisz czo nej upra wy rol nej

lub 10 zł na 1 m2 znisz czo nych upraw
w szklar niach lub tu ne lach fo lio wych. 

Wy so kość wspar cia, ja kie mo że
otrzy mać rol nik, nie mo że prze kro czyć
rów no war to ści 7500 eu ro. Na ta ką po -
moc prze wi dzia no 89,35 mln zł. 

Wnio ski o fi nan so we wspar cie moż -
na skła dać do 30 wrze śnia 2013 r.,
w Biu rze Po wia to wym ARiMR w Py -
sko wi cach, ul. Ko per ni ka 2.

Do ku men ty nie zbęd ne do ubie ga nia
się o po moc moż na po brać ze stro ny in -
ter ne to wej www.arimr.gov.pl lub otrzy -
mać bez po śred nio w Biu rze Po wia to -
wym Agen cji. (AF)

Dla po szko do wa nych przez klę ski
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Opra co wa nie: RO MA NA GOZ DEK

�Twórcy pięknych koron dożynkowych w chwilę po odebraniu
podziękowań od gospodarzy powiatu i Pyskowic.   

�Srebrnym Me da lem „Za słu żo ny dla
rol nic twa” uho no ro wa ny zo stał Ma -
riusz Dy ka – na czel nik Wy dzia łu
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, geo log po wia to wy.

�Srebr ne me da le za za słu gi dla po żar nic twa otrzy ma li (od le -
wej): Ire na Ła ba – dy rek tor Od dzia łu Re gio nal ne go KRUS
w Czę sto cho wie, Ro man Wło darz – pre zes Ślą skiej Izby Rol ni -
czej i Kry sty na Krę giel – kie row nik Pla ców ki
Te re no wej KRUS w Gli wi cach.

�Srebr ne me da le za słu żo ny dla ło wiec twa ślą skie go ode bra -
li (od le wej): Ma ria Owcza rzak -Siej ko – skarb nik Po wia tu Gli -
wic kie go, Mag da le na Bud ny – se kre tarz Po wia tu Gli wic kie go,
Ire na Ła ba, Ro man Wło darz i wi ce sta ro sta gli wic ki Wal de mar
Do mbek. Me da le wrę czył Ta de usz Ma mok, prze wod ni czą cy
Ra dy Po wia tu, a za ra zem czło nek Pol skie go Związ ku Ło wiec -
kie go w Ka to wi cach i czło nek Głów ne go Są du Ho no ro we go
Z OSP RP w War sza wie. 

�Hen ryk Si bie lak – dy rek tor Miej skie go Ośrod ka Kul -
tu ry i Spor tu w Py sko wi cach oraz rad ny po wia to wy
otrzy mał Od zna kę „Za słu żo ny dla Pol skie go Związ ku
Dział kow ców”. 

�Pod czas do ży nek moż na by ło skosz to wać m.in. zu py ryb nej.
Przy sma ki znad mo rza ser wo wa no na sto isku Po wia tu Puc kie go –
po wia tu part ner skie go Po wia tu Gli wic kie go. Przy rzą dzi li je ku cha -
rze i ucznio wie Ze spo łu Szkół Po nad gim na zjal nych im. Sta ni sła wa
Sta szi ca w Kła ni nie, któ rym po ma ga ła mło dzież z Ze spo łu Szkół
im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach. Na zdję ciu z prof. Je rzym
Buz kiem, An drze jem Sit kie wi czem z Za rzą du Po wia tu Puc kie go,
Sła wo mi rem Adam czy kiem z Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go i rad -
ny mi Py sko wic. 

�Gwiaz da nie dziel ne go wie czo ru – Skal do wie.

PLON NIESIEMY, PLON!
XV Do żyn ki Po wia tu Gli wic kie go i XX Do żyn ki w Py sko wi cach

�W po wia to wym i py sko wic kim świę cie plo nów to -
wa rzy szył nam m.in. prof. Je rzy Bu zek.

�W Py sko wi cach co ro ku oglą dać moż na naj -
dłuż szy ko ro wód do żyn ko wy na Ślą sku.

� Moc no okla ski wa ny był Bog dan Tro ja nek & Ter ne Ro ma i in ne ze spo ły,
któ re wy stą pi ły na do żyn kach.
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�Korony ustawione w kościele pw. Nawrócenia św.
Pawła w Pyskowicach poświęcił ks. bp Gerard Kusz. 

�Sta ro sto wie XV Do ży nek Po wia tu Gli wic kie go i XX Do ży nek w Py -
sko wi cach – sta ro sta Ge rard Ju ra szek i sta ro ści na Ma ria Kropsz.



Szkol ny wrze sień
Dokończenie ze str. 1

In we sty cja re ali zo wa na jest w ra -
mach za da nia „Mo der ni za cja in fra -
struk tu ry spor to wej przy ZSZ Nr 2
w Knu ro wie” i obej mu je m.in. prze bu -
do wę da chu, wy mia nę pod ło gi, in sta la -
cję wen ty la cji me cha nicz nej z od zy -
skiem cie pła, re mont za ple cza sa ni tar -
no -szat nio we go. 

W po wia to wych szko łach wraz z ro -
kiem szkol nym 2013/2014 na de szło
tak że kil ka no wo ści. – Otwo rzy li śmy
je den od dział do dat ko wo dla uczniów
z upo śle dze niem umy sło wym w stop -
niu głę bo kim – in for mu je Gra ży na Gó -
ral czyk, dy rek tor ZSS w Knu ro wie.
Zaś py sko wic ki ZSS ofe ru je swo im
uczniom no we zajęcia. 

Rok szkol ny przy niósł du że zmia ny
w „Ko nop nic kiej” w Py sko wi cach –
w Li ceum roz po czę ły dzia łal ność kla -
sy: o pro fi lu ko sme tycz no -me dycz nym
i pro fi lu ar ty stycz nym oraz o pro fi lu
mun du ro wym. W uro czy stym roz po -
czę ciu dla pierw szych klas, ja kie przy -

go to wa no z tej oka zji, wzię li udział
m.in. Sła wo mir Adam czyk z Za rzą du
Po wia tu Gli wic kie go, ppłk. Jó zef Maj,

któ ry bę dzie spra wo wał opie kę
nad kla są mun du ro wą, por. Ra fał Pod -
gór ski – rzecz nik pra so wy 6. Ba ta lio nu
Po wietrz no -De san to we go w Gli wi cach
(jed nost ka ta ob ję ła pa tro nat nad tą kla -
są) oraz Sła wo mir To karz – po li cjant,

któ ry bę dzie pro wa dził za ję cia w tej że
kla sie. 

– W Ze spo le Szkół im. I. J. Pa de -
rew skie go w Knu ro wie no wy
rok szkol ny 2013/2014 to
czas spo koj ne go wdra ża nia
no wej pod sta wy pro gra mo -
wej, we dle któ rej ucznio wie
po cząw szy od kla sy II do ko -
nu ją wy bo ru 2-4 przed mio -
tów na ucza nych w za kre sie
roz sze rzo nym. Przy go to wu -
je my się rów nież do no wej

for mu ły eg za mi nu ma tu ral -
ne go, któ ra bę dzie obo wią zy -
wać już od 2015 r. W bie żą -
cym ro ku szkol nym prze pro -
wa dzi my tak że pierw sze eg -
za mi ny po twier dza ją ce kwa -
li fi ka cje w za wo dzie, któ re
już w trak cie na uki w szko le,
pod ko niec kla sy II, bę dą
zda wać przy szli eko no mi ści,
in for ma ty cy i tech ni cy ob słu -
gi tu ry stycz nej – in for mu je
Do ro ta Gu mien ny, dy rek tor

„Pa der ka”. 
War to przy tym rów nież

pod kre ślić wy so ką zda wal -
ność eg za mi nów przez
uczniów tej szko ły. W I LO
wy nio sła ona 99 proc. – to du -
ży suk ces, zwa żyw szy że
śred nia kra jo wa dla li ce ów li -
czy ła 90 proc., śred nia wo je -
wódz ka – 90 proc., a dla Gli -
wic – 94. Rów nie do brze wy -
pa dło Tech ni kum nr 1 „Pa der -
ka”, gdzie zda wal ność wy nio -
sła 93 proc. przy śred niej kra -

jo wej 71 proc., śred niej wo je wódz -
kiej 73 proc., i w Gli wi cach 75 proc.
Z ko lei dy plom tech ni ka in for ma ty ka
ode bra ło tu 83 proc. zda ją cych, gdy
tym cza sem śred nia w woj. ślą skim wy -
nio sła 61 proc, a w Gli wi cach 67 proc.
Rów nie do brze wy pa dli tech ni cy eko no -
mi ści: wskaź nik ten wy no sił w ich przy -
pad ku 85 proc. przy śred niej wo je wódz -
kiej 74 proc. i w Gli wi cach 53 proc.

Ży czy my wszyst kim uczniom, by
i ten rok szkol ny był rów nie uda ny! 

SO NIA GU ZIK

12 www.powiatgliwicki.pl
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W bie żą cym ro ku szkol nym
2013/2014 Po rad nia Psy cho lo gicz -
no -Pe da go gicz na w Knu ro wie
w dal szym cią gu bę dzie re ali zo wa -
ła róż no rod ne tre nin gi, warsz ta ty,
pre lek cje i pro -
gra my au tor -
skie, sta ra jąc się
na bie żą co wy -
cho dzić na prze -
ciw za po trze bo -
wa niom swo ich
klien tów.
O tym, jak bo ga tą
dzia łal ność pro -
wa dzi ta pla ców -
ka, świad czy spra -
woz da nie z jej
dzia łal no ści za
ub. rok szkol ny
2 0 1 2 / 2 0 1 3 .  
W I i II se me strze
ub. ro ku szkol ne go pra cow ni cy Po rad ni
Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz nej w Knu -
ro wie oprócz dzia łal no ści dia gno stycz -
nej, kon sul ta cyj nej i te ra peu tycz nej pro -
wa dzi li sze reg za jęć kie ro wa nych
do róż ne go ro dza ju grup od bior ców
na te re nie szkół i przed szko li, prze zna -
czo nych za rów no do uczniów, jak i ro -
dzi ców, na uczy cie li i pe da go gów. 

W ra mach sze ro ko ro zu mia nej po -
mo cy gru po wej prze pro wa dza ne by ły
róż no rod ne warsz ta ty dla uczniów po -
świę co ne in te gra cji i współ pra cy w gru -
pie, roz wi ja niu i bu do wa niu umie jęt no -
ści in ter per so nal nych uczniów, ta kich
jak ra dze nie so bie z trud ny mi emo cja mi
oraz ze stre sem. W ra mach po mo cy
uczniom re ali zo wa ny był tre ning kre -
atyw no ści oraz warsz ta ty po świę co ne
efek tyw ne mu ucze niu się i za pa mię ty -
wa niu. Pra cow ni cy po rad ni pro wa dzi li
tak że na te re nie szkół gim na zjal nych
za ję cia ak ty wi zu ją ce wy bór za wo du.
W ra mach dzia łal no ści pro fi lak tycz nej
or ga ni zo wa ne by ły za ję cia do ty czą ce
pro ble ma ty ki FAS oraz za gro żeń pły ną -
cych ze stro ny In ter ne tu. 

Za ję cia ad re so wa ne do ro dzi ców
po świe co ne by ły ta kim za gad nie -
niom jak doj rza łość szkol na, wspie -
ra nie dziec ka młod sze go w związ ku

z ob ni że niem wie ku szkol ne go,
wspie ra nie dziec ka star sze go w bu -
do wa niu po zy tyw ne go wi ze run ku
sie bie i po dej mo wa niu traf nych de -
cy zji za wo do wych, a tak że po świę -
co ne pro ble ma ty ce opóź nie nia roz -
wo ju mo wy oraz funk cjo no wa niu
dziec ka z Ze spo łem Asper ge ra w kla -
sie in te gra cyj nej. W ra mach za jęć
warsz ta to wych pra cow ni cy po rad ni
pro wa dzi li tre ning umie jęt no ści wy -
cho waw czych dla ro dzi ców na te re -
nie szkół i przed szko li. 

Za ję cia ad re so wa ne do na uczy cie li
i pe da go gów obej mo wa ły te ma ty kę
doj rza ło ści szkol nej dziec ka sze ścio -
let nie go, dia gno zy dys lek sji, roz wią -
zy wa nia kon flik tów w opar ciu o za sa -
dy, za cho wań su icy dal nych dzie ci
i mło dzie ży oraz prze ży wa nia ża lu
po stra cie.

Z peł ną ofer tą Po rad ni Psy cho lo -
gicz no -Pe da go gicz nej w Knu ro wie za -
po znać się moż na na jej stro nie in ter ne -
to wej pod ad re sem: www.pppk nu -
row.drl.pl.

MA RIO LA KA NAS 

Do po rad ni –
nie tyl ko po po ra dę

Pod czas za jęć z psy cho lo giem.
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Wy re mon to wa ny hol w bu dyn ku ZS
im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie
przy ul. Szpi tal nej 25. W na stęp nych
eta pach prac wy ko na ne zo sta ną:
re mont sa li gim na stycz nej i ada pta -
cja po miesz czeń na po kój na uczy -
cie li wy cho wa nia fi zycz ne go i ma -
ga zyn sprzę tu spor to we go.
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W „Ko nop nic kiej” wy mie nio ne zo sta ły scho dy
przy ha li spor to wej – ze sta rych od cho dzi ły
płyt ki, za gra ża jąc bez pie czeń stwu. 
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Od no wio na świe tli ca w Ze spo le Szkół Spe cjal -
nych w Knurowie.

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 pro jek ty 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 rza ją się o ko lej -
ny pro jekt.
No wy pro jekt o na zwie „Mo der ni za cja
sys te mu do sko na le nia na uczy cie li
w po wie cie gli wic kim” ma 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. Naj now sze ba da nia wska zu ją bo -
wiem, 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 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 ro ku do czerw ca 2015 ro ku
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 któ rą gro no
pe  da  go  g icz  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. 

EWA PIESZ KA

Do sko na lić jak naj le piej

To, jak przy go to wa ni są do swej pra cy na uczy cie le, de cy -
du je o tym, jak wy kształ ce ni są ucznio wie.
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Za pra sza my dy rek to rów pla có -
wek edu ka cyj nych za in te re so -
wa nych udzia łem w pro jek cie
do nad sy ła nia na ad res Sta ro -
stwa Po wia to we go w Gli wi cach
for mu la rzy zgło sze nio wych lub
bez po śred nie go skła da nia ich
w Biu rze Ob słu gi Klienta te go
urzę du. Na zgło sze nia cze ka my
do 15 wrze śnia br. Zgod nie
z kry te ria mi do stę pu, w pro jek -
cie mo gą uczest ni czyć wszyst -
kie szko ły i przed szko la z te re nu
po wia tu z wy jąt kiem pla có wek
spe cjal nych i przed szko li za -
trud nia ją cych mniej niż 5 na -
uczy cie li. Szcze gó ło we za sa dy
re kru ta cji za wie ra re gu la min,
któ ry za miesz czo ny jest na stro -
nie www.po wiat gli wic ki.pl. Tam
też zna leźć moż na wzór for mu -
la rza zgło sze nio we go szko -
ły/przed szko la.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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Za koń czy ła się re ali za cja pro jek tu
„Toż sa mość kul tu ro wa i re gio nal na
– waż ny ele ment pod no sze nia ja -
ko ści edu ka cji w Wa lii i na Ślą sku”.
Je go zwień cze niem by ła wi zy ta
de le ga cji Po wia tu Gli wic kie go
w part ner skim Hrab stwie Den bi gh -
shi re w Wa lii.

Pro jekt ten re ali zo wa ny był w ra mach
Pro gra mu „Ucze nie się przez ca łe ży -

cie” – Pro jek ty Part ner skie Co me nius
Re gio. Roz po czął się w sierp niu 2011 r.
i trwał do lip ca br. Je go war tość wy no si -
ła 179 640 zł, w tym war tość unij ne go
do fi nan so wa nia sta no wi ła 155 160 zł. 

Po stro nie wa lij skiej w pro jek cie
uczest ni czy li: Den bi gh shi re Co un ty
Co un cil (li der pro jek tu), Ys gol Tir
Mor fa, C -SAW North Wa les–Com mu -

ni ty Sup port for Au tism in Wa les,
a po stro nie pol skiej: Po wiat Gli wic ki
(part ner wio dą cy), Ze spół Szkół Spe -
cjal nych w Py sko wi cach, Ze spół Szkół
Spe cjal nych w Knu ro wie, Po rad nia
Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz na w Py -
sko wi cach, Po rad nia Psy cho lo gicz no -
-Pe da go gicz na w Knu ro wie.

Głów nym ce lem pro jek tu by ła po -
pra wa ja ko ści edu ka -
cji spe cjal nej w Wa lii
i na Ślą sku – po przez
wspól ną pra cę
na rzecz iden ty fi ka cji
i wdro że nia naj lep -
szych prak tyk w za -
kre sie roz wią zy wa -
nia pro ble mów emo -
cjo nal nych uczniów,
m.in. za po mo cą bu -
do wa nia po czu cia
toż sa mo ści kul tu ro -
wej i re gio nal nej. Jak

pod kre śla ją twór cy pro jek tu, bu do wa ne
w ten spo sób po czu cie przy na leż no ści
sprzy ja roz wo jo wi umie jęt no ści
uczniów – za rów no edu ka cyj nych, jak
i spo łecz nych. Środ kiem do osią gnię cia
za ło żo ne go ce lu by ła or ga ni za cja wy -
jaz dów stu dyj nych, kon fe ren cji i warsz -
ta tów słu żą cych po rów na niu sys te mów
i me tod edu ka cyj nych w kra jach part -

ner skich oraz sto so wa nych tam form
udzie la nia wspar cia uczniom o spe cjal -
nych po trze bach edu ka cyj nych.

W ostat nim wy jeź dzie stu dyj nym
w ra mach pro jek tu, któ ry trwał od
9 do 12 lip ca, udział wzię li przed sta wi -
cie le Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go
na cze le ze Sła wo mi rem Adam czy kiem
oraz dy rek tor ki po wia to wych ze spo łów
szkół spe cjal nych i po rad ni psy cho lo -
gicz no -pe da go gicz nych.   

Pod czas te go wy jaz du stu dyj ne go
przed sta wi cie le Po wia tu Gli wic kie go od -
wie dzi li  pla ców ki oświa to we zaj mu ją ce
się szkol nic twem spe cjal nym: szko łę
pod sta wo wą i gim na zjum w Ys gol Plas
Bron dyf fryn oraz Ys gol Tir Mor fa, mie li
też oka zję po znać pra cę Ru thin Craft
Cen tre, czy li Cen trum Rze mio sła w Ru -
thin, gdzie m.in. od by wa ją prak ty ki
ucznio wie. Uczest ni czy li także w Llan -
gol len In ter na tio nal Eisted d fod – mię dzy -
na ro do wym fe sti wa lu chó rów, któ ry co -
rocz nie od by wa się w Hrab stwie Den bi -
gh shi re. W sie dzi bie sta ro stwa w Ru thin
obej rze li pre zen ta cję pt. Re spon ding to
Chan ging Cul tu re (Re ago wa nie na zmia -
ny kul tu ro we) w kon tek ście me diów spo -
łecz nych. Przed sta wi cie le Po wia tu Gli -
wic kie go spo tka li się z wła dza mi Hrab -
stwa Den bi gh shi re – sta ro stą Hugh Evan -
sem i prze wod ni czą cym ra dy Ray mon -
dem Bar tley’em. Od by ło się rów nież spo -
tka nie z oso ba mi od po wie dzial ny mi
za re ali za cję pro jek tu ze stro ny Wa lii. 

– Wszy scy stwier dzi li, że wspól nie
pro wa dzo ny pro jekt był bar dzo uda nym
przed się wzię ciem – in for mu je Sła wo mir
Adam czyk. – Roz ma wia li śmy też o pla -
nach dal szej współ pra cy. Obie stro ny zo -
bo wią za ły się do po szu ki wa nia na stęp -
ne go pro jek tu, w któ rym mo gli by śmy
uczest ni czyć ja ko part ner skie po wia ty.    

In for ma cje o prze bie gu ca łe go pro -
jek tu znaj du ją się na stro nie sta ro stwo.
gli wi ce.pl w za kład ce Re ali zo wa ne
pro jek ty unij ne. (RG)

Wa lij sko -ślą skie wzor ce

Przed sta wi cie le Po wia tu
Gli wic kie go spo tka li się
z wła dza mi Hrab stwa
Den bi gh shi re – na zdję -
ciu z prze wod ni czą cym
ra dy Ray mon dem Bar -
tley’em.

Uczest ni cy wy jaz du stu -
dyj ne go mie li oka zję
po znać wa lij skie pla -
ców ki, zaj mu ją ce się
edu ka cją spe cjal ną. 
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Od 2004 ro ku spra wu ję man dat po -
sła do Par la men tu Eu ro pej skie go,
re pre zen tu jąc wo je wódz two ślą -
skie. Na co dzień pra cu ję w Ko mi sji
Ryn ku We wnętrz ne go i Ochro ny
Kon su men tów, któ rej jed nym
z pod sta wo wych za dań jest two -
rze nie roz wią zań praw nych ma ją -
cych uła twić dzia ła nie ma łym
i śred nim przed się bior stwom – za -
rów no w kra jach człon kow skich
UE, jak i na wspól nym ryn ku UE. 
Pod czas licz nych spo tkań z przed się -
bior ca mi na sze go re gio nu sta ram się
przed sta wić ko rzy ści, ja kie pły ną z na -
sze go człon ko stwa w UE. Jed nym
z naj czę ściej po ja wia ją cych się py tań
są te do ty czą ce fun du szy unij nych. Pa -
da ją one za rów no ze stro ny przed sta wi -
cie li wiel kich kor po ra cji, jak i ma łych
i śred nich firm oraz osób, któ re do pie -
ro za mie rza ją roz po cząć dzia łal ność
go spo dar czą. 

Głów ny na cisk przed się bior cy,
zwłasz cza ci po cząt ku ją cy, kła dą na to
skąd mo gą za czerp nąć in for ma cje
o moż li wo ści uzy ska nia unij nej do ta cji
oraz sko rzy stać z fa cho we go do radz -
twa i po mo cy przy apli ko wa niu o fun -
du sze. Jed nym z pod sta wo wych źró deł
ta kiej wie dzy jest stro na Mi ni ster stwa
Roz wo ju Re gio nal ne go www.mrr.gov.
pl, gdzie znaj du ją się wszyst kie in for -
ma cje na te mat środ ków unij nych
na la ta 2007-2013 oraz no wej per spek -
ty wy fi nan so wej na la ta 2014-2020.
Po moc ny mo że być rów nież por tal
www.fun du sze eu ro pej skie.gov.pl,
na któ rym – oprócz szcze gó ło wych
pod staw praw nych zwią za nych z za sa -
da mi przy zna wa nia fun du szy – za -
miesz czo ne są prak tycz ne in for ma cje
umoż li wia ją ce po ten cjal nym be ne fi -
cjen tom za po zna nie się z ro dza ja mi
fun du szy oraz pro ce du ra mi apli ka cyj -
ny mi. Moż na tam także do wie dzieć się
wszyst kie go na te mat szko leń i kon fe -
ren cji zwią za nych z pro ble ma ty ką po -

zy ski wa nia środ ków na dzia łal ność go -
spo dar czą, za rów no na te re nie wo je -
wódz twa ślą skie go, jak i ca łe go kra ju. 

W na szym re gio nie szko le nia ta kie
or ga ni zo wa ne są m.in. przez Ślą skie
Cen trum Przed się bior czo ści w Cho -
rzo wie, któ re pro wa dzi też edu ka cję
w za kre sie pra wi dło we go roz li cza nia
po zy ska nych już do ta cji. Na pew no
war to rów nież za po znać się z ofer tą
Re gio nal nej Izby Go spo dar czej
w Ka to wi cach, w struk tu rze któ rej
pra cu je ze spół ds. re ali za cji pro jek -
tów pro wa dzą cy sze ro ko za kro jo ną
dzia łal ność in for ma cyj no -do rad czą
za rów no dla firm człon kow skich, jak
i osób chcą cych sta wiać pierw sze
kro ki w biz ne sie. Wie le prak tycz nych
in for ma cji i wska zó wek mo gą Pań -
stwo też uzy skać w Re gio nal nej Izbie
Prze my sło wo -Han dlo wej w Gli wi -
cach oraz Izbie Prze my sło wo -Han -
dlo wej Ryb nic kie go Okrę gu Prze my -
sło we go.
Sza now ni Pań stwo, mam na dzie ję, że
wska za ne źró dła uła twią po zy ska nie
in for ma cji o do stęp nych środ kach unij -
nych. Wie rzę, że dzię ki nim w wa szym
po wie cie po wsta ną no we fir my i miej -
sca pra cy, a ist nie ją ce przed się bior stwa
sta ną się bar dziej kon ku ren cyj ne za -
rów no na ryn ku kra jo wym, jak i wspól -
nym ryn ku UE. 
Po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go

MAŁ GO RZA TA HANDZ LIK

Za rząd Po wia tu Gli wic kie go ogła -
sza na bór uczest ni ków do pro jek tu
sys te mo we go: „Mam za wód –
mam pra cę w re gio nie” w ra mach
dzia ła nia 9.2 PO KL.

To atrak cyj ny pro jekt – każ dy uczeń
bio rą cy w nim udział ko rzy sta z do radz -
twa za wo do we go, bę dzie miał do stęp
do plat for my e -le ar nin go wej oraz moż -
li wość wzię cia udzia łu w bez płat nych
kur sach za wo do wych. Uczest ni kiem
pro jek tu mo że zo stać oso ba, któ ra
w chwi li pod pi sy wa nia de kla ra cji
uczest nic twa speł nia łącz nie na stę pu ją -
ce kry te ria: kształ ci się w szko le (za sad -
ni czej szko le za wo do wej lub tech ni -
kum) bio rą cej udział w pro jek cie; nie
by ła uczest ni kiem pro jek tu w po przed -
nim ro ku szkol nym; nie jest uczest ni -
kiem in ne go pro jek tu re ali zo wa ne go
w ra mach Dzia ła nia 9.2 Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki 2007 – 2013. 

Wa run kiem ubie ga nia się o udział
w pro jek cie jest zło że nie przez kan dy -
da ta na stę pu ją cych do ku men tów: for -
mu la rza zgło sze nio we go do pro jek tu,
oświad cze nia o wy ra że niu zgo dy
na prze twa rza nie da nych oso bo wych
oraz wy peł nio nej an kie ty re kru ta cyj -
nej. Do ku men ty na le ży zło żyć we wła -
ści wej szko le do 2 paź dzier ni ka br. lub
w Biu rze Ob słu gi Klien ta w Sta ro stwie
Po wia to wym w Gli wi cach, ul. Zyg -
mun ta Sta re go 17, 44-100 Gli wi ce –
do 5 paź dzier ni ka 2013 r. (de cy du je da -
ta wpły wu do ku men ta cji). For mu la rze
oraz Re gu la min re kru ta cji i uczest nic -
twa w pro jek cie do stęp ne są w Wy dzia -
le Roz wo ju i Pro mo cji Sta ro stwa Po -
wia to we go w Gli wi cach p. 366,
w szko łach oraz na stro nie in ter ne to wej
www.po wiat gli wic ki.pl. Wię cej in for -
ma cji pod nr. tel. 32 338 37 18, e -ma il:
s.blasz czyk@sta ro stwo.gli wi ce.pl.

„Za wo do we” wzmoc nie nie
Sa mo rząd Gmi ny To szek wy szedł
na prze ciw po trze bom ko biet, któ re
z róż nych po wo dów ma ją pro blem
z za ist nie niem na ryn ku pra cy lub
chcą cym pod nieść swo je kwa li fi -
ka cje za wo do we. 
W związ ku z tym dla 20 pań, zor ga ni -
zo wa no szko le nia ma ją ce na ce lu roz -
wój klu czo wych kom pe ten cji, nie zbęd -
nych do po lep sze nia swo jej sy tu acji ży -
cio wej. Przy go to wa ny cykl szko leń
współ fi nan so wa ny jest przez Unię Eu -
ro pej ską z Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go w ra mach Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki 2007-2013,
Prio ry tet IX „Roz wój wy kształ ce nia
i kom pe ten cji w re gio nach”, Dzia ła -
nie 9.5 „Od dol ne ini cja ty wy edu ka cyj -
ne na ob sza rach wiej skich”. Pro jekt re -
ali zo wa ny jest od kwiet nia do paź dzier -
ni ka. W ra mach pod ję tych dzia łań pro -
wa dzo ne są za ję cia z na uki ję zy ka nie -
miec kie go, ob słu gi kom pu te ra oraz
kurs pra wa jaz dy ka te go rii B. Warsz ta -
ty kom pu te ro we oraz za ję cia z ję zy ka
nie miec kie go od by wa ją się w ty go dniu
we dle usta lo ne go har mo no gra mu, na -

to miast kurs pra wa jaz dy po dzie lo ny
jest na dwie czę ści: teo re tycz ną (usta lo -
ne go dzi ny szko le nia) i prak tycz ną,
gdzie spo tka nia od by wa ją się in dy wi -
du al nie. Wszyst kie uczest nicz ki otrzy -

ma ły rów nież ma te ria ły szko le nio we,
a w ra mach kur su pra wa jaz dy sfi nan -
so wa ne zo sta ły tak że ba da nia le kar skie
oraz 1 eg za min.

Udział w cy klu szko le nio wym za -
gwa ran tu je uczest nicz kom zdo by cie

no wych kom pe ten cji. Na to miast uzy -
ska na wie dza i umie jęt no ści po zwo lą
kon ku ro wać na ryn ku pra cy, a udzie lo -
ne wspar cie wpły nie na zwięk sze nie
mo ty wa cji i ak tyw no ści za wo do wej.

Gmi na To szek już od kil ku lat re ali zu je
pro jek ty skie ro wa ne do ko biet, obec ny
jest szó stym z ko lei ma ją cym na ce lu
wy rów ny wa nie ich szans na ryn ku pra -
cy po przez ni we lo wa nie dys kry mi na cji
ze wzglę du na płeć.

Pa nie z Gmi ny To szek chcą się roz wi jać!
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Pro sto z Bruk se li

W stro nę MŚP
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Wa ka cje mi -
nę ły, a wraz
z ni mi Pa ła -
co we La to
M u  z y c z  n e
w Pław nio wi -
c a c h .
Na Dzie dziń -
cu Ma ryj nym
tam tej sze go
Ze spo łu Pa -
ła co wo -Par -
ko we go jak
za wsze nie
b r a  k o  w a  ł o
s ł u  c h a  c z y
z a  c h w y  c o  -
nych za rów -
no świet ny mi
kon cer ta mi, jak i kli ma tem te go
uro kli we go miej sca. 

W ko lej ne nie dziel ne wie czo ry – po -
cząw szy od 14 lip ca, a skoń czyw szy
na 1 wrze śnia – ta pięk na ple ne ro wa sa -
la kon cer to wa roz brzmie wa ła róż no -
rod ną mu zy ką. Na po czą tek „W kra inie
ope ret ki i mu si ca lu” za śpie wa li so li ści
scen ślą skich z to wa rzy sze niem ze spo -
łu in stru men tal ne go. Na na stęp nym
kon cer cie wir tu oz Flet ni Pa na, fle tu
bocz ne go i skrzy piec, Edward Si mo ni
za grał „Naj pięk niej sze me lo die świa -
ta”. 11 sierp nia kon cert da li „Se rvi Do -
mi ni Can to res” Śpie wa ją cy Słu dzy Pa -
na, Ze spół Księ ży So li stów. Ko lej ny
wie czór na le żał do „Cla ret Go spel”,
Gru py Ewan ge li za cyj nej z Wy brze ża

Ko ści Sło nio wej. Jej kon cert pt. „Za -
wie rzy łem Chry stu so wi” był praw dzi -
wą afry kań ską mo dli twą pły ną cą z głę -
bi ser ca. Na ostat nim te go rocz nym
kon cer cie usły sze li śmy Jac ka Sil skie go
i mło de śpie wa cze ta len ty. Każ dy, kto
choć raz był na tych kon cer tach, z pew -
no ścią po wie: Do usły sze nia za rok!

Or ga ni za to rem „Pa ła co we go La ta
Mu zycz ne go” był – jak co ro ku – Ze -
spół Pa ła co wo -Par ko wy w Pław nio wi -
cach, zaś part ne ra mi: gmi na Ru dzi niec,
Nad le śnic two Ru dzi niec, Tau ron i Epi -
graf. Pa tro nat ho no ro wy nad im pre zą
spra wo wa li: bi skup gli wic ki Jan Ko -
piec, sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo -
rek i wójt Gmi ny Ru dzi niec Krzysz tof
Ob rzut. (RG)

Mi nę ło Pa ła co we La to

Dzie dzi niec Ma ryj ny nie bez ko ze ry na zy wa ny jest naj pięk -
niej szą sa lą kon cer to wą po wia tu.
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18 wrze śnia br. do bie ga dzie się cio -
let ni okres dzia łal no ści Mu zeum
Miej skie go w Py sko wi cach. Z tej
oka zji przy go to wa no spe cjal ną
wy sta wę. 

18 wrze śnia 2003 r. otwar cia pla ców ki
w mu rach sę dzi we go Ra tu sza do ko na ły
wła dze Py sko wic: Jan Że brow ski – ów -

cze sny prze wod ni czą cy Ra dy Miej skiej
i Wa cław Kę ska – bur mistrz Py sko wic
w to wa rzy stwie Wła dysława Ma co wi -
cza – za ło ży cie la Mu zeum.

By przy po mnieć tę
dzie się cio let nią dzia łal -
ność pla ców ki, w naj bliż -
szą śro dę, 18 wrze śnia br.
o godz. 17.00 otwar ta zo -
sta nie wy sta wa wy peł nio -
na po świę co ny mi jej ma te -
ria ła mi i opi sa mi. Po nad to
bę dzie moż li wość za ku pu
me da lu pa miąt ko we go,
kart pocz to wych i sko rzy -
sta nia ze stem pla pocz to -
we go zwią za ne go z dzie -
się cio le ciem Mu zeum. 

Za pra sza my miesz kań -
ców Py sko wic i ca łe go po wia tu
do zwie dza nia ju bi le uszo wej wy sta wy!

(SoG)

Mu ze al ny ju bi le usz 

21 wrze śnia o godz. 14.00 obok re -
mi zy w Ko tu li nie roz pocz nie
się wiel ka pa ra da or kiestr.
Im pre za jest or ga ni zo wa na
z oka zji 110-le cia Or kie stry
Ko tu lin.
Pod czas pa ra dy za pre zen tu ją
się: Or kie stra Bia ła, Or kie stra
Gó raż dże, Or kie stra Ko tu lin –
or ga ni za tor im pre zy, Or kie stra
Świ bie i Or kie stra To szek.
Na za koń cze nie za pla no wa no
za ba wę ta necz ną z udzia łem
Cze skiej Roz ryw ko wej Or kie -
stry Dę tej. 

Im pre za jest współ fi nan so wa na ze
środ ków Po wia tu Gli wic kie go i Gmi ny
To szek. (SoG)

Pa ra da or kiestr 

„Du szą” mu zeum jest Wła dysław Ma co wicz, któ -
ry z pa sją od lat przy bli ża dzie je Py sko wic.

Trwa ją Eu ro pej skie Dni Dzie dzic twa.
W ra mach te go cy klu przy wo łu ją -
ce go na szą prze szłość or ga ni zo -
wa nych jest na Zie mi Gli wic kiej kil -
ka cie ka wych im prez.

Jesz cze 14-15 wrze śnia (by ła ta ka
moż li wość rów nież 7-8 wrze śnia)

w godz. 10.00-15.00 za chę ca my
do zwie dze nia Izby Tra dy cji Gór ni czej
przy ul. Dwor co wej 3a w Knu ro wie
i obej rze nia wy sta wy pt. „Knu rów –
mia sto na wę glu wy ro słe”. Uka zu je
ona roz wój i awans kul tu ral ny mia sta
dzię ki dzia łal no ści na tym te re nie gór -
nic twa. Zwie dza nie wy sta wy – po te le -
fo nicz nym zgło sze niu u ku sto sza Izby
Tra dy cji, Bo gu sła wa Szy gu ły,
tel. 506 599 168. Do dat ko wo w ra mach
Eu ro pej skich Dni Dzie dzic twa prze wi -
dzia no trzy wy ciecz ki po mie ście, pod -
czas któ rych bę dzie moż na po znać je go
prze szłość, in we sty cje, pa tro nów ulic,
po mni ki i prze bieg gra ni cy w 1922 r.
Każ dy z uczest ni ków otrzy ma in for ma -

tor z map ką i opi sem tych cie ka wych
miejsc oraz pa tro nów ulic. 

21 i 22 wrze śnia za pra sza my
na XI Gli wic kie Dni Dzie dzic twa Kul -
tu ro we go. Bę dzie oka zja, by bli żej po -
znać per ły gli wic kiej ar chi tek tu ry i wy -
bit nych ar chi tek tów te go mia sta, m.in.

E r i  c h a
Men de soh -
na, Emi la
i Geo r ga
Z i l  l  m a n  -
nów czy
Do mi ni ku -
sa Böhma.
Mia sto zna -
la zło się
na twór czej
dro dze każ -
de go z nich,
a efekt to
wy jąt ko we,

czę sto no wa tor skie re ali za cje i roz wią -
za nia ar chi tek to nicz ne, któ re bu dzą po -
dziw po dziś dzień. Przyj rzeć się im bę -
dzie moż na pod czas zwie dza nia tras,
przy go to wa nych przez Mu zeum w Gli -
wi cach. Na ich szla ku znaj dą się m.in.
kam pus Po li tech ni ki Ślą skiej, przed -

wo jen ne do my to wa ro we i dzie ła ar chi -
tek tu ry prze my sło wej. Ich uczest ni kom
to wa rzy szyć bę dą ja ko prze wod ni cy hi -
sto ry cy i ar chi tek ci, któ rzy od stycz nia
br. – w ra mach pro jek tu „Gli wi ce
na ich dro dze” – pro wa dzi li wy kła dy
na ten te mat. Cen nym uzu peł nie niem
cy klu jest pu bli ka cja o tym sa mym ty -
tu le, któ ra za pre zen to wa na zo sta nie
pod czas Dni Dzie dzic twa. Jej re dak to -
rem, jak rów nież po my sło daw czy nią
cy klu „Gli wi ce na ich dro dze” jest dr
inż. arch. Mag da le na Żmu dziń ska -No -
wak, ad iunkt w Ka te drze Hi sto rii i Teo -
rii Ar chi tek tu ry Wy dzia łu Ar chi tek tu ry
Po li tech ni ki Ślą skiej. XI Gli wic kie Dni
Dzie dzic twa Kul tu ro we go za koń czy
otwar ta se sja na uko wa „No wo cze sność
a do bra kon ty nu acja” na Wy dzia le Ar -
chi tek tu ry PŚl. Szcze gó ło wy pro gram
gli wic kich im prez na stro nie www.mu -
zeum.gli wi ce.pl. 

W ka len darz Eu ro pej skich Dni
Dzie dzic twa wpi su ją się rów nież uro -
czy sto ści upa mięt nia ją ce ofia ry zbrod -
ni, do ko na nej we wrze śniu 1946 r.
w Ba ru cie (gm. Wie lo wieś). Wię cej
na ten te mat pi sze my na str. 3. 

(RG)

W nur cie na sze go dzie dzic twa

„Na tu ry sta, czy li Wil helm von Blan -
dow ski w Au stra lii” to ty tuł wy sta -
wy, któ ra 20 wrze śnia otwar ta zo -
sta nie w gli wic kiej Wil li Ca ro. 

Nie zwy kłe, bar dzo sta re oka zy przy ro -
dy pią te go kon ty nen tu:  pre pa ra ty, wy -
pcha ne zwie rzę ta oraz musz le, frag -

men ty skał, ry ci ny z wi ze -
run ka mi ryb, owa dów, pta -
ków, a przede wszyst kim
Abo ry ge nów, ich twa rzy
i ciał ozdo bio nych ry tu al ny -
mi wzo ra mi – po pra wie 150
la tach po wra ca ją do Gli wic.
Wil helm von Blan dow ski,
oby wa tel Gli wic uro dzo ny
w 1822 ro ku, od kryw ca, ba -
dacz i fo to graf, dzie sięć lat
swe go burz li we go ży cia
spę dził w Au stra lii. Zbio ry
zgro ma dzo ne przez Blan -
dow skie go pod czas wy praw
w głąb au stra lij skie go lą du –
nie udo stęp nia ne do tych czas
pu blicz no ści, te raz zo ba czyć
bę dzie moż na w Wil li Ca -
ro. Na wy sta wie znaj dzie się
praw dzi wy ra ry tas, al bum
„Au stra lien in 142 Pho to -

gra phi schen Ab bil dun gen” (Au stra lia
w 142 fo to gra fiach), je den z za le d wie
dwóch eg zem pla rzy oca la łych z ca łe go
na kła du książ ki, wy da nej wła snym
sump tem przez Blan dow skie go w 1862
ro ku w Gli wi cach. Za wie ra bez cen ny
zbiór ry sun ków, któ re w opar ciu o zdję -
cia i szki ce po wsta łe pod czas wy praw
ba daw czych Blan dow skie go, wy ko nał
ber liń ski ma larz i ry sow nik, Gu staw
Mützel.  Eks po zy cję przy go to wa no we
współ pra cy z Mu seum für Na tur kun de
w Ber li nie, gdzie prze cho wy wa na jest
więk szość obiek tów zwią za nych
z Wil hel mem von Blan dow skim. Wy -
sta wa w Wil li Ca ro do stęp na dla zwie -
dza ją cych do 8 grud nia br. 

21 wrze śnia Wil la Ca ro za pra sza zaś
naj młod szych na „Od kry wa nie Au stra -
lii. Dzień z Wil hel mem von Blan dow -
skim”. Od godz. 11.00 do 18.00 trwać
tu bę dą spo tka nia z po dróż ni ka mi, wy -
kła dy, pro jek cje fil mo we – a wszyst ko
przy dźwię kach did ge ri doo. Naj młod -
szych od kryw ców cze ka ją nie co dzien -
ne atrak cje!

(RG)

Blan dow ski wró cił

Jest oka zja, by zwie dzić Izbę Tra dy cji
Gór ni czej w Knu ro wie…

…i pięk ny bu dy nek ce chow ni daw nej
KWK Gli wi ce. 
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Tak pre zen to wa ła się ko tu liń ska or kie stra
pod czas ubie gło rocz ne go „Twór cze go Star -
cia Or kiestr Dę tych Po wia tu Gli wic kie go”
na Dniach Tosz ka. 
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Jed na z kart bez cen nej „Au stra lii w 142 fo to gra -
fiach”.
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Z suk ce sa mi star to wa ła w tym se -
zo nie Agniesz ka Du biel – knu ro -
wian ka tre nu ją ca w Sek cji Że glar -
skiej TS Kuź nia Ryb nik.

Ta mło da za wod nicz ka po raz ko lej ny
po ka za ła swą wy so ką kla sę.
Na XIX Ogól no pol skiej Olim pia dzie
Mło dzie ży w Że glar stwie, któ ra od by -
wa ła się w sierp niu w Do brzy niu
nad Wi słą, o włos otar ła się o zło to, zaj -
mu jąc osta tecz nie dru gie miej sce. 
– Róż ni ca na ko -
niec re gat po mię -
dzy mną a pierw -
szym miej scem
wy nio sła dwa
punk ty – wspo mi -
na. – W kla sy fi ka -
cji koń co wej zło -
ty me dal zdo by ła
Mał go rza ta Paw -
lak z ŻMKS Po -
znań, ja do sta łam
srebr ny, a brą zo wy
Mag da Sta ni czek
z KS Ener ge tyk Ja worz no. 

Pro sto z Do brzy nia Agniesz ka po je -
cha ła do Dziw no wa na Mi strzo stwa Pol -
ski Ju nio rów. Ści ga ła się na nich z tak uty -
tu ło wa ny mi za wod nicz ka mi jak Aga ta
Bar wiń ska – wi ce mi strzy ni świa ta ju nio -
rów i Mag da le na Kwa śna, tak że wi ce mi -

strzy ni świa ta. Osta tecz nie w Dziw no wie
za wod nicz ka z Knu ro wa za ję ła czwar te
miej sce. Na le ży wspo mnieć też o wcze -
śniej szym w tym se zo nie du żym suk ce sie
Agniesz ki w re ga tach Pu cha ru Eu ro py
na Za to ce Puc kiej, któ re od by ły się
w pierw szy week end sierp nia. Star to wa ła
mię dzy na ro do wa staw ka że gla rzy – oko -
ło 150 za wod ni ków w trzech kla sach.
Świet nie że glo wa li  za wod ni cy TS Kuź -
nia Ryb nik –Agniesz ka Du biel śmia ło że -

glo wa ła na wet w gru pie chłop ców zaj mu -
jąc w ka te go rii open 7 miej sce i wy gry -
wa jąc zde cy do wa nie ka te go rię dziew cząt.

Tre ne rem Agniesz ki jest Ja cek
Błasz czyk, któ ry spra wu je rów nież
funk cję ko man do ra Klu bu TS Kuź nia
Ryb nik. (RG)

Aga na po dium

Agniesz ka star tu je w kla sie la ser – na wo dzie zda na jest
tyl ko na sie bie, bo za ło ga jest jed no oso bo wa.
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5 paź dzier ni ka od bę dzie się I Rajd
Ro we ro wy po Po wie cie Gli wic kim.

Im pre za or ga ni zo wa na jest z oka zji
przy pa da ją ce go nie ba wem XV -le cia
Po wia tu Gli wic kie go. Mi ja tak że rok
od za koń cze nia pro jek tu „Za ple cze ak -
tyw nej tu ry sty ki ro we ro wej dla miesz -
kań ców za chod niej czę ści Sub re gio nu
Cen tral ne go”, któ ry re ali zo wa ny był

wspól nie przez Po wiat Gli wic ki
i wszyst kie 8 gmin wcho dzą ce w je go
skład. Dzię ki pro jek to wi ozna ko wa -
nych zo sta ło na na szym te re nie po -
nad 211 km tras ro we ro wych, a 50 km
zy ska ło no wą na wierzch nię. 

Szcze gó ły na te mat raj du już nie ba -
wem na stro nie www.po wiat gli wic -
ki.pl. (RG)

W tym se zo nie dwie dru ży ny pił kar -
skie z na sze go po wia tu dołączy ły
do Kla sy Okrę go wej – LKS „Tę cza”
Wie lo wieś i LKS „Wil ki” Wil cza. 

Dla „Wil ków” jest to hi sto rycz ny
awans – dru ży na ni gdy wcze śniej
nie gra ła w „okrę gów ce”. Ra dość
jest po dwój na, bo za ło żo ny w 1948
r. klub ob cho dzi w tym ro ku ju bi le -
usz 65-le cia ist nie nia. Tre ne rem
„Wil ków” jest Zdzi sław Mar szo -
lik. 

„Tę cza” co praw da gra ła już wcze -
śniej w Kla sie Okrę go wej, ale ra dość
z awan su jest nie mniej sza. Klub ist nie -
je od 1947 r. i prze cho dził róż ne dzie je,
by osta tecz nie w 2013 r. po now nie po -
wró cić do „okrę gów ki”. Dru ży na pro -
wa dzo na jest przez Ada ma Mię dzi ka.

Suk ces pił ka rzy obu klu bów do ce ni -
ły wła dze wo je wódz kie i po wia to we.
Pu cha ry wrę czył im wi ce wo je wo da
An drzej Pi lot, a pa miąt ko we pa te ry wi -
ce sta ro sta gli wic ki Wal de mar Do mbek.

„Wil ki” ma ją do dat ko wy po wód do ra -
do ści. Ostat nio ich bo isko prze szło mo -
der ni za cję, sfi nan so wa ną przez Gmi nę
Pil cho wi ce i spon so rów – fir my ATEX
i PAL TEX (ich pre ze si to by li za wod ni -
cy klu bu, więc do brze ro zu mie ją po -
trze by spor tow ców). Bo isko ma te raz
m.in. try bu ny dla pu blicz no ści, po rząd -
ne ogro dze nie i par king. (RG)

Od le wej: wi ce wo je wo da An drzej Pi -
lot, wójt Pil cho wic Jo an na Ko ło czek -
-Wy bie rek i wi ce sta ro sta Wal de mar
Do mbek na zmo der ni zo wa nym bo -
isku w Wil czy. 

LKS „Tę cza” Wie lo wieś. LKS „Wil ki” Wil cza.
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Od naj młod szych lat grał w pił kę
noż ną, nie ste ty kon tu zja unie moż li -
wi ła mu dal sze upra wia nie te go
spor tu. Któ re goś dnia ko le ga za -
brał go więc ze so bą na tre ning
na si łow nię… i tak za czę ła się je go
przy go da z kul tu ry sty ką. Dziś Mar -
cin Ko sel z Py sko wic jest jed nym
z naj lep szych kul tu ry stów na świe -
cie. 

Tre nu je w za brzań skim klu bie „Olimp”.
Kul tu ry sty kę upra wia od 2005 r. – Mój
ko le ga na mó wił mnie na si łow nię i tak
zła pa łem bak cy la – wspo mi na. 

Osiem lat tre nin gów i re gu lar nej
pra cy, star ty w licz nych ogól no pol -
skich za wo dach, dwa ty tu ły Mi strza
Eu ro py, wie lo krot ne mi strzo stwo Pol -
ski i Ślą ska za pro wa dzi ły 28-let nie go
py sko wi cza ni na do ka dry Pol ski.
W tym ro ku re pre zen to wał nasz kraj
w za wo dach dla kul tu ry stów – Ar nold
Clas sic w Ohio (USA), któ rych or ga ni -
za to rem jest zna ny ak tor, kul tu ry sta
i po li tyk Ar nold Schwa rze neg ger. Mar -
cin zwy cię żył w ka te go rii do 70 kg i ja -
ko pierw szy Po lak w hi sto rii zdo był
pierw sze miej sce w tej kla sie. 

Kul tu ry sty ka sta ła się je go spo so -
bem na ży cie. Pra cu je ja ko in struk tor
w si łow ni w Py sko wi cach, pro wa dzi
tak że tre nin gi in dy wi du al ne, a w mię -
dzy cza sie przy go to wu je się do ko lej -
nych star tów. Tre nin gi są bar dzo in ten -
syw ne, do te go do cho dzi jesz cze wła -
ści we od ży wia nie.

– 70 pro cent te go, jak wy glą da cia ło
kul tu ry sty, za le ży od pra wi dło we go od -
ży wia nia, tre nin gi są te go uzu peł nie -
niem – tłu ma czy. 

Py sko wi cza nin przy kła da du żą wa -
gę do te go, co je. – W cią gu dnia jest
to 6 po sił ków: mnó stwo bia łka, ryb,
wa rzyw, owo ców, od po wied nich su ple -
men tów i przede wszyst kim wo dy. Co -

dzin nie zja dam ok. ki lo gra ma mię sa
z kur cza ka – do da je. – Tyl ko po za wo -
dach da ję so bie mie siąc wol ne go, wte -
dy nie od ma wiam so bie np. klu sek. 

Za ję cia na si łow ni to nie tyl ko
osią ga nie ma sy i rzeź bie nie syl wet ki.
– Mo je spoj rze nie na kul tu ry sty kę
zmie nił tre ner Je rzy Szy mań ski –

opo wia da. – Si łow nia jest swe go ro -
dza ju elik si rem mło do ści i do bre go
sa mo po czu cia. By mieć suk ce sy
na tym po lu, na praw dę nie trze ba się -
gać po wspo ma ga cze, jak my ślą mło -
dzi chło p cy. Nic bar dziej myl ne go,
za ży wa nie ta kich środ ków wcze śniej
czy póź niej od bi je się na ich zdro wiu,
a cza sem i ca łym ży ciu – tłu ma czy. –
Kul tu ry sty ka to nie tyl ko bez myśl ne
wy ra bia nie mię śni, by móc za im po -
no wać in nym. Wy stęp pod czas za wo -
dów obej mu je pre zen ta cję mię śni we -
dług okre ślo nych póz, któ re są oce -
nia ne przez sę dziów, czę sto z wy ko -
rzy sta niem ukła du cho re ogra ficz ne -
go. Trze ba wło żyć du żo pra cy

w ukształ to wa nie syl wet ki i przy go -
to wa nie się do star tów – jest to wy si -
łek za rów no fi zycz ny, jak i psy chicz -
ny. A „zdro we” po dej ście do te go za -
ję cia jest rów nie waż ne co ćwi cze nia
i zdro wy styl ży cia – prze ko nu je uty -
tu ło wa ny za wod nik. 

SO NIA GU ZIK

Świa to wy mistrz kul tu ry sty ki

Mar cin pod czas
tre nin gu na si łow ni. 

Za wod nik od wie -
dził nie daw no Sta -
ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach. Na
zdję ciu w to wa rzy -
stwie Sła wo mi ra
Adam czy ka z Za -
rzą du Po wia tu Gli -
wic kie go (pierw szy
z le wej) i rad ne go
Py sko wic Pio t ra
Pię ta ka. 
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Gra ją w okrę gów ce
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Za pra sza my ro we rzy stów!



„To te ko cha ne no gi przy nio sły
mnie do kra ju” – tak brzmia ło ulu -
bio ne po wie dze nie mo je go pra -
dziad ka. Bo dzię ki spraw nym i wy -
trzy ma łym dol nym koń czy nom
prze mie rzył ka wał świa ta – z da le -
kiej Sy be rii za wę dro wał do Pol ski! 

Dla mo je go pra dziad ka, Pio tra Sta cho -
wi cza, nie by ła to oczy wi ście wy pra wa
tu ry stycz na, ani też rajd pie szy. Tak
wy czer pu ją ca pie sza po dróż by ła efek -
tem wo jen nej za wie ru chy. Pra dzia dek
uro dził się jesz cze w XIX wie ku. Z ro -
dzi ną miesz kał pod Kra ko wem. Był
czte ro krot nie żo na ty, gdyż je go mał -
żon ki mło do umie ra ły. W su mie miał
sze ścio ro dzie ci. 

Pra dzia dek był ko wa lem. Pra co wał
we wła snej kuź ni. Z ra cji po waż ne go

fa chu był zna czą cą po sta cią w ro dzin -
nej wio sce. Nie uchro ni ło to go jed nak
przed przy mu so wym wcie le niem do ar -
mii au stro -wę gier skiej, kie dy w 1914
ro ku wy bu chła I woj na świa to wa. 

W 1915 ro ku pra dzia dek brał udział
w bi twie pod Gor li ca mi. Miał swo ją
sza blę i ko nia. Pod czas walk zo stał ran -
ny i tra fił do nie wo li ro syj skiej. Wy sła -
no go do mroź nej i nie ludz kiej kra iny –
Sy be rii...

Zda rzył się jed nak cud. Pra dzia dek
wraz z ko le gą, to wa rzy szem bro ni,
uciekł z gu ła gu, mi mo, że ten znaj do -
wał się nie da le ko gra ni cy z Chi na mi.
Nikt w mo jej ro dzi nie nie pa mię ta już,
jak ta sztu ka uda ła się dziad ko wi. Wie -
my, że wró cił pie cho tą do ro dzin nych

stron. Od te go cza su wie czo rem za -
wsze kładł no gi na po dusz ce i po wta -
rzał: „to te ko cha ne no gi przy nio sły
mnie z po wro tem do kra ju”. 

Pra dzia dek zmarł w 1950 ro ku. Nie -
mal do koń ca pra co wał ja ko ko wal
w swo jej kuź ni. Te cie ka we fak ty z ży -
cia pra dziad ka opo wie dział mi ta ta. On
z ko lei wcze śniej usły szał je od swo jej
ma my, a mo jej bab ci – Mie czy sła wy.
Bab cia Mie czy sła wa by ła cór ką pra -
dziad ka Pio tra. 

Kac per Bia ła ta 

Po przez prze sła nie roz wią za nia Czy tel nik
wy ra ża zgo dę na prze twa rza nie da nych oso -
bo wych na po trze by kon kur su, zgod nie
z usta wą z dnia 29 sierp nia 1997 r. o ochro -
nie da nych oso bo wych (tekst jed no li ty: DzU
z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

Dzię ku je my za wszyst kie na de sła ne
od po wie dzi. Po praw ne ha sło krzy -
żów ki z po przed nie go wy da nia
WPG to Dzierż no. Ma te ria ły pro -
mo cyj ne Po wia tu Gli wic kie go
otrzy mu ją: Iza be la Ka miń ska, Be -
ata Rzep ka oraz Ga brie la Wa riak.
Gra tu lu je my! W ce lu usta le nia spo -
so bu od bio ru na gro dy pro si my
o kon takt te le fo nicz ny, nu mer
tel. 32 332 66 65. 

Powy żej za miesz cza my ko lej ną
krzy żów kę. Roz wią za nie (ha sło
krzy żów ki) pro si my prze sy łać do 25
wrze śnia na ad res e -ma il: re dak -
cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl lub pocz tą
tra dy cyj ną na ad res Sta ro stwo Po -
wia to we w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta
Sta re go 17, 44-100 Gli wi ce, do pi sek
„Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie -
go”. 

(SoG) 
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SKARBIEC RODZINNY

Pie cho tą z Sy be rii

Ech  –  tyn czas leci
Wrzesiyń se kleci.

Wrzesiyń wrzosym ziymia krasi
Tako se co roku asi.

Bro ni sław Wą tro ba

Oto kil ka prze pi sów na po tra wy
za pre zen to wa ne pod czas XII Pik ni -
ku Ogór ko we go w Wil czy. O sa mej
im pre zie wię cej pi sze my na str. 9,
tu po le ca my spraw dzo ne, ogór ko -
we sma ki – w tym na da nia, któ re
wy gra ły te go rocz ny kon kurs w Wil -
czy. Smacz ne go!

OGÓR KI 
„SMO CZE”
Po kro ić w pla ster ki ok. 2 kg zie lo nych
ogór ków (ra zem ze skór ką). Do dać
3 łyż ki so li, wy mie szać i po zo sta wić

na ok. 5 godz. Po tym cza sie do -
dać 600 g cu kru, 1/2 szkl. octu, 3 łyż ki
chi li i 3 łyż ki ole ju. Do kład nie wy mie -
szać, a na stęp nie na kła dać do sło ików.
Sło iki za krę cić, nie pa ste ry zo wać.

OGÓR KI 
Z ANA NA SEM

Przy go to wać 2 kg ob ra nych ogór -
ków, 1 łyż kę so li, 1/2 szkl. octu, 1 szkl.
cu kru, 1 pusz kę ana na sa, 2-3 ce bu le.
Ogór ki po kro ić w słup ki lub grub sze
pół pla ster ki, do dać ce bu lę po kro jo ną
w piór ka, ana nas z pusz ki po kro jo ny

w kost kę i sok. Zro bić za le wę z po zo -
sta łych skład ni ków, za lać nią ogór ki,
po zo sta wić na ok. 1 godz. Na ło żyć
do sło ików, za go to wać.

ZU PA 
OGÓR KO WA
Przy go to wać ok. 4,5 l
bu lio nu z że be rek,
9-15 ziem nia ków,
12-15 ogór ków, 3-6
ząb ków czosn ku,
3 pęcz ki ko per ku, 
3 ły żecz ki ma sła, 300
ml śmie ta ny, 3 li ście lau -

rowe, 6-9 zia re nek
zie la an giel skie -

go, 4,5 szkl. star tych
wa rzyw (mar chew ka, pie -
trusz ka, se ler, por), sól,
pieprz do sma ku.

Do bu lio nu wrzu cić
ob ra ne i po kro jo ne

ziem nia ki, li ście lau ro -
we i an giel skie zie le, go -

to wać kil ka mi nut. Star te

wa rzy wa pod sma żyć na ma śle, do -
dać do ziem nia ków, go to wać
do mięk ko ści. Ogór ki ze trzeć na tar -
ce. Śmie ta nę roz trze pać z odro bi ną

so li i drob no po -

sie ka nym czosn kiem, za har to wać ją
go rą cą zu pą, wlać do garn ka i za go -
to wać. Zdjąć z ognia, do dać star te
ogór ki, wy mie szać, do pra wić, po sy -
pać po kro jo nym drob no ko per kiem. 

Ko ło Go spo dyń 
Wiej skich Ga szo wi ce 

Gierał towice,  Knurów, P i lchowice,  Pyskowice,  Rudzin iec,  Sośnicowice,  Toszek,  Wielowieś

1. „Pa ła co we La to…”– cykl im prez or -
ga ni zo wa nych przez Ze spół Pa ła co wo -
-Par ko wy w Pław nio wi cach. 

2. Na zwi sko księ dza, ku pa mię ci któ re -
go co ro ku we wrze śniu w Pil cho wi -
cach od by wa się bieg ulicz ny. 
3. Na zwa miej sco wo ści, w któ rej or ga -
ni zo wa ny jest pik nik ogór ko wy.
4. Wła dza wy ko naw cza po wia tu. 
5. Świę to plo nów. 

Sprawdzone smaki

� LUDZ KIE LO SY �

Kon ty nu uje my cykl „Skar biec Ro dzin ny”. Ze bra ne hi sto rie ro dzin i osób,
któ re za miesz ki wa ły nie gdyś lub za miesz ku ją do dziś nasz po wiat, są
po kło siem XII Kon kur su Wie dzy o Po wie cie Gli wic kim. Od był się on
w ma ju w sta ro stwie, a wzię li w nim udział ucznio wie VI klas szkół pod -
sta wo wych z te re nu na sze go po wia tu. Przed sta wia my Czy tel ni kom te
nie zwy kle pięk ne, czę sto za gma twa ne, smut ne lub we so łe ludz kie lo -
sy. Za pra sza my do lek tu ry. Obok pięk na hi sto ria przed sta wio na przez
Kac pra Bia ła tę ze Szko ły Pod sta wo wej nr 6 w Py sko wi cach.

Ślą ska frasz ka

Powiedzonka 
wrześniowe

NR 9 (78) WRZESIEŃ 2013 OSTATNIA STRONA 

Bab cia Mie czy sła wa, cór ka Pio tra Sta cho wi cza.
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Pa nie z Ko ła Go spo dyń Wiej skich Ga szo wi ce za ję ły I miej sce w ka te go rii
„ogó rek pod każ dą po sta cią”, ale przy rzą dzi ły też pysz ną zu pę ogór ko wą.
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Py ta nia do krzy żów ki:
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