
WW  ttyymm  
nnuummeerrzzee::
� � Co się zmieni dla

pacjenta?

– str. 3
� � Talent na

motocyklu

– str. 11
� � Przepis prosto 

z Kaszub

– str. 12

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY

Gierałtowice, Knurów, Pi lchowice, Pyskowice, Rudziniec, Sośnicowice, Toszek, WielowieśNr
 10

(79
) p

aź
dz

ier
nik

20
13

ISS
N 

18
95

-9
98

9 WWiadomości 
PPowiatu
GGliwickiego

www.powiatgliwicki.pl

Oka zja by ła po dwój na – nad cho -
dzą ca rocz ni ca 15-le cia Po wia tu
Gli wic kie go i rok od od da nia
do użyt ku ozna ko wa nych tras ro -
we ro wych na na szym te re nie.
Wszyst ko to uczci li śmy na spor to -
wo.
II Rajd Ro we ro wy po Po wie cie Gli wic -
kim zgro ma dził wie lu za pa lo nych cy -
kli stów, któ rzy 5 paź dzier ni ka tłum nie
sta wi li się w szkół ce le śnej w Ra cho wi -
cach. Wszy scy do je cha li w to miej sce
ozna ko wa ny mi tra sa mi ro we ro wy mi,
po dą ża jąc z róż nych stron po wia tu.
Naj więk sza gru pa do tar ła z Knu ro wa,
po ko nu jąc ze Szczy gło wic ok. 22 km,
nieco  da lej zaś mie li ro we rzy ści z Tosz -
ka, któ rzy za li czy li po nad 35 km.
Po dro dze do łą cza li do nich, bądź do je -

cha li in dy wi du al nie cy kli ści z Py sko -
wic, Wil ko wi czek, Sie ra ko wic, Wil czy,
Pil cho wic i wie lu in nych miej sco wo ści
na sze go po wia tu. Ale nie tyl ko, bo licz -
nie sta wi li się przed sta wi cie le Klu bu
Tu ry sty ki Ko lar skiej „Wan drus” aż
z Żor, któ rzy o na szej im pre zie do wie -
dzie li się z In ter ne tu i prze je cha li po -
nad 40 km, by świę to wać ra zem z na mi
w Ra cho wi cach.

Na me cie by ła pysz na go rą ca stra -
wa, a każ dy wy po sa żo ny zo stał w pa -
miąt ko wą opa skę od bla sko wą, bar dzo
przy dat ną w cza sie wy praw ro we ro -
wych. Moż na też by ło po znać ta jem ni -
ce la su. 

Wszy scy chwa li li tra sy ro we ro we
od da ne do użyt ku rok te mu. Dzię ki

pro jek to wi „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, ozna -
ko wa nych zo sta ło po nad 211 km tras
ro we ro wych, a 50 km zy ska ło no wą na -
wierzch nię. (RG)

Fo to re por taż – str. 11

Ju bi le usz na spor to wo

We wnątrz te go nu me ru „Wia do mo -
ści Po wia tu Gli wic kie go” znaj dzie -
cie ulot kę, opra co wa ną przez 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. Za war te są
w niej naj waż niej sze za sa dy i prze -
pi sy, mó wią ce o tym, gdzie i w ja ki
spo sób moż na skła do wać osa dy
ście ko we.
Ten te mat po wra ca jak bu me rang. Osa -
dy po wsta ją w oczysz czal niach ście -
ków i wy wo żo ne są na po la po ło żo ne
na te re nie na sze go po wia tu. Czę sto
skar żą się na nie miesz kań cy, po tra fią
być bo wiem bar dzo uciąż li we ze
wzglę du na wy dzie la ny smród. Lu dzie
oba wia ją się, że szko dzą śro do wi sku
na tu ral ne mu, upra wom rol ni czym i na -
sze mu zdro wiu. Nie raz otrzy my wa łem

nie po ko ją ce sy gna ły na ten te mat –mó -
wi An drzej Ku rek, prze wod ni czą cy
Ko mi sji Ochro ny Śro do wi ska, Roz wo -
ju i Pro mo cji Ra dy Po wia tu Gli wic kie -
go. 

W świe tle obec nie obo wią zu ją cych
prze pi sów osa dy ście ko we są do pusz -
czo ne do sto so wa nia w rol nic twie, ale
pod wie lo ma ści śle okre ślo ny mi wa -
run ka mi. War to je znać. Do ty czy to za -
rów no rol ni ków, jak i miesz kań ców.
W ulot ce przy po mnia ne są te prze pi sy,
po da ne są też nu me ry te le fo nów
do służb i in stytu cji, w któ rych moż na
in ter we nio wać w przy pad ku za uwa żo -
nych nie pra wi dło wo ści czy też obaw. 

Za chę ca my do uważ ne go za po zna -
nia się z tre ścią tej ulot ki. Za cho waj cie
ją – mo że się przy dać! 

(RG)

Pa miąt ko wa fo to gra fia uczest ni ków raj du, któ rzy uma wia li się już na na stęp ną
edy cję tej im pre zy za rok.
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Po ja wia ją ce się na po lach osa dy z oczysz czal ni ście ków bu dzą lęk miesz -
kań ców.
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Kło po tli we osa dy ście ko we

Ży cze nia
i gra tu la cje
9 paź dzier ni ka z oka zji Dnia Edu ka -
cji Na ro do wej od by ło się uro czy ste
spo tka nie w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach.

Za pro sze ni na nie zo sta li na uczy cie -
le, któ rzy o ostat nim okre sie uzy ska li
stop nie na uczy cie li kon trak to wych,
mia no wa nych i dy plo mo wa nych. Dy -
rek tor ki sied miu ze spo łów szkół i po -
rad ni psy cho lo gicz no -pe da go gicz nych,
sta no wią cych jed nost ki or ga ni za cyj ne
Po wia tu Gli wic kie go, otrzy ma ły Na -
gro dy Sta ro sty Gli wic kie go. Na gro dzo -
ne zo sta ły: Gra ży na Dą brow ska, El wi -
ra Der sie wicz, Gra ży na Gó ral czyk, Do -
ro ta Gu mien ny, Ja dwi ga Nan dzik, Jo -
lan ta Olej nik, Bry gi da Stolz.

By ły ży cze nia i po dzię ko wa nia dla
na uczy cie li za ich ogrom ny wkład
w kształ ce nie oraz wy cho wa nie dzie ci
i mło dzie ży, do któ rych się do łącza my!

(RG)

Do brze zor ga ni zo wa na gru pa ro we rzy stów je cha ła pod wo dzą Pa try ka Pie -
tra czy ka z knu row skie go MO SiR -u.
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Ro lę go spo da rzy peł ni li Fer dy nand Mor ski –dy -
rek tor Biu ra Związ ku Gmin i Po wia tów oraz Wa -
cław Kę ska – bur mistrz Py sko wic. W ob ra dach
uczest ni czył tak że Zyg munt Fran kie wicz – pre zy -
dent Gli wic, a za ra zem prze wod ni czą cy Ślą skie -
go Związ ku Gmin i Po wia tów. Spo tka nie pro wa -
dził Ire ne usz Czech – bur mistrz Gmi ny Ko cha no -
wi ce, peł nią cy funk cję ko or dy na to ra Kon wen tu
Bur mi strzów i Wój tów. Mnie tak że za pro szo no
do pre zy dium te go gre mium. W czę ści roz po czy -
na ją cej je go po sie dze nie mia łem moż li wość
przed sta wie nia ze bra nym Po wia tu Gli wic kie go –
je go ob sza ru, lud no ści, go spo dar ki, hi sto rii i dnia
dzi siej sze go oraz atrak cji tu ry stycz nych.

Po sie dze nie w Py sko wi cach po świę co ne by ło
głów nie pro ble ma ty ce do fi nan so wa nia przed się -
wzięć z za kre su go spo dar ki wod no -ście ko wej
w ma łych i śred nich gmi nach w ko lej nym okre sie
pro gra mo wa nia 2014-2020 w ra mach Re gio nal -
ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą -
skie go oraz Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej -
skich – na pod sta wie ak tu al nych pro jek tów tych
do ku men tów. Waż nym te ma tem uzu peł nia ją cym
by ły kwe stie zwią za ne z re gio nal ny mi in we sty -
cja mi w za kre sie me lio ra cji i urzą dzeń wod nych
w kon tek ście prze ciw dzia ła nia ne ga tyw nym skut -
kom po wo dzi. 

Ze bra ni z uwa gą wy słu cha li wy stą pie nia mar -
szał ka Mi ro sła wa Se ku ły na te mat pla nów w nad -
cho dzą cym okre sie unij ne go pro gra mo wa nia.
Na wstę pie mar sza łek po chwa lił dzia łal ność Ślą -
skie go Związ ku Gmin i Po wia tów, mó wiąc że jest
to już wy pró bo wa na struk tu ra sku pia ją ca sa mo -

rzą dow ców, któ ra
do pra co wa ła się
m e  c h a  n i  z m ó w
sku tecz ne go wy -
po wia da nia opi nii i po glą dów istot nych dla miast
i gmin. Bo tak jest w rze czy wi sto ści. Już nie jed -
no krot nie zwią zek ten udo wod nił, że ra zem moż -
na wię cej, zaj mu jąc sta no wi ska w wie lu spra -
wach waż nych dla sa mo rzą dów lo kal nych
i miesz kań ców na sze go re gio nu. Jest swo istym
prze kaź ni kiem mię dzy ni mi, a wła dza mi wo je -
wódz ki mi i kra jo wy mi. 

Tak jest rów nież w kwe stii no we go pro gra -
mo wa nia unij ne go. Mar sza łek Se ku ła w swo im
wy stą pie niu przed sta wił głów ne je go za ło że nia.
Wy ni ka z nich, że fun du sze UE, ja kie tra fią
do Pol ski w la tach 2014-2020, bę dą głów nie na -
kie ro wa ne na roz wój go spo dar czy. Eu ro pej ska,
a za ra zem pol ska go spo dar ka od sta ją bo wiem
co raz bar dziej od czo ło wych kra jów pod wzglę -
dem pro duk cji prze my sło wej, ja ki mi są USA
i Ja po nia. Nie prze wi du je się w związ ku z tym
ty le pro jek tów dla sa mo rzą dów lo kal nych, co
w po przed nim okre sie, gdy część z nich mo gła
dzię ki unij nym środ kom roz wią zy wać sze reg
istot nych pro ble mów na swym te re nie, ta kich
jak np. bu do wa ka na li za cji i oczysz czal ni ście -
ków. 

Sa mo rzą dow cy z na szych gmin mie li do mar -
szał ka sze reg py tań. Za zna czy li, że roz wój go -
spo dar czy zwią za ny jest ści śle z in fra struk tu rą,
a więc m.in. sta nem dróg, uzbro je niem i ka na li za -
cją na da nym te re nie. Na te in we sty cje ma łym

gmi nom bra ku je pie nię -
dzy. Uczest ni cy kon wen tu
za po wie dzie li, że opra cu -
ją w tej spra wie wspól ne
sta no wi sko, tak by ich
gmi ny mo gły star to wać
w kon kur sach na po zy -
ska nie unij nych środ ków
na ten cel. Pla no wa ne jest
też ko lej ne spo tka nie sa -
mo rzą dow ców z mar szał -
kiem, do ty czą ce po dzia łu
środ ków z RPO i PROW
w la tach 2014-2020.

Sta ro sta gli wic ki 
MI CHAŁ NIE SZPO REK 

Nie prze wi dy wał te go pla no wa ny wcze śniej po rzą -
dek ob rad. Za wie rał on trzy in ne pro jek ty uchwał,
ale zo stał po sze rzo ny na wnio sek wi ce sta ro sty gli -
wic kie go Wal de ma ra Do mb ka. Wi ce sta ro sta uza -
sad nia jąc ten wnio sek wska zał na pil ne ter mi ny bie -
gu oma wia nych spraw. 

Na pa kiet de cy zji „dro go wych” zło ży ły się czte -
ry do ku men ty. Pierw szy to uchwa ła w spra wie wy -
ra że nia zgo dy na za war cie po ro zu mie nia z Gmi ną
Py sko wi ce do ty czą ce go prze ję cia za dań z za kre su
zi mo we go utrzy ma nia dróg po wia to wych. Na mo cy
tej uchwa ły Gmi na Py sko wi ce prze ję ła od Po wia tu
Gli wic kie go zi mo we utrzy ma nie na wierzch ni dróg,
chod ni ków i dro go wych obiek tów in ży nier skich
na se zon zi mo wy 2013/2014. Jak za pi sa no w uza -
sad nie niu tej uchwa ły, na pew no w zna czą cy spo -
sób wpły nie to na spraw ne pro wa dze nie ak cji zi mo -
wej, szcze gól nie w za kre sie od śnie ża nia i zwal cza -
nia śli sko ści, a tak że przy czy ni się do zwięk sze nia
bez pie czeń stwa i wy go dy ru chu pod czas se zo nu zi -

mo we go. Trzy ko lej ne uchwa ły do ty czy ły udzie le -
nia przez po wiat po mo cy fi nan so wej na szym gmi -
nom. Jest to wspar cie na re ali za cję w ro ku 2014 za -
dań ubie ga ją cych się o do fi nan so wa nie w ra mach
Na ro do we go Pro gra mu Prze bu do wy Dróg Lo kal -
nych – II etap – Bez pie czeń stwo – Do stęp ność –
Roz wój. Gmi na So śni co wi ce otrzy ma 100 tys. zł
na bu do wę ul. Gim na zjal nej wraz z od wod nie niem
na od cin ku od uli cy Ra ci bor skiej do gim na zjum
w So śni co wi cach. Z ko lei Gmi na Pil cho wi ce zo sta -
nie wspar ta przez po wiat w re ali za cji dwóch za dań.
Pierw sze to prze bu do wa dro gi gmin nej ul. Ci cha
w Nie bo ro wi cach, a dru gie to prze bu do wa dro gi

gmin nej ul. 1 Ma ja
w Sta ni cy. Każ de
z tych za dań ma
być za si lo ne z bu -
dże tu po wia tu kwo -
tą 10 tys. zł. Wspa-
r cie ta kie zwięk sza szan se tych gmin na otrzy ma nie
do fi nan so wa nia z Na ro do we go Pro gra mu Prze bu -
do wy Dróg Lo kal nych, gdyż dzię ki te mu ich pro -
jek ty do sta ną do dat ko we punk ty w jed nym z kon -
kur so wych kry te riów – Współ pra ca jed no stek oraz
in nych pod mio tów przy re ali za cji za da nia. 

Wszyst kie te uchwa ły zo sta ły pod ję te jed no gło -
śnie. Po dob nie – bądź też zde cy do wa ną więk szo -
ścią gło sów – rad ni przy ję li trzy in ne uchwa ły.

Dwie z nich do ty czy ły zmian w fi nan sach po -
wia tu – jed na w wie lo let niej pro gno zie fi nan so wej
na la ta 2013-2016, a dru ga w te go rocz nej uchwa le
bu dże to wej. Do wie lo let niej pro gno zy wpro wa dzo -
ne zo sta ły trzy no we pro jek ty, na re ali za cję któ rych

Po wiat Gli wic ki wy grał kon -
kur sy unij ne: „Wspar cie
kształ ce nia uczniów o spe cjal -
nych po trze bach edu ka cyj -
nych”, „START czy li Szko ła
Twór cza, Atrak cyj na, Roz wi -
ja ją ca Ta len ty w Po wie cie
Gli wic kim” i „Cy fro we okno
na świat w Po wie cie Gli wic -
kim”. Tra fi ło tam tak że jed no
no we za da nie –ter mo mo der -
ni za cja bu dyn ku ap te ki i przy -
chod ni zdro wia w Py sko wi -
cach przy ul. Woj ska Pol skie -
go 10. Zmia ny te – i kil ka
mniej szych – uwzględ nio ne
zo sta ły tak że mo cą ko lej nej

uchwa ły w te go rocz nej uchwa le bu dże to wej po wia -
tu. Ra da do ko na ła od wo ła nia rad ne go Ma riu sza Po -
locz ka ze skła du Ko mi sji Zdro wia. Rad ny ten zło -
żył re zy gna cję z człon ko stwa w tej ko mi sji –do cze -
go, jak wy ja śnił, skło ni ły go licz ne no we obo wiąz -
ki za wo do we.

Na stęp na se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go od -
bę dzie się 30 paź dzier ni ka o godz. 13.00. W li sto -
pa dzie pla no wa na jest na to miast uro czy sta se sja
z oka zji 15-le cia Po wia tu Gli wic kie go. Zo sta nie
zor ga ni zo wa na 13 li sto pa da o godz. 10.00. 

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

WIE ŚCI Z SE SJI
Pil ne spra wy dro go we zdo mi no wa ły ob ra dy XXXVI se sji Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go, któ ra od by ła się 26 wrze śnia. Aż czte ry z sied -
miu pod ję tych uchwał do ty czy ły tej te ma ty ki. 

Nie mal wszyst kie ko mi sje sta łe Ra -
dy Po wia tu Gli wic kie go na swych
wrze śnio wych po sie dze niach po -
chy li ły się nad fi nan sa mi po wia tu.
Kon kret nie – nad in for ma cją
o prze bie gu wy ko na nia bu dże tu
po wia tu, kształ to wa niu się wie lo let -
niej pro gno zy fi nan so wej oraz re ali -
za cji przed się wzięć za I pół ro -
cze 2013 ro ku.

Ta ki punkt po rząd ku w swych po sie -
dze niach mia ły: Ko mi sja Bu dże tu i Fi -
nan sów, Ko mi sja Zdro wia, Ko mi sja
Ochro ny Śro do wi ska, Roz wo ju i Pro -
mo cji, Ko mi sja Go spo dar ki oraz Ko -
mi sja Edu ka cji. „Wia do mo ści Po wia tu
Gli wic kie go” tym ra zem to wa rzy szy ły
tej ostat niej, na jej po sie dze niu, któ re
od by ło się 24 wrze śnia.

In for ma cję o prze bie gu wy ko na nia
bu dże tu po wia tu, kształ to wa niu się
wie lo let niej pro gno zy fi nan so wej oraz

re ali za cji przed się wzięć za I pół ro -
cze 2013 ro ku przed sta wi ła rad nym
Ma ria Owcza rzak -Siej ko, skarb nik Po -
wia tu Gli wic kie go. Do cho dy za ten
okres kształ tu ją się na po zio mie 50,06
proc. rocz nych pla nów bu dże to wych,
na to miast wy dat ki – 41,97 proc. To do -
bre wskaź ni ki, zwa żyw szy, że du ża
część pla no wa nych in we sty cji za koń -
czo na zo sta nie w dru giej po ło wie ro ku,
wte dy też zwięk szą się zwią za ne z tym
wy dat ki. A in we sty cje w tym ro ku za -
pla no wa ne zo sta ły na wy so kim po zio -
mie, się ga ją cym 11 mln zł. In for ma cja
o prze bie gu wy ko na nia bu dże tu po wia -
tu, kształ to wa niu się wie lo let niej pro -
gno zy fi nan so wej oraz re ali za cji przed -
się wzięć za I pół ro cze 2013 ro ku
przed sta wio na tak że zo sta ła – zgod nie
z wy ma ga ny mi prze pi sa mi – Re gio nal -
nej Izbie Ob ra chun ko wej w Ka to wi -

cach, któ ra za opi nio wa ła po zy tyw nie te
do ku men ty. 

Rad ni py ta li skarb nik Po wia tu Gli -
wic kie go m.in. o to, ja kie są bu dże to we
ro ko wa nia do koń ca te go ro ku. Ma ria
Owcza rzak -Siej ko stwier dzi ła, że nie
ma w tym wzglę dzie pod staw do obaw.
– Ra czej nie spo dzie wam się za gro że -
nia zbi lan so wa nia te go rocz ne go bu dże -
tu – mó wi ła. – Ma my wpraw dzie
w pla nach za cią gnię cie kre dy tu na ko -
niec ro ku, co mia ło zwią zek z ob ja wa -
mi kry zy su go spo dar cze go, ale naj -
praw do po dob niej z uwa gi na po pra wę
wpły wu do cho dów bu dże to wych oraz
na ocze ki wa ne pie nią dze unij ne nie bę -
dzie ta kiej ko niecz no ści. 

Dal sze py ta nia rad nych do ty czy ły
kwe stii zwią za nych z oświa tą. Od po wia -
dał na nie Sła wo mir Adam czyk, któ re mu
w Za rzą dzie Po wia tu Gli wic kie go pod le -
ga ją m.in. te spra wy. Rad nych in te re so -
wał 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”, któ re go re ali za cję we wrze śniu
roz po czął po wiat oraz py ta li o prze bieg
re mon tów w pla ców kach oświa to wych.

– Po sie dze nie po zwo li ło nam
na bliż sze za po zna nie się z re ali za cją
te go rocz ne go bu dże tu po wia tu – mó wi
Ma riusz Pod broż ny, prze wod ni czą cy
Ko mi sji Edu ka cji. – Mie li śmy tak że

moż li wość po sze rze nia wie dzy o pro -
jek cie, ma ją cym na ce lu mo der ni za cję
sys te mu do sko na le nia na uczy cie li. To
pro jekt bar dzo in te re su ją cy, no wa tor ski
w ska li kra ju. Umoż li wia kom plek so -
we po dej ście do kwe stii do sko na le nia
na uczy cie li, uwzględ nia jąc przy tym
sze ro ko po trze by kon kret nej szko ły,
a na wet jej oto cze nia. (RG)

Po chy le nie nad fi nan sa mi

Od pra wej: Ire ne usz Czech, Zyg munt Fran kie wicz, Mi ro sław Se ku ła,
Wa cław Kę ska i Mi chał Nie szpo rek pod czas pre zen ta cji Po wia tu Gli -
wic kie go. 
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Pil ne spra wy dro go we przy bli żył rad nym wi ce sta ro sta Wal de mar Do -
mbek.
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2 www.powiatgliwicki.pl

Wspól nie moż na wię cej
4 paź dzier ni ka w Py sko wi cach od był się Kon went Bur mi strzów
i Wój tów Ślą skie go Związ ku Gmin i Po wia tów. Wzię ło w nim udział
ok. 60 wło da rzy gmin, a tak że przed sta wi cie le wo je wódz twa ślą -
skie go na cze le z mar szał kiem Mi ro sła wem Se ku łą. 

Po sie dze nie Ko mi sji Edu ka cji. Od le wej: Ewa Jur czy ga, Ma ria Owcza rzak -Siej -
ko, Szy mon Ko ściarz, Sła wo mir Ada m czyk, Ma riusz Pod broż ny, Da wid Rams,
Win fryd Fi coń, Krzysz tof Sto la rek, Ma rian Sa dec ki.

Fo
 to

: R
. G

oz
 d

ek



3

AKTUALNOŚCI NR 10 (79) PAŹDZIERNIK 2013

2 paź dzier ni ka Sta ro stwo Po wia to -
we w Gli wi cach od wie dzi ła de le -
ga cja z Olewska na Ukra inie. 

De le ga cja, w skład któ rej wcho dzi li:
bur mistrz Olew ska Ana to lij Po war,
przed sta wi cie le Urzę du Mia sta, Re jo -
no we go Wy dzia łu Dróg, Olew skie go
Re jo no we go Od dzia łu Związ ków Po la -
ków na Ukra inie i przed się bior ców,
prze by wa ła w Pol sce od 1 do 6 paź -
dzier ni ka na za pro sze nie Sta ro stwa Po -
wia to we go w Gli wi cach i bur mi strza
Tosz ka Grze go rza Kup czy ka. 

W sta ro stwie go ście – któ rym to wa -
rzy szył Zyg munt Wilk, rad ny III ka -
den cji Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą skie -
go, wspie ra ją cy dzia ła nia Ży to mier -
skie go Ob wo do we go Związ ku Po la -
ków na Ukra inie i ini cja tor wi zy ty –
spo tka li się z wi ce sta ro stą gli wic kim

Wal de ma rem Do mb kiem, Sła wo mi rem
Adam czy kiem z Za rzą du Po wia tu Gli -
wic kie go oraz rad ny mi Po wia tu Gli -
wic kie go Win fry dem Fi co niem i Bog -
da nem Li twi nem. Od wie dzi li sa lę
współ pra cy part ner skiej i sa lę se syj ną. 

Spo tka nie by ło oka zją do roz mów
o róż nych płasz czy znach współ pra cy
i wy mia ny do świad czeń, m.in. z za kre -
su go spo dar ki, kul tu ry, edu ka cji. Go -
ście by li tak że bar dzo za in te re so wa ni
pro wa dzo ny mi przez Po wiat Gli wic ki

pro jek ta mi unij ny mi – pro ce du ra mi po -
zy ski wa nia środ ków i re ali za cją pro -
gra mów. Kwe stie te omó wi ła na czel nik
Wy dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji sta ro -
stwa Jo an na Pik tas, któ ra przed sta wi ła
tak że za gad nie nia do ty czą ce współ pra -
cy z gmi na mi po wia tu i or ga ni za cja mi
po za rzą do wy mi oraz przy bli ży ła na -
szym są sia dom cha rak te ry sty kę po wia -
tu gli wic kie go. 

W pro gra mie 6-dnio we go po by tu
de le ga cji z Olew ska zna la zło się m.in.
zwie dza nie po wia tu i Gli wic, po zna wa -
nie ślą skich tra dy cji i udział w wy da -
rze niach kul tu ral nych, wi zy ty w róż -
nych in sty tu cjach, m.in. zaj mu ją cych
się ochro ną śro do wi ska, w Nad le śnic -
twie Ru dzi niec, a tak że spo tka nia z lo -
kal ny mi przed się bior ca mi.

Po cząt ki na wią za nia kon tak tów
Tosz ka z Olew skiem mia ły miej sce
w stycz niu br. Wów czas to na zam ku
od był się kon cert ko lęd w wy ko na niu
so li stów i grup śpie wa czych zło żo nych
z Po la ków z Ukra iny. Z ko lei w czerw -
cu na za pro sze nie bur mi strza Ana to li ja
Po wa ra, do Olew ska uda ła się de le ga -
cja Po wia tu Gli wic kie go. Paź dzier ni -
ko wa wi zy ta jest ko lej nym kro kiem
do za cie śnia nia współ pra cy po mię dzy
Tosz kiem a Olew skiem. (SoG)

Olewsk jest zainteresowany partnerską
współpracą z Toszkiem

Bli żej Ukra iny

V Po wia to wa Kon fe ren cja Re gio -
nal na dla bi blio te ka rzy, na uczy cie -
li i re gio na li stów „Lu do wość w li te -
ra tu rze ślą skiej” od bę dzie się
17 paź dzier ni ka w Knu ro wie. 

To ko lej na z cy klu kon fe ren cji, or ga -
ni zo wa nych co ro ku przez Po wia to wą
Bi blio te kę Pu blicz ną w Gli wi cach.
Każ da po świę co na jest in ne mu za gad -
nie niu, wszyst kie jed nak zy ska ły du że
uzna nie w krę gu re gio na li stów Ślą -
ska. 

– Te go rocz ne spo tka nie stwa rza
szan sę na po zna nie ko lej nych ob sza -
rów dzia łal no ści re gio nal nej – in for mu -
je Kry sty na Wo łoch, dy rek tor Po wia to -
wej Bi blio te ki Pu blicz nej w Gli wi cach.
– Da je moż li wość zdo by cia sze ro kiej
i źró dło wej in for ma cji w za kre sie lu do -
wo ści w li te ra tu rze ślą skiej, wy mia ny
do świad czeń i in te gra cji śro do wi ska
pa sjo na tów za in te re so wa nych tą pro -
ble ma ty ką. 

Wśród wy kła dow ców i pre le gen tów
za pro szo nych do udzia łu w kon fe ren cji
są m.in. prof. Do ro ta Si mo ni des – ba -
dacz ka folk lo ru Ślą ska oraz prof. Da -
niel Ka dłu biec – et no graf i hi sto ryk li -
te ra tu ry. Wy kła dom to wa rzy szyć bę dą
wy sta wa fo to gra ficz na „Od wień ca ad -
wen to we go do do żyn ko we go”, przy go -
to wa na przez Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach, sto iska re gio nal ne i wy -
daw ni cze. 

Wy da rze nie or ga ni zo wa ne jest
przez Po wia to wą Bi blio te kę Pu blicz ną
w Gli wi cach we współ pra cy z Cen trum
Kul tu ry – Miej ską Bi blio te ką Pu blicz -
ną i Izbą Tra dy cji KWK „Knu rów -
-Szczy gło wi ce” w Knu ro wie. Im pre za
od bę dzie się w Klu bie NOT KWK
„Knu rów -Szczy gło wi ce”. Kon fe ren cję
pa tro na tem ho no ro wym ob ję li sta ro sta
gli wic ki Mi chał Nie szpo rek i pre zy dent
Mia sta Knu ro wa Adam Rams.

(RG)

Re gio nal nie w Knu ro wie

Go ście wraz z przed sta wi cie la mi Po wia tu Gli wic kie go pod czas wi zy ty w sta -
ro stwie. 
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15 lip ca Sa mo dziel ny Pu blicz ny Za -
kład Opie ki Zdro wot nej Szpi tal Po -
wia to wy w Py sko wi cach zo stał
prze kształ co ny w spół kę pra wa
han dlo we go o na zwie Szpi tal w Py -
sko wi cach spół ka z ogra ni czo ną
od po wie dzial no ścią. 100 proc.
udzia łów w spół ce ma Sta ro stwo
Po wia to we w Gli wi cach. 

Po wsta ły pod miot lecz ni czy prze jął
kon trakt SPZOZ Szpi ta la Po wia to we go
w Py sko wi cach, dla te go le cze nie bę -
dzie na dal bez płat ne dla pa cjen tów
ubez pie czo nych, a wszy scy pra cow ni -
cy szpi ta la zo sta li na tych sa mych za sa -
dach pra cow ni ka mi po wsta łej spół ki. 

De cy zja o prze kształ ce niu Szpi ta la
w spół kę zo sta ła wy mu szo na je go trud -
ną sy tu acją fi nan so wą, spo wo do wa ną
zmniej sze niem prze ka zy wa nych na le -
cze nie środ ków przez NFZ. Koszt le -
cze nia pa cjen tów po mi mo sto so wa nej
po li ty ki oszczęd no ścio wej prze kro czył
kon trakt na rzu co ny przez ubez pie czy -
cie la o 0,5 mln zł. Jest to spo wo do wa -
ne mię dzy in ny mi tym, że je ste śmy
zmu sze ni le czyć cho rych nie ubez pie -
czo nych w sta nach za gro że nia ży cia,
za któ rych nie ste ty nie otrzy mu je my
zwro tu po nie sio nych kosz tów. 

Zgod nie z Usta wą o dzia łal no ści
lecz ni czej wła ści ciel, czy li Sta ro stwo
Po wia to we w Gli wi cach prze ka za ło
po wsta łej spół ce nie ru cho mo ści, tj.
dział ki i bu dyn ki szpi ta la oraz je go wy -
po sa że nie o łącz nej war to ści oko -
ło 15 163 000 zł. Do dat ko wo wy asy -

gno wa no z bu dże tu po wia tu kwo -
tę 1 437 000 zł na pro wa dze nie dzia łal -
no ści spół ki. 

W chwi li obec nej re ali zo wa ny jest
plan in we sty cyj ny przy go to wa ny
przez Dy rek cję SPZOZ, a kon ty nu -
owa ny przez Za rząd spół ki z o.o. w ce -
lu po pra wy stan dar du le cze nia pa cjen -
tów oraz do sto so wa nia po miesz czeń
szpi ta la do wy mo gów unij nych.
W pierw szym eta pie wy ko nu je my mo -
der ni za cje na par te rze szpi ta la, obej -
mu ją ce swo im za kre sem Izbę Przy jęć,
Pra cow nię En do sko pii oraz ga bi ne ty
za bie go we. In we sty cja zo sta ła w 98
proc. sfi nan so wa na ze środ ków Sta ro -
stwa Po wia to we go w Gli wi cach. Ter -
min za koń cze nia prac prze wi dzia ny

jest na prze łom li sto pa da i grud nia te -
go ro ku. 

W związ ku z trwa ją cy mi pra ca mi
re mon to wy mi chciał bym ser decz nie
prze pro sić za wszel kie nie do god no ści,
z ja ki mi mo gą się spo tkać pa cjen ci ko -
rzy sta ją cy w tym okre sie z na szych
usług. 

Mi mo po wsta nia spół ki Szpi tal
w Py sko wi cach sp. z o.o. pod kre ślam,
że wszyst kie świad cze nia me dycz ne
dla pa cjen tów ubez pie czo nych od by -
wa ją się na tych sa mych za sa dach, jak
w szpi ta lu pu blicz nym i są opła ca ne
z Na ro do we go Fun du szu Zdro wia.

Pre zes Za rzą du Szpi ta la 
w Py sko wi cach sp. z o.o. 

LE SZEK KU BIAK 

Szpi tal w Py sko wi cach dzia ła ja ko spół ka z o.o. 

Co się zmie ni dla pa cjen ta?

Pacjenci nie muszą obawiać się zmian, nadal będą leczeni zgodnie 
z kontraktem z NFZ.
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28 wrze śnia w „Ślą skim Ka ty niu”,
czy li na po la nie Hu ber tus nie da le -
ko Dą brów ki od by ły się uro czy sto -
ści upa mięt nia ją ce ofia ry zbrod ni,
do ko na nej w tym miej scu 67 lat te -
mu.

We wrze śniu 1946 r. w tu tej szym le -
sie ko mu ni ści za mor do wa li nie zna ną
licz bę żoł nie rzy Na ro do wych Sił Zbroj -
nych. Mło dzi męż czyź ni, któ rzy tu zgi -
nę li, po cho dzi li z Pod ha la, a słu ży li
w od dzia le Hen ry ka Fla me go ps. „Bar -
tek”. W su mie z rąk UB -NKWD zgi nę -
ło wów czas ok. 200 żoł nie -
rzy z oko lic Ba ra niej Gó ry,
któ rzy zo sta li zwa bie ni
przez agen tów UB obiet ni cą
wy jaz du na Za chód. Po dzie -
lo no ich na trzy gru py, jed na
z nich tra fi ła na po la nę Hu -
ber tus. Męż czyzn za pę dzo -
no do za mi no wa nej sto do ły
i wy sa dzo no. Szcząt ki spa -
lo no i naj praw do po dob niej
po grze ba no w dwóch mo gi -
łach zbio ro wych. Do dziś
nie zo sta ły one od na le zio ne.

Miej sce to upa mięt nio no do pie ro
po prze mia nach ustro jo wych w 1989 r.
Oko licz na lud ność po sta wi ła krzyż,
pod któ rym co ro ku w każ dą ostat nią so -
bo tę wrze śnia od by wa się pa trio tycz na
uro czy stość. Tak by ło rów nież 28 wrze -
śnia. Na po la nie ze bra li się żoł nie rze,
kom ba tan ci, har ce rze, du chow ni, przed -
sta wi cie le sa mo rzą dów, szkół oraz miesz -
kań cy są sied nich miej sco wo ści. Nie za -

bra kło re pre zen ta -
cji miej sco wo ści
Ci siec na Ży wiec -
czyź nie, skąd po -
cho dzi ła więk szość
za mor do wa nych
żoł nie rzy. Przy by -
łych przy wi tał wójt
Gmi ny Wie lo wieś
Gin ter Skow ro nek,
a Woj ciech Ra -
dom ski – pre zes

Od dzia łu Py sko wi ce Sto wa rzy sze nia Pa -
mię ci Ar mii Kra jo wej przy po mniał hi sto -
rię do ko na nej w tym miej scu zbrod ni. 

W in ten cji po mor do wa nych od pra -
wio na zo sta ła msza św. i od był się uro -
czy sty Apel Po le głych. Wrę czo no tak że
oko licz no ścio we od zna cze nia. Sa mo -
rzą dow cy – prze wod ni czą cy Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go Ta de usz Ma mok

i wójt Wie low si Gin ter Skow ro nek
otrzy ma li Srebr ne Me da le Opie ku na
Miejsc Pa mię ci Na ro do wej, przy zna -
wa ne przez prze wod ni czą ce go Ra dy
Ochro ny Pa mię ci Walk i Mę czeń stwa.
Na stęp nie zło żo no kwia ty pod Krzy -
żem. Uczy ni ły to re pre zen ta cje licz -
nych śro do wisk, a tak że m.in. po seł Jan
Kaź mier czak. W imie niu Po wia tu Gli -
wic kie go hołd po le głym od da li rzecz -
nik pra so wy Ro ma na Goz dek i rad ny
Ma riusz Pod broż ny.

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.
Or ga ni za to rem co rocz nej uro czy sto ści
jest Urząd Gmi ny Wie lo wieś. (RG)

„Ślą ski Ka tyń” w Dą brów ce 

� Na lek cję pa trio ty zmu przy je cha -
li do Dą brów ki gim na zja li ści i har ce -
rze z Tosz ka. 

� Hołd za mor do wa nym od da li
m.in. sa mo rzą dow cy i woj sko wi. 
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Wy sprzą ta ne par ki, la sy, te re ny wo -
kół dróg i szkół – to efekt zor ga ni -
zo wa nej 20 wrze śnia ak cji „Sprzą -
ta my Po wiat Gli wic ki 2013”. Uczest -
ni czy li w niej ucznio wie szkół pro -
wa dzo nych przez Po wiat Gli wic ki
oraz miesz kań cy po wia to wych do -
mów opie ki spo łecz nej. 

Każ da z pla có wek bio rą cych udział
w ak cji zaj mo wa ła się po rząd ko wa -
niem wy zna czo nych miejsc. Ucznio -
wie Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew -
skie go w Knu ro wie wy sprzą ta li te re ny
wo kół bu dyn ków szkol nych, te re ny
do nich przy le ga ją ce, park przy
ul. 1 Ma ja oraz te ren la su „Za ci sze”.
Mło dzież z Ze spo łu Szkół Za wo do -
wych nr 2 w Knu ro wie upo rząd ko wa ła
łą kę i la sy przy ul. Szpi tal nej w stro nę
cmen ta rza przy ul. Ra ko niew skie go.
Ucznio wie Ze spo łu Szkół Spe cjal nych
w Knu ro wie sprzą ta li plac za baw mię -
dzy Miej ską Szko łą Pod sta wo wą 
nr 7 a Miej skim Przed szko lem 
nr 12 w Knu ro wie. Dzie ci i mło dzież
Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Py sko wi -
cach oczy ści li te ren wo kół szko ły oraz
plac za baw. Ze spół Szkół im. M. Ko -

nop nic kiej w Py sko wi cach za jął się
oto cze niem dro gi od szko ły po przez
Ry nek do par ku oraz par kiem, re jo nem
Za ol szan w kie run ku wy sy pi ska śmie -
ci, ul. Pia sko wą od Dzierż na wraz z re -
jo nem je zio rek. Z ko lei pod opiecz ni
Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Osto ja”
w So śni co wi cach po sprzą ta li ul. Ko -
ziel ską od Ryn ku do skrzy żo wa nia z ul.
Po wstań ców, ul. Po wstań ców do skrzy -
żo wa nia z ul. Par ko wą, ul. Par ko wą
do skrzy żo wa nia z ul. Ra ci bor ską i ul.
Ra ci bor ską do skrzy żo wa nia z ul. Par -
ko wą do Ryn ku. Miesz kań cy Do mu
Po mo cy Spo łecz nej „Za me czek”
w Kuź ni Nie bo row skiej wy sprzą ta li ro -
wy przy droż ne obok la su przy ul. Kry -
wałdz kiej. W ak cję włą czył się tak że
Dom Po mo cy Spo łecz nej dla Dzie ci
i Mło dzie ży w Pil cho wi cach, któ re go
wy cho wan ko wie wy sprzą ta li te ren ota -
cza ją cy pla ców kę. 

Po wiat Gli wic ki, ja ko or ga ni za tor
ak cji, za opa trzył jej uczest ni ków
w wor ki na od pa dy, rę ka wi ce i za dbał
o od biór ze bra nych od pa dów oraz ich
zde po no wa nie na skła do wi sku. (SoG)

Czy ściej wo kół nas

Do 15 li sto pa da przyj mo wa ne są
zgło sze nia do ko lej nych edy cji
kon kur sów „Bez piecz na pra ca
w go spo dar stwie rol nym” i „Soł tys –
do rad ca rol ni ków”. Na zwy cięz ców
cze ka ją atrak cyj ne na gro dy,
w tym – za za ję cie pierw szych
miejsc – wy jaz dy do Bruk se li.

Kon kur sy od bę dą się 24 li sto pa da
o godz. 15.00 na Zam ku w Tosz ku.
Zgło sze nia rol ni ków oraz soł ty sów
przyj mo wa ne są pi sem nie na ad res: PT
KRUS w Gli wi cach, ul. Wy szyń skie -
go 11, 44-100 Gli wi ce, faks: 32 302 90
29 lub te le fo nicz nie pod nu me ra -
mi: 32 230 83 41, 32 302 90 10, 32 302
90 12. 

Rol ni cy i soł ty si uczest ni czą cy
w kon kur sach bę dą mieli do roz wią za -
nia te sty ze zna jo mo ści ta kich za gad -
nień jak m.in. funk cjo no wa nie in sty tu -
cji eu ro pej skich, pol skie rol nic two
w UE, bez pie czeń stwo i hi gie na pra cy

w rol nic twie, moż li wo ści po zy ski wa -
nia fun du szy na roz wój go spo darstw
oraz za da nia re ali zo wa ne przez Ślą ską
Izbę Rol ni czą. Głów ną na gro dą w obu
kon kur sach jest wy jazd stu dyj ny
do Bruk se li ufun do wa ny przez Mał go -
rza tę Handz lik – po sła do Par la men tu
Eu ro pej skie go. 

Or ga ni za to ra mi kon kur sów są:
Ka sa Rol ni cze go Ubez pie cze nia
Spo łecz ne go Pla ców ka Te re no wa
w Gli wi cach, Ślą ska Izba Rol ni cza
przy współ pra cy bur mi strza Tosz ka
oraz soł ty sów gmi ny To szek i Cen -
trum Kul tu ry „Za mek w Tosz ku”.
Pa tro nat ho no ro wy nad przed się -
wzię cia mi spra wu ją: po seł do PE
Mał go rza ta Handz lik, prze wod ni -
czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
Ta de usz Ma mok oraz sta ro sta gli -
wic ki Mi chał Nie szpo rek. 

(SoG)

Bruk se la cze ka

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

po wie dzi wy lo so wa li śmy Be atę
Ko ło dziej. Pa nią Be atę pro si my
o kon takt te le fo nicz ny pod nr
32 332 66 65 w ce lu usta le nia ter -
mi nu ode bra nia na gro dy. Na stęp na
edy cja na sze go kon kur su – już
w li sto pa do wym wy da niu WPG. 

(RG)

Tak wy glą da ło wiel kie sprzą ta nie przy dro dze w Kuź ni Nie bo row skiej.

Aż w trzech – na wszyst kie czte ry
gru py – naj lep sze oka za ły się dru -
ży ny ze Świ bia. Re pre zen tan ci i re -
pre zen tant ki tej miej sco wo ści świę -
ci li trium fy na Po wia to wych Za-
wo dach Spor to wo -Po żar ni czych
Ochot niczych Stra ży Po żar nych Po -
wia tu Gli wic kie go.

Za wo dy od by ły się 21 wrze śnia w Wil -
czy na bo isku LKS Wil ki. Wzię ło w nich
udział 16 jed no stek OSP, w tym 6 mło -
dzie żo wych. Ry wa li zo wa ły w dwóch
kon ku ren cjach – ćwi cze niach bo jo wych
i bie gu szta fe to wym na 400 m z prze -
szko da mi. W kon ku ren cjach mło dzie -
ży I miej sce w gru pie dziew cząt za ję ła
dru ży na OSP Świ bie. Wśród chłop ców
tak że naj lep sza oka za ła się dru ży na ze

Świ bia, II miej sce za ję ła OSP z Dą brów -
ki, a III – OSP Che chło. Rów nież w gru -
pie ko bie cych dru żyn po żar ni -
czych I miej sce za ję ła jed na z re pre zen ta -
cji tej miej sco wo ści – OSP Świ bie I,
za któ rą upla so wa ły się OSP Świ -
bie II i OSP Ła ny. Je dy nie w gru pie mę -
skich dru żyn po żar ni czych zwy cię ży ła
in na jed nost ka, OSP Smol ni ca, II miej sce
za ję ła OSP Świ bie, a III – OSP Wi dów. 

W otwar ciu za wo dów brał udział sta -
ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek, a pod -
czas zma gań za wod ni kom to wa rzy szył
wi ce sta ro sta Wal de mar Do mbek, któ ry
tak że wrę czał im na gro dy wraz z za stęp -
cą ko men dan ta miej skie go PSP w Gli wi -
cach mł. bryg. Ma ria nem Ma tej czy kiem.

Ro lę go spo da rza za wo dów peł nił pre zes
Za rzą du Po wia to wych Związ ków OSP
RP w Gli wi cach An drzej Frej no. Suk ce -
sów ochot ni czym stra ża kom gra tu lo wa ła
rów nież wójt Gmi ny Pil cho wi ce Jo an na
Ko ło czek -Wy bie rek.

Or ga ni za to rem za wo dów był Po -
wiat Gli wic ki, Za rząd Po wia to wy
Związ ków OSP RP w Gli wi cach oraz
Ko men da Miej ska Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Gli wi cach, a spon so ra mi –
Kom pa nia Wę glo wa S.A. i Gmi na Pil -
cho wi ce.

Za wo dy od by wa ły się pod pa tro na -
tem ho no ro wym sta ro sty gli wic kie go
oraz pre ze sa Kom pa nii Wę glo wej S.A.

(RG)

Świ bie (po trzy kroć) gó rą!

Za pra sza my do udzia łu w X Po wia -
to wym Tur nie ju Ska ta Spor to we go
o ty tuł Naj lep sze go Szka cio rza Po -
wia tu Gli wic kie go.

Tur niej od bę dzie się 12 paź dzier ni ka
na Zam ku w Tosz ku (sa la Pe ter swald ska).
Roz pocz nie się o godz. 10.00, a prze wi dy -
wa ne za koń cze nie na stą pi o godz. 14.00.

Zgła szać się do nie go mo gą mi ło śni cy
ska ta z te re nu po wia tu. Za pi sy przyj mu -
ją: Ta de usz Żo ga ła (tel. 503 926 979)
i Win fryd Fi coń (tel. 508 589 262), a tak -
że Wy dział Edu ka cji, Kul tu ry, Spor tu
i Spraw Spo łecz nych Sta ro stwa Po wia to -
we go w Gli wi cach (tel. 32 332 66 70), e -
-ma il: wes@sta ro stwo.gli wi ce.pl. Zwy -

cięz cy tur nie ju otrzy ma ją pu cha ry, dy -
plo my i atrak cyj ne na gro dy, a zdo byw -
ca I miej sca – ty tuł Naj lep sze go Szka cio -
rza Po wia tu Gli wic kie go.

Or ga ni za to rem im pre zy są Po wiat
Gli wic ki, Gmi na To szek i Cen trum
Kul tu ry „Za mek w Tosz ku”. Pa tro nat
me dial ny spra wu ją „No wi ny Gli wic -
kie” i „Wia do mo ści Po wia tu Gli wic -
kie go”. (RG)

KTO ZO STA NIE NAJ LEP SZYM SZKA CIO RZEM PO WIA TU?

Zwy cię skie dru ży ny wraz z or ga ni za to ra mi za wo dów.
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Przy dro dze po wia to wej w Ru dziń cu
od da ny zo stał do użyt ku no wy
chod nik. Z jed nej stro ny łą czy się
z ist nie ją cym wcze śniej chod ni -
kiem przy Za kła dzie Ko mu nal nym,
z dru giej do cho dzi pod pa wi lon
han dlo wy „Di no”.
No wy chod nik zwięk szył bez pie czeń -
stwo pie szych, po ru sza ją cych się
wzdłuż dro gi po wia to wej Nr 2918S (ul.
Gli wic ka). Nie gdyś ruch pie szych koń -
czył się przy Za kła dzie Ko mu nal nym,
ale gdy w ub. ro ku kil ka dzie siąt me -
trów da lej po wstał pa wi lon han dlo wy,
po ja wi ła się ko niecz ność je go prze dłu -
że nia. W tej sy tu acji w stycz niu br. dy -
rek tor Za rzą du Dróg Po wia to wych
w Gli wi cach Jan Osman zwró cił się
do fir my „Di no Pol ska” S.A. z sie dzi bą
w Kro to szy nie z pro po zy cją współ fi -
nan so wa nia bu do wy no we go od cin ka
chod ni ka. Fir ma przy sta ła na to i po za -
war ciu umo wy na współ fi nan so wa nie
za da nia oraz za ła twie niu ko niecz nych
for mal no ści ZDP przy stą pił do je go re -
ali za cji. W je go ra mach po wstał chod -
nik z kost ki be to no wej o dłu go ści 53 m
i sze ro ko ści 2 m. Do dat ko wo wy ko na -
no od two rze nie ro wu przy droż ne go
wzdłuż chod ni ka oraz wzmoc nio no
i wy mie nio no na wierzch nię ul. Gli wic -
kiej na sze ro ko ści 1,2 m. Łącz na war -
tość za da nia re ali zo wa ne go przez Po -

wiat Gli wic ki wy nio sła 25 997,62 zł,
z cze go udział fi nan so wy fir my „Di no
Pol ska” S. A. sta no wił 13 tys. zł. 

In we sty cja jest ko lej nym przy kła -
dem współ dzia ła nia przy fi nan so wa niu
po wia to wych in we sty cji dro go wych
z pod mio ta mi go spo dar czy mi. W ub.
ro ku przy ta kim wspar ciu prze bu do wa -
ny zo stał frag ment dro gi po wia to wej
Nr 2944S Ta ci szów -Rze czy ce. Do in -
we sty cji o war to ści po nad 3,6 mln zł,
współ fi nan so wa nej z Na ro do we go Pro -
gra mu Prze bu do wy Dróg Lo kal nych
i re ali zo wa nej ze środ ków Po wia tu Gli -
wic kie go oraz Gmi ny Ru dzi niec, do ło -

ży ły się tak że trzy po bli skie fir my –
każ da z nich po 150 tys. zł.

– To bar dzo cen na po moc – mó wi
wi ce sta ro sta gli wic ki Wal de mar Do -
mbek, od po wia da ją cy m.in. za stan
dróg. – Na na szym te re nie ma my bli -
sko 300 km dróg po wia to wych, któ re
wy ma ga ją na kła dów wie lo krot nie prze -
kra cza ją cych moż li wo ści bu dże to we
po wia tu. W tej sy tu acji każ de ta kie
wspar cie jest szcze gól nie istot ne, gdyż
przy czy nia się do zwięk sze nia licz by
i za kre su in we sty cji słu żą cych bez pie -
czeń stwu kie row ców i pie szych.

(RG)

Chod nik – wspól ny mi si ła mi

Te raz w dro dze do pa wi lo nu jest wy god niej i bez piecz niej.
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120 osób – uczniów gli wic kich
szkół, sa mo rzą dow ców Po wia tu
Gli wic kie go, Gli wic i Za brza, dzien -
ni ka rzy, ale tak że tych, któ rzy sa mi
do świad czy li cięż kiej cho ro by –

wzię ło udział w ak cji sa dze nia
żon ki li zor ga ni zo wa nej po raz ko -
lej ny 20 wrze śnia przez gli wic ki od -
dział Dzien ni ka Za chod nie go. 

Dzię ki te mu Sło necz na Po la na Na dziei
w Par ku Cho pi na (nie da le ko od In sty -
tu tu On ko lo gii w Gli wi cach) po więk -
szy ła się o ok. 500 ce bu lek, z któ rych
wio sną wy ro sną żon ki le – kwia ty bę dą -
ce sym bo lem wal ki z ra kiem. Ich sa -

dze nie od by wa ło się już po raz trze ci.
Ak cja ma na ce lu wspar cie osób cier -
pią cych na cho ro by no wo two ro we,
pro pa go wa nie ba dań pro fi lak tycz nych
i idei ho spi cyj nej. 

– Ho spi cjum to tak że ży cie. A z no -
wo two rem moż na wy grać, trze ba jed -
nak ba dać się pro fi lak tycz nie. Tru izm?
Nie szko dzi, war to go so bie po wta rzać
i nie uni kać ba dań – mó wi ini cja tor ka
ak cji Mar le na Po lok -Kin, za stęp ca dy -
rek to ra Od dzia łu Śląsk Dzien ni ka Za -
chod nie go.

(RG)

Ro śnie Po la na Na dziei

Żon ki le sa dzi li m.in. po seł Jan Kaź mier czak z wnucz kiem, za stęp ca pre zy den -
ta Gli wic Kry stian To ma la, sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek i se kre tarz Po -
wia tu Gli wic kie go Mag da le na Bud ny.
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12 wrze śnia na bo isku KS „Zam ko -
wiec” w Tosz ku od by ła się V edy -
cja In te gry, czy li In te gra cyj nej
Spar ta kia dy im. dr. Lu dwi ga Gut t -
man na. 

Wzię li w niej udział dzie ci i mło dzie ż
z pół noc nych gmin po wia tu gli wic kie go.
Star tu ją cych, ich opie ku nów oraz go ści
przy wi tał bur mistrz Tosz ka Grze gorz
Kup czyk, a otwar cia im pre zy do ko nał
Sła wo mir Adam czyk z Za rzą du Po wia tu
Gli wic kie go. Uczest ni cy star to wa li w róż -
nych kon ku ren cjach spor to wych, za rów no
dru ży no wo, jak i in dy wi du al nie. Za wo -
dom spor to wym to wa rzy szył ple ner pla -
stycz ny, któ ry po pro wa dzi ły pa nie z To -
szec kiej Aka de mii Ak tyw nych Ko biet. 

Wszy scy uczest ni cy In te gry otrzy -
ma li ze sta wy na gród i me da le, a zwy -
cięz cy tak że pu cha ry i dy plo my. Dwa
pu cha ry zdo by li ucznio wie Szko ły
Pod sta wo wej z Ko tu li na, a je den gim -

na zja li ści z Ru dziń ca. Wrę czo no rów -
nież na gro dy i dy plo my zwy cięz com
za wo dów in dy wi du al nych. Na wy róż -
nie nie za słu gu je za wod nik Ze nek

z Warsz ta tów Te ra pii Za ję cio wej z Py -
sko wic, któ ry po raz dru gi za jął pierw -
sze miej sce w bie gu prze ła jo wym. 

Spar ta kia da zo sta ła zor ga ni zo wa na
przez KS „Zam ko wiec” w Tosz ku oraz
Sto wa rzy sze nie „Mo ja Gmi na Nasz Po -
wiat” przy wspar ciu fi nan so wym Sta ro -
stwa Po wia to we go w Gli wi cach i bur mi -
strza Tosz ka. W prze pro wa dze niu za wo -
dów po ma ga li har ce rze ze szcze pu „Ignis”
w Tosz ku, a tak że hi gie nist ki szkol ne
i stra ża cy z OSP To szek. Od lat do brą du -
szą In te gry jest Ma ria Bu kow ska, któ ra
dba, aby każ dy wy je chał z Tosz ka za do -
wo lo ny i wró cił tu za rok. Tak też się dzie -
je, dzie ci i mło dzież uczest ni czą w im pre -
zie licz nie i chęt nie. (SoG)

In te gra cja przez sport

Spar ta kia dę ro ze gra no w wie lu kon ku ren cjach.
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23 wrze śnia w Szpi ta lu w Knu ro wie
otwar to no wo cze sną pra cow nię to -
mo gra fii kom pu te ro wej. 

Do tych czas pa cjen ci szpi ta la na ba da -
nia to mo gra ficz ne by li prze wo że ni
do Gli wic. Te raz, dzię ki otwar ciu pra -
cow ni, są one prze pro wa dza ne na miej -
scu. W no wej pra cow ni moż na wy ko -
nać 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,
krę go słu pa (od cin ka szyj ne go, pier sio -

we go oraz lę dź wio wo -krzy żo we go).
Ko rzy stać z niej mo gą rów nież pa cjen -
ci z ze wnątrz – na ra zie od płat nie.

– No wo cze sność apa ra tu ry prze kła -
da się na ja kość prze pro wa dza ne go ba -
da nia oraz je go kom fort – za pew nia
Mi chał Ek kert, pre zes Za rzą du Szpi ta la
w Knu ro wie Sp. z o. o. Dzię ki za awan -
so wa nym tech no lo giom – mię dzy in ny -

mi tzw.
ada pta cyj -
nej sta -
tycz nej re -
kon struk -
cji ite ra -
c y j  n e j ,

któ ra umoż li wia zmniej sze nie szu mu,
zwięk sze nie roz dziel czo ści ni sko kon -
tra sto wej i po pra wę ja ko ści ob ra zów –
to mo graf wy ko nu je ba da nia o wy so kiej
ja ko ści ob ra zu przy daw ce pro mie ni
mniej szej o 40 proc. 

W uro czy sto ści otwar cia pra cow ni
uczest ni czy li m.in. mi ni ster edu ka cji
na ro do wej Kry sty na Szu mi las, wi ce -

wo je wo da ślą ski An drzej Pi lot, po seł
na Sejm RP Ja cek Brze zin ka, rad ny
Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą skie go
Adam Ma tu sie wicz, wójt Gmi ny Gie -
rał to wi ce Jo achim Bar giel, bur mistrz
Czer wion ki -Lesz czyn Wie sław Ja ni -
szew ski, przed sta wi cie le śro do wi ska
me dycz ne go i per so ne lu szpi ta la. Po -
wiat Gli wic ki re pre zen to wa li sta ro sta
gli wic ki Mi chał Nie szpo rek oraz skarb -
nik Po wia tu Gli wic kie go Ma ria
Owcza rzak -Siej ko.

In for ma cje do ty czą ce szcze gó łów
wy ko ny wa nych ba dań oraz re je stra cja
pod nu me rem te le fo nu 32 331 93 22.

(SoG)

To mo graf słu ży pa cjen tom

� Mi chał Ek kert (pierw szy z pra wej) ob ja śnia za -
sa dy dzia ła nia no wo cze sne go urzą dze nia, któ re
wzbo ga ci ło wy po sa że nie Szpi ta la w Knu ro wie.

� Sym bo licz ną wstę gę prze cię li Kry sty na Szu mi -
las – mi ni ster edu ka cji na ro do wej i An drzej Pi lot –
wi ce wo je wo da ślą ski.
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Jak co ro ku miesz kan ki Do mu Po -
mo cy Spo łecz nej „Osto ja” w So śni -
co wi cach spę dzi ły let ni czas bar -
dzo ak tyw nie.

Se zon wy po czyn ko wy za in au gu ro -
wa ły co rocz nym fe sty nem in te gra cyj -
nym „Ko lo ry la ta”, na któ rym ba wi ły
się wspól nie z miesz kań ca mi So śni co -
wic i oko li cy. Wa ka cyj ny pro gram za -
wie rał wie le atrak cyj nych im prez i wy -
jaz dów, któ rych nad rzęd nym ce lem,
oprócz do brej za ba wy, by ło wspar cie
roz wo ju psy cho spo łecz ne go miesz ka -
nek, a szcze gól nie re ali za cja pro gra mu
dzia łań zmie rza ją cych do po pra wy, za -

cho wa nia i roz wo ju spraw no ści ru cho -
wej pod opiecz nych. For my spę dza nia
cza su by ły bar dzo róż no rod ne, po -
cząw szy od pie szych wę dró wek
po oko li cy czy wy pa dów na ba sen,
do wy praw w gó ry i nad mo rze. Czas
ten ob fi to wał w wie le spo tkań z przy ja -
ciół mi, za ba wy ta necz ne, bie sia dy
przy ogni sku, gril le, jak i szer szą in te -
gra cję z oto cze niem na fe sty nach i pik -
ni kach w Świę to chło wi cach, Kuź ni
Nie bo row skiej, Mie da rach i Cho rzo -
wie.

W wa ka cyj nych mie sią cach pra -
cow ni cy „Ostoi” or ga ni zo wa li dla

miesz ka nek wy jaz dy na ką pie li sko
do Szy mo cic i nad Za lew Ryb nic ki,
pie sze wę drów ki po oko licz nych la sach
(do cie ra jąc na wet do od da lo nej od So -
śni co wic ka pli cy św. Ma rii Mag da le ny)
oraz licz ne jed no dnio we wy ciecz ki
do Ko nia ko wa, Czę sto cho wy, Świer -
klań ca, Kal wa rii Ze brzy dow skiej
i piel grzym ki na Gó rę św. An ny czy
rajd pie szy na gó rę Ma ty skę w Ra dzie -
cho wych. Zaś sze ścio dnio wa wy ciecz -
ka do Bu ko wi ny Ta trzań skiej, doj ście
na Ru sio wą Po la nę by ło nie la da wy -
zwa niem dla jej uczest ni ków. W sierp -
niu gru pa 35 miesz ka nek uczest ni czy ła
w tur nu sie re ha bi li ta cyj nym w Dziw -
nów ku nad mo rzem. Po dob ny wy jazd
dla 20 miesz ka nek przy go to wa no
w gó ry do Ty li cza. Czę sto w trak cie
tych im prez gru pa te atral na „Ar le kin”,
dzia ła ją ca w so śni co wic kim DPS -ie
pre zen to wa ła przed sta wie nia ze swo je -
go re per tu aru.

– Nie za leż nie od róż nych ano ma lii
po go do wych, ta kich jak upa ły, bu rze,
ule wy a na wet gra do bi cie, la to dla na -
szych miesz ka nek by ło bar dzo uda ne –
mó wi Ja ro sław Menc fel, dy rek tor
„Ostoi”. – Miesz kań cy i pra cow ni cy
na sze go DPS -u skła da ją ser decz ne po -
dzię ko wa nie wszyst kim tym, któ rzy
wspo mo gli nas w re ali za cji tej wa ka -
cyj nej przy go dy.

(KB)Wy jaz dy to dla miesz ka nek DPS -u nie tyl ko wiel ka przy jem ność, ale też for ma
te ra pii.
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Prze strzeń pu blicz na – uli ce, pla ce
i skwe ry – ma być no wo cze sna,
ład na i przy ja zna dla miesz kań -
ców. Ta kie mot to przy świe ca ar chi -
tek to wi Woj cie cho wi Mo szan to wi,
pre ze so wi spół ki Bu do tech ni ka
w Pil cho wi cach. Fi lo zo fia ta zna la -
zła uzna nie In sty tu tu Wzor nic twa
Prze my sło we go, któ ry za kwa li fi ko -
wał je den z pro duk tów fir my do fi -
na łu ogól no pol skie go Kon kur su
Do bry Wzór 2013. 
Bu do tech ni ka, któ ra w tym ro ku ob -
cho dzi 25-le cie ist nie nia, pro jek tu je
i wy twa rza tzw. me ble miej skie. Są to
m.in. wia ty przy stan ko we, kio ski, pa -
wi lo ny ga stro no micz ne, to a le ty pu -
blicz ne, ga blo ty, ta bli ce in for ma cyj ne,
ław ki itp. – wszyst kie o wy so kich wa -
lo rach es te tycz nych, funk cjo nal ne
i przy ja zne dla użyt kow ni ków. Fir mę
za ło żył i pro wa dzi ją do dziś ab sol went
Po li tech ni ki Ślą skiej, arch. Woj ciech
Mo szant. – Gdy po wsta wa ła Bu do tech -
ni ka, du żo pro jek tów szło na pół kę, nie

mo gąc do cze kać się re ali za cji – mó wi.
– A ja chcia łem re ali zo wać swo je po -
my sły, bu do wać to, co za pro jek to wa -
łem. Stąd wziął się po mysł na obiek ty
ma łej ar chi tek tu ry, bo to sto sun ko wo
ni sko na kła do we in we sty cje. Fir ma po -
cząt ko wo funk cjo no wa ła w Gli wi cach,
a po kil ku la tach prze nie śli śmy się
do Pil cho wic, zaj mu jąc obiek ty by łej
Spół dziel ni Kó łek Rol ni czych. 

Bu do tech ni ka uda nie wy star to wa ła,
zy sku jąc du żo za mó wień na swo je wy -
ro by. Kry zys do padł ją jed nak w 2002
ro ku, po wo du jąc ko niecz ność zwol nie -
nia w dwóch ko lej nych la tach po ło wy
za ło gi. – Od bu do wy wa nie wcze śniej -
szej po zy cji trwa ło dłu go – wspo mi na
Woj ciech Mo szant. – Do pie ro w ub. ro -
ku uda ło nam się pod nieść na do bre.
Osią gnę li śmy wów czas naj wyż sze ob -
ro ty w hi sto rii spół ki. Wy nio sły 13,5
mln zł, przy za trud nie niu li czą cym 48
pra cow ni ków. Moc ną po zy cję na ryn ku
za wdzię cza my m.in. du że mu roz rzu to -
wi pro po no wa nych pro duk tów oraz
kon se kwen cji dzia ła nia w dłu gim okre -
sie cza su. Sze ro ki asor ty ment pro duk cji
po zwo lił omi nąć za ła ma nie go spo dar -
cze, o któ rym gło śno wszę dzie wko ło.

Fir ma swy mi pro duk ta mi przy bli ża
na sze mia sta do współ cze snej Eu ro py.
Jej Sys tem In for ma cji Miej skiej,
w skład któ re go wcho dzą no śni ki in -
for ma cji i re kla my, bę dą cy czę ścią
więk szej ko lek cji me bli miej skich
URBI, zdo był na gro dę na Mię dzy na ro -
do wej Wy sta wie EU RO CI TY 2000.
Pa wi lon han dlo wy Ga stro w kwiet niu
br. zo stał wy bra ny ja ko je den z me bli
miej skich dla Po zna nia. Po wsta łe we -
dług in dy wi du al ne go pro jek tu gdań -
skich ar chi tek tów to a le ty wy ko na ne
w Bu do tech ni ce są praw dzi wą ozdo bą
Gdań ska, aspi ru ją ce go do mia na „mia -
sta eu ro pej skie go”. Fir ma „ubra ła”
rów nież Lu blin, re ali zu jąc du że za mó -
wie nie w for mu le „za pro jek tuj i wy bu -
duj”, obej mu ją ce in dy wi du al ne przy -
stan ki ko mu ni ka cji miej skiej, to a le ty
pu blicz ne, kio ski, ga blo ty oraz mo ni -
to ring. W War sza wie, na Dwor cu PKP
War sza wa -Śród mie ście, znaj du je się

jej sza let, tym ra zem
nie wol no sto ją cy, ale
wbu do wa ny w in fra -
struk tu rę pe ro nu nr 2.
W Ryb ni ku od nie -
daw na funk cjo nu je
sys tem in for ma cji
kul tu ral nej au tor stwa
Bu do tech ni ki. To tyl -
ko nie któ re z miast,
gdzie moż na na tknąć
się na pro duk ty pil -
cho wic kiej fir my.
Naj bli żej nas są one
do zo ba cze nia w Gli -
wi cach i w So śni co -
wi cach. To a le ta
przy gli wic kiej Ra -

dio sta cji jest sa mo ob słu go wa, bez do -
ty ko wa, obu do wa na czar ny mi gra ni to -
wy mi pły ta mi, z ko lo ro wym oświe tle -
niem. W środ ku ma au to ma tycz ny po -
daj nik my dła, cie płą wo dę i su szar kę.

Jest też ogrze wa nie pod ło go we, mo duł
po wia da mia nia GSM dla ad mi ni stra to -
ra i… sys tem zra sza czy w ko szu
na śmie ci. Obiekt za pro jek to wa no

z my ślą o nie peł no spraw nych i mat -
kach z ma ły mi dzieć mi – zmie ści się
tam wó zek, a ma my ko rzy stać mo gą
z wy god ne go prze wi ja ka. Mniej „wy -
pa sio na” to a le ta stoi obok tar go wi ska
w So śni co wi cach. W pla nach – już re -
ali zo wa nych – jest ko lej na to a le ta, tym
ra zem przy po wsta ją cym tar go wi sku
w Pil cho wi cach.

Wła śnie to a le ty są fla go wym pro -
duk tem Bu do tech ni ki. Nie bez po wo -
du, pre zes fir my nie owi ja w ba weł nę
te go draż li we go te ma tu. – To a le ty pu -
blicz ne to je den z wiel kich grze chów
Pol ski po wo jen nej – mó wi Woj ciech
Mo szant. – Mu si my po zbyć się fał szy -
we go wsty du, któ ry ota cza te miej sca,
bo ma my pod tym wzglę dem strasz ne
za le gło ści. 

I wła śnie to a le ta pu blicz na Bu do -
tech ni ki, o na zwie WC TOP w pre fa -
bry ko wa nym mo de lu GRA NIT BLAC
za kwa li fi ko wa ła się do fi na łu ogól no -
pol skie go Kon kur su Do bry Wzór 2013
na naj le piej za pro jek to wa ne, de si gner -
skie pro duk ty na pol skim ryn ku. Jak
za pi sa no w opi nii wy da nej przez or ga -
ni za to ra kon kur su, In sty tut Wzor nic -
twa Prze my sło we go w War sza wie, WC
TOP za pew nia użyt kow ni ko wi kom fort
i po czu cie ste ryl no ści, ko rzyst nie
wpły wa na wi ze ru nek mia sta, do brze
kom po nu je się z no wo cze sną ar chi tek -
tu rą, jest es te tycz na i trosz czy się o wy -
go dę osób nie peł no spraw nych oraz ma -
tek z ma ły mi dzieć mi. In sty tut chwa li
jej zgod ność z ak tu al nym sta nem tech -
ni ki, prze stron ne wnę trze, de sign w du -
chu mi ni ma li zmu, ko ja rzą cy się z ele -
gan cją i czy sto ścią. „Wszyst ko to lo ku -
je WC TOP w sze re gu to a let speł nia ją -
cych naj wyż sze stan dar dy” – tak za -
koń czo na jest ta chwa leb na opi nia In -
sty tu tu. 

Roz strzy gnię cie kon kur su na Do bry
Wzór 2013 na stą pi 24 paź dzier ni ka.

Po zo sta je trzy mać kciu ki za wy gra ną
i wy pa try wać pro duk tów Bu do tech ni ki
w pol skich mia stach i gmi nach.

RO MA NA GOZ DEK
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PRZED SIĘ BIOR CZY 
PO WIAT

Kon ty nu uje my nasz cykl PRZED SIĘ BIOR CZY PO WIAT. Przed sta wia my w nim
przed się bior ców z te re nu po wia tu gli wic kie go i pro wa dzo ne przez nich
fir my. Pi sze my o tym, jak po wsta ły ich przed się bior stwa, jak się roz wi ja ją,
jak so bie ra dzą w obec nych re aliach go spo dar czych, ja ka jest ich re -
cep ta na suk ces. 

Woj ciech Mo szant w wej ściu do fla go we go obiek tu
Bu do tech ni ki… 
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1 paź dzier ni ka pod czas uro czy stej
ce re mo nii w Bruk se li po seł do Par -
la men tu Eu ro pej skie go Mał go rza ta
Handz lik ode bra ła sta tu et kę Oso -
bo wo ści Ro ku 2013 przy zna ną jej
przez Eu ro pej skie Sto wa rzy sze nie
Sprze da ży Bez po śred niej (SEL DIA). 
Mał go rza ta Handz lik zo sta ła w ten spo -
sób na gro dzo na przez przed sta wi cie li
te go sek to ra za współ pra cę w za kre sie
pro mo wa nia przed się bior czo ści ko biet.
– To wy róż nie nie wie le dla mnie zna -
czy. Je stem dum na ze wspól nie zre ali -
zo wa nych z SEL DIĄ pro jek tów, ta kich
jak trzy dnio wa wy sta wa w Par la men cie
Eu ro pej skim w lu tym br. oraz za in au -
gu ro wa na przed ty go dniem Plat for ma
Przed się bior czo ści Ko biet, któ rej mam
za szczyt być ho no ro wym am ba sa do -
rem – po wie dzia ła po seł Handz lik
po ce re mo nii. – Z wiel ką ra do ścią ode -
bra łam sta tu et kę Oso bo wo ści Ro ku.
Mam na dzie ję, że mo je dal sze dzia ła -
nia na rzecz wspar cia ko biet pro wa dzą -
cych wła sną dzia łal ność go spo dar czą
bę dą rów nie owoc ne.

SEL DIA zrze sza zna ne fir my, m.in.
Avon, Ori fla me i Ma ry Kay. Zna czą ca
więk szość pra cow ni ków bran ży to ko -
bie ty, stąd za an ga żo wa nie te go sto wa -
rzy sze nia na rzecz pię ciu fi la rów
przed się bior czo ści:  pro gra mów rzą do -
wych, do stę pu do fi nan so wa nia, edu ka -
cji, in no wa cji i sie ci men to rin gu.  

– W Unii Eu ro pej skiej wciąż bra ku -
je ko biet -przed się bior ców, któ re sta no -
wią je dy nie 34,4 proc. za trud nio nych
na wła sny ra chu nek. Nie stać nas
na mar no wa nie po ten cja łu ko biet,
szcze gól nie w cza sie wal ki z kry zy sem.
Dla te go wie rzę, że wspól ne dzia ła nia
w wy mia rze re gio nal nym, kra jo wym
i mię dzy na ro do wym są klu czem
do suk ce su – pod kre śli ła po seł Handz -
lik.

Przy po mnij my, że 25 wrze śnia
w Par la men cie Eu ro pej skim od by ła

się in au gu ra cja Plat for my Przed się -
bior czo ści Ko biet. Ho no ro wy pa tro nat
nad tym pro jek tem ob ję ła Mał go rza ta
Handz lik w obec no ści wi ce prze wod -
ni czą cej Ko mi sji Eu ro pej skiej, Vi via -
ne Re ding. In spi ra cją do utwo rze nia
Plat for my by ła wy sta wa na te mat pię -
ciu fi la rów przed się bior czo ści ko biet,
któ rej współ go spo da rzem Mał go rza ta
Handz lik by ła w lu tym br. Trzy dnio wa
wy sta wa w Par la men cie Eu ro pej skim
pt. „Przed się bior czość Ko biet  – 5 fi la -
rów wzro stu” kon cen tro wa ła się
na pię ciu za gad nie niach: do stę pie
do fi nan so wa nia, sie ci wspar cia, edu -
ka cji, in no wa cji oraz pro gra mów rzą -
do wych w za kre sie przed się bior czo ści
ko biet. By ła to rów nież oka zja do pre -
zen ta cji dzia łań or ga ni za cji po za rzą -
do wych na rzecz pro mo wa nia przed -
się bior czo ści w pań stwach człon kow -
skich UE. 

(PE)

Mał go rza ta Handz lik wspie ra ko bie ty 

Oso bo wość Ro ku 2013

Od paź dzier ni ka roz po czy na się re -
ali za cja pro jek tu „Cy fro we okno
na świat w Po wie cie Gli wic kim” do -
fi nan so wa ne go ze środ ków Unii Eu -
ro pej skiej z Eu ro pej skie go Fun du -
szu Roz wo ju Re gio nal ne go w ra -
mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go In -
no wa cyj na Go spo dar ka, Prio ry tet 8
Spo łe czeń stwo in for ma cyj ne –
zwięk sza nie in no wa cyj no ści go -
spo dar ki Dzia ła nie 8.3. – Prze ciw -
dzia ła nie wy klu cze niu cy fro we mu
– eInc lu sion.
Pro jekt skie ro wa ny jest do na stę pu ją -
cych grup od bior ców z te re nu po wia tu
gli wic kie go: ro dzi ny za stęp cze, oso by
nie peł no spraw ne, ucznio wie o bar dzo
do brych wy ni kach w na uce speł nia ją cy
kry te rium do cho do we okre ślo ne dla
Dzia ła nia 8.3 PO IG, ro dzin ny dom
dziec ka. Szcze gó ło we in for ma cje
na te mat kry te riów do stę pu zo sta ną
ogło szo ne na stro nach in ter ne to wych
Po wia tu Gli wic kie go po przy go to wa -

niu i za twier dze niu re gu la mi nu re kru ta -
cji pod ko niec 2013 r. 

Oprócz kom pu te rów z do stę pem
do in ter ne tu prze ka zy wa nych oso bom
z grup do ce lo wych wy mie nio nych po -
wy żej w ra mach pro jek tu pla no wa ne
jest rów nież do po sa że nie w ta ki sprzęt
jed no stek or ga ni za cyj nych Po wia tu
Gli wic kie go (ze spo łów szkół spe cjal -
nych, Do mu Po mo cy Spo łecz nej
„Osto ja” oraz Pu blicz nej Pla ców ki
Opie kuń czo-Wy cho waw czej), któ ry to
sprzęt bę dzie słu żył miesz kań com jak
też zo sta nie wy ko rzy sta ny pod czas
szko leń or ga ni zo wa nych w ra mach
pro jek tu „Cy fro we okno na świat w Po -
wie cie Gli wic kim”.

Pro jekt trwa od paź dzier ni ka 2013 r.
do czerw ca 2015 r. Ma my na dzie ję, że
przy czy ni się do bu do wa nia spo łe czeń -
stwa in for ma cyj ne go w po wie cie gli -
wic kim. (EH)

Cy fro we okno na świat 
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Małgorzata Handzlik w chwilę po
odebraniu prestiżowej statuetki
stowarzyszenia SELDIA. 

Do bry Wzór z Pil cho wic

…któ ry zy skał uzna nie za do sko na ły pro jekt, wa lo ry de si gner skie i użyt ko we. 
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Gli wic kie Sto wa rzy sze nie Mi ło śni -
ków Ma łych Obiek tów Sa kral nych,
Ar ty stycz nych i Za byt ko wych „Ne -
po muk” dzia ła od czte rech lat, li -
czy za le d wie kil ku człon ków, ale
mo że po chwa lić się zna czą cy mi
suk ce sa mi w ra to wa niu za byt ków
sa kral nych rów nież na te re nie po -
wia tu gli wic kie go.

– Już du żo wcze śniej, za nim zo sta -
łem człon kiem sto wa rzy sze nia Ne po -
muk, zaj mo wa łem się re stau ro wa -
niem za byt ków. Wszyst ko za czę ło
się ja kieś pięt na ście lat te mu, kie dy
po sta no wi łem wy re mon to wać ka -
plicz kę przy uli cy Zam ko wej w Ła -
bę dach. By ła już bar dzo znisz czo na
i za nie dba na. Za czą łem się ba wić
w bu dow lań ca. Oka za ło się jed nak,
że nie jest to ta kie pro ste – mu sia łem
du żo się na uczyć. Za się ga łem ra dy

spe cja li stów, cho dzi łem na kon sul ta -
cje m.in. do prof. Krzysz to fa Nit -
scha. Tro chę trwa ło, za nim po ją łem
o co w tym cho dzi. Bar dzo waż na
jest pra ca nad zdo bie nia mi, sztu ka te -
rią, drob ny mi ele men ta mi. Tak się
za czę ła mo ja przy go da z re no wa cją
za byt ków. Dziś mam już za so bą wie -
le od re mon to wa nych obiek tów,
w Gli wi cach i oko li cach, na Ślą sku,
a na wet w Kra ko wie – opo wia da Ma -
rek Sła bosz, czło nek sto wa rzy sze nia
Ne po muk, fur tian w ko ście le pw. św.
Krzy ża w Gli wi cach.

Dzię ki sta ra niom je go
i in nych człon ków sto wa rzy -
sze nia oraz umie jęt no ściom
spe cja li stów od kon ser wa cji
za byt ków no wy wy gląd zy -
ska ła fi gu ra św. Ja na Ne po -
mu ce na w Rze czy cach. Od -
re stau ro wa ny zo stał rów nież
krzyż przy wjeź dzie do Py -
sko wic, dach i ele wa cja ka -
plicz ki przy ul. Rze czyc kiej
i Pszen nej w Ła bę dach, fi gu -
ra Chry stu sa Zmar twych -
wsta łe go, ko ściel ne or ga ny
oraz drew nia ny krzyż na le -
żą ce do Ko ścio ła Pod wyż -
sze nia Krzy ża w Gli wi cach.

Ostat nio ce lem człon ków
sto wa rzy sze nia jest re no wa -
cja krzy ża, któ ry stoi przy ul. Wy szyń -
skie go w Py sko wi cach, czy li przy sta -
rym wej ściu do mia sta od stro ny za -
chod niej. W śre dnio wie czu krzyż ten
pew nie miał swo je go po przed ni ka, któ -
ry stał przy fo sie i bra mie miej skiej, co
mo że my so bie wy obra zić czy ta jąc py -
sko wic ką hi sto rię spi sa ną przez ks. Jo -
han ne sa Chrząsz cza. Obec ny krzyż
z pia skow ca zo stał wy ko na ny
w XIX wie ku i przy le ga do dzi siej sze -
go pa wi lo nu han dlo we go TE SCO, nie -
da le ko głów ne go przy stan ku au to bu so -
we go. Kie dyś mi ja ło, i dziś mi ja go co -
dzien nie bar dzo wie lu prze chod niów
i po dróż nych. Nie któ rych na pew no za -

trzy mu je mo dli tew na re flek sja. Jed nak
czas i za wie ru cha ide olo gicz na moc no
nad szarp nę ły po stu ment. Wy mon to wa -
no ta bli cę z in skryp cją – bo pew nie by -
ła w ję zy ku nie miec kim. Ca łość po stu -
men tu po wo li „za pa da ła się” w stop -
nio wo pod no szą cym się po zio mie uli cy
i chod ni ka. Ilu dzi siej szych prze chod -
niów się przy tym krzy żu za trzy mu je?
My ślę, że nie wie lu, wi dząc je go co raz
to bar dziej opła ka ny stan, „ra to wa ny”
od cza su do cza su sier mięż nym ma lo -
wa niem olej ną far bą. Jest ja kiś ta ki
dziw ny zwy czaj na Ślą sku ma lo wa nia
„na olej no” w róż nych ko lo rach za byt -
ko wych krzy ży i fi gur świę tych. Bar -
dzo trud no póź niej do pro wa dzić ta ki
za by tek do wy glą du pier wot ne go – do -
da je nasz roz mów ca. 

Sto wa rzy sze nie Ne po muk pro wa dzi
roz mo wy z róż ny mi in sty tu cja mi, aby
uzy skać zgo dę i środ ki na re no wa cję
te go ko lej ne go już w Py sko wi cach
krzy ża. Wszyst kie pra ce re mon to we
sto wa rzy sze nie wy ko nu je nie od płat nie,
z pa sji, wia ry i mi ło ści do za byt ków,
z chę ci ich ra to wa nia. Jed nak ma te ria ły
bu dow la ne kosz tu ją. Dla te go tak waż -
ne jest wspar cie firm i lu dzi do brej wo -
li. Ne po muk jest otwar ty na współ pra -
cę. Czy ktoś po mo że w ra to wa niu za -
byt ków?

Wię cej in for ma cji moż na zna leźć
na stro nie www.ne po muk.pl.

MAG DA LE NA FI SZER -RĘ BISZ
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Wy da wać by się mo gło, że bu dyn -
ki ta kie jak za byt ko we pa ła ce, ko -
ścio ły czy par ki po win ny być wi zy -
tów ką każ dej miej sco wo ści, któ ra
je tyl ko po sia da. O ile w wie lu przy -
pad kach tak jest, to na mia no pe -
reł ki na pew no nie za słu gu je pa łac
w Ru dziń cu. 

Bu dy nek zbu do wa ny w dru giej po ło -
wie XIX wie ku przez ro dzi nę von Ruf -
fer -Ro ther obec nie nisz cze je w oczach.
Jesz cze nie tak daw no peł nił funk cję
użyt ko wo -pu blicz ną – pa rę lat wstecz
mie ści ła się w nim szko ła pod sta wo wa,
a wcze śniej mia ły tu też swe sie dzi by
opie ka spo łecz na i ko mi sa riat po li cji,
by ły rów nież miesz ka nia. Wszyst kie te
in sty tu cje, jak i lo ka to rzy zo sta li prze -
nie sie ni w in ne miej sca. Zmia ny te nie
wy szły obiek to wi na do bre, bo wcze -
śniej bu dy nek miał przy naj mniej opie -
ku nów, któ rzy dba li o je go stan tech -

nicz ny. Miesz kań cy pie lę gno wa -
li ogród, a szko ła od no wi ła ele -
wa cje przy wej ściu głów nym.
Użyt kow ni cy mu sie li opu ścić
obiekt, gdyż jed ną z kon cep cji
na ura to wa nie za byt ku jest je go
sprze daż.

Od cza su jed nak, gdy obiekt stoi pu -
sty, je go stan tech nicz ny znacz nie się
po gor szył. Po wo li nie do szła wi zy tów -
ka miej sco wo ści za czy na stra szyć
i stwa rzać za gro że nie bu dow la ne. Kto
wie, ile ta kich zim jak ostat nia wy trzy -
ma jesz cze bal kon nad wej ściem głów -
nym? Był on no to rycz nie pod my wa ny
przez uszko dzo ny sys tem od wad nia nia,
z ko lei ko lum ny pod trzy mu ją ce bal kon
co raz bar dziej od sta ją od ca ło ści kon -
struk cji. 

W opła ka nym sta nie jest rów nież
ele wa cja. Tynk od pa da od niej pła ta mi,
co nie tyl ko fa tal nie wy glą da, ale tak że
stwa rza nie bez pie czeń stwo. Z ro ku
na rok pre zen tu je się co raz go rzej, jed -
nak trud no spo dzie wać się cu dów, gdy
ele wa cja jest pod my wa na przez wo dę
wy cie ka ją cą z nie szczel nych ry nien.

Wła ści ciel obiek tu, któ rym jest
Gmi na Ru dzi niec, ma obec nie zwią za -

ne rę ce. Wójt gmi ny Krzysz tof Ob rzut
in for mu je, że nie ma moż li wo ści sfi -
nan so wa nia grun tow ne go re mon tu bu -
dyn ku. Pie nię dzy z bu dże tu gmi ny wy -
star czy ło tyl ko na wy ko na nie naj ko -
niecz niej szych prac. Ro bo ty te po chło -
nę ły oko ło jed ne go mi lio na zło tych.
Trud no jest rów nież o zdo by cie środ -
ków unij nych. 

– W la tach 2007-2008 zo sta ła wy -
ko na na kon cep cja re mon tu pa ła cu
z przy sto so wa niem na po trze by Gmin -
ne go Ośrod ka Kul tu ry wraz z ka wia -
ren ką dla miesz kań ców i pa ro ma miej -
sca mi noc le go wy mi. Kon cep cja by ła
pod sta wą do zło że nia wnio sku o fun du -
sze unij ne. Zo stał on po zy tyw nie roz -
pa trzo ny, ale z po wo du ma łych  środ -
ków na za byt ki w wo je wódz twie ślą -
skim zna lazł się na li ście re zer wo wej –
wy ja śnia Krzysz tof Ob rzut.

Po dob nie wójt tłu ma czy sy tu ację
do ty czą cą par ku przy le ga ją ce go
do pa ła cu. – Zo sta ła wy ko na na do -
ku men ta cja na przy wró ce nie jed nej
alej ki do ce lów re kre acyj no -wy po -
czyn ko wych. W 2012 ro ku był skła -
da ny wnio sek o środ ki unij ne, ale
nie otrzy mał do fi nan so wa nia.
W 2013 ro ku wnio sek bę dzie po no -
wio ny.

Nie ste ty, ale od cza su za mknię cia
bu dyn ku nie wi dać cie nia na dziei
na to, aby po now nie do stał szan sę
na by cie tu ry stycz ną atrak cją. Mi mo
sta rań gmi ny nie uda je się zna leźć tak
po trzeb nych pie nię dzy na re mont lub
za chę cić ja kie goś pry wat ne go in we -
sto ra, by za in te re so wał się bu dyn -
kiem. Na dzie ją po zo sta ją unij ne fun -
du sze – oby po ja wi ła się moż li wość
ich zdo by cia!

Tekst i foto: PAWEŁ ŚWITOŃ

Gmina Rudziniec ma związane ręce

Co dalej z pałacem?
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Gli wic ki Ne po muk ra tu je po wia to we za byt ki

Pa sja i wia ra

Na ryn ku wy daw ni czym po ja wi -
ła się Ma pa Ka na łu Gli wic kie go
i Od ry (Gli wi ce – Kę dzie rzyn -
-Koź le – Krap ko wi ce) wy da na
z ini cja ty wy ma rin Gli wi ce i La -
so ki oraz Por tu Jach to we go
Krap ko wi ce zrze szo nych w Sto -
wa rzy sze niu Ma rin Od rzań skich.

Atrak cyj nie wy da na ma pa za wie ra
in for ma cje na wi ga cyj ne i tu ry -
stycz ne 75-ki lo me tro we go szla ku
że glow ne go od Gli wic do Krap ko -
wic. Za rów no „sta rzy sta żem że -
gla rze”, jak i po cząt ku ją cy ama to -
rzy spły wów znaj dą w niej naj waż -
niej sze in for ma cje kon tak to we, np.
nu me ry te le fo nów w ślu zach Ka na -

łu Gli wic kie go i Od ry, róż ni ce
po zio mów wo dy, krót kie opi sy
por tów i ma rin oraz do kład ną
ma pę szla ku wod ne go. Nie
brak tak że opi sów naj waż niej -
szych atrak cji tu ry stycz nych
wzdłuż tra sy, np. z ma low ni -
czym Ze spo łem Pa ła co wo-
Par ko wym  w Pław nio wi -
cach.

Ma pa do stęp na jest
m.in. w Ma ri nie Gli wi ce
oraz w wy bra nych sa -
mo rzą dach.

(MFR)

Ra ry tas dla wod nia ków

Od re stau ro wa ny krzyż przy wjeź dzie do Py sko -
wic.

Krzyż przy py sko wic kim Te sco cze ka
na przy wró ce nie daw nej świet no ści. 

Ma rek Sła bosz w pięk nie od no wio -
nym wnę trzu ka plicz ki w Ła bę dach.

Może znajdzie się inwestor,
który ocali ten niszczejący
obiekt?
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Mu zeum Miej skie w Py sko wi cach
świę to wa ło we wrze śniu ju bi le -
usz 10-le cia. 

Pod czas uro czy sto ści zor ga ni zo wa -
nej z tej oka zji 18 wrze śnia, mu ry Miej -
skie go Ra tu sza wy peł ni ły się go ść mi,
któ rych po wi tał ini cja tor, twór ca i ku -
stosz tej pla ców ki, Wła dy sław Ma co -
wicz. To wa rzy szy li mu pra cow ni cy
Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry i Spor tu,
któ rzy pra cu ją w mu zeum i na je go
rzecz. Nie za bra kło władz miej skich,
po wia to wych i miesz kań ców Py sko -
wic, któ rzy z roz rzew nie niem wspo mi -
na li po cząt ki mu ze al nej pla ców ki.

– Otwie ra jąc wy sta wę ju bi le uszo wą
przy po mi na my 10-let ni okres dzia łal -
no ści Mu zeum Miej skie go w Py sko wi -
cach, któ re zna la zło sie dzi bę w mu rach
Ra tu sza do kład nie 18 wrze śnia 2003
ro ku. Za nim jed nak tak się sta ło, trze ba
by ło cza su i wo li wie lu osób. Wresz cie,
dzię ki przy chyl no ści bur mi strza Wa -
cła wa Kę ski, 21 ma ja 2003 ro ku Ra da
Miej ska pod ję ła od po wied nią uchwa łę
i po przy go to wa niu po miesz czeń
na pierw szym pię trze mu zeum ru szy ło.
Nie ba ga tel ną ro lę ode gra ła tak że Gra -
ży na Dit trich, ów cze sna dy rek tor Miej -
skie go Ośrod ka Kul tu ry w Py sko wi -
cach. Wresz cie wstę gę otwie ra ją cą
wro ta mu zeum prze cię li wraz ze mną

bur mistrz Py sko wic oraz śp. Jan Że -
brow ski, ów cze sny prze wod ni czą cy
Ra dy Miej skiej – wspo mi nał Wła dy -
sław Ma co wicz. 

W mu zeum zor ga ni zo wa no do tej
po ry 61 wy staw o bar dzo róż no rod nej
te ma ty ce do ty czą cej przede wszyst kim

hi sto rii, ży cia spo łecz ne go,
kul tu ral ne go Py sko wic i oko -
lic. Go ści ło rów nież wy sta wy
ze wnętrz ne, w tym przy go to -
wa ne we współ pra cy z Po -
wia tem Gli wic kim. Mu zeum
Miej skie to rów nież lu bia na
Ga le ria „POD cień”, w któ rej
wy sta wia ją swe pra ce zna ni
lub mniej zna ni ar ty ści z na -
sze go re gio nu.

Z oka zji ju bi le uszu Wła -
dy sław Ma co wicz ode brał
wie le gra tu la cji i ży czeń
od licz nie zgro ma dzo nych
go ści, wśród któ rych był
m.in. Sła wo mir Adam czyk
z Za rzą du Po wia tu Gli wic kie -
go. Od swo ich ko le gów z py -
sko wic kie go MO KiS -u ku -
stosz pla ców ki otrzy mał swój
por tret, na ma lo wa ny na tle
py sko wic kie go Ra tu sza przez
ma lar kę, któ ra wy sta wia ła
swo je pra ce w py sko wic kim

mu zeum. 
Wy sta wę pt. „Ju bi le usz 10-le cia

Mu zeum Miej skie go w Py sko wi cach”
moż na zwie dzać do 31 paź dzier ni ka
od wtor ku do so bo ty w godz. 16.00-
18.00 i w nie dzie lę od godz. 15.00-
17.00. Wstęp wol ny. (MFR)

Uda na pierw sza de ka da

„Mor fi na” Szcze pa na Twar do cha uzna na zo sta ła przez
czy tel ni ków „Ga ze ty Wy bor czej” za naj lep szą książ kę
ro ku. W pre sti żo wym ple bi scy cie li te rac kim or ga ni zo -
wa nym przez tę re dak cję jej au tor otrzy mał Czy tel ni -
czą Na gro dę Ni ke.

Tym sa mym pi sarz otarł się o włos o głów ną na gro dę te -
go ple bi scy tu – Li te rac ką Ni ke 2013, któ rą ju ry przy zna ło Jo -
an nie Ba tor za po wieść „Ciem no, pra wie noc”. Szcze pan
Twar doch „Mor fi nę” wy dał w li sto pa dzie ub. r., a już na po -
cząt ku br. wła śnie za tę książ kę zo stał lau re atem Pasz por tu
Po li ty ki. Te raz wer dykt czy tel ni ków „Ga ze ty Wy bor czej” po -
twier dził wy so ką kla sę je go po wie ści.

Pi sarz ro dem z po wia tu gli wic kie go (uro dził się w 1979 r.,
miesz ka w Pil cho wi cach) de biu to wał w 2005 r. zbio rem opo -

wia dań „Obłęd rot mi strza
von Egern”. Opu bli ko wał
pięć po wie ści, w tym „Wiecz -
ny Grun wald”, uho no ro wa ny
wy róż nie niem Na gro dy Li te -
rac kiej im. Jó ze fa Mac kie wi -
cza oraz kil ka zbio rów opo -
wia dań. „Mor fi na” to opo -
wieść o burz li wych lo sach
wo jen nych Kon stan te go Wil -
le man na, sy na nie miec kie go
ofi ce ra i ary sto kra ty oraz
spolsz czo nej Ślą zacz ki. Go rą co po le ca my! (RG) 

LAU RE AT CZY TEL NI CZEJ NI KE

Wła dy sław Ma co wicz ze swym por tre tem, sta -
no wią cym ju bi le uszo wą nie spo dzian kę dla
twór cy mu zeum.
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Py sko wi ce i Po wiat Gli wic ki włą -
czy ły się w ogól no pol ską ak cję
Czy ta nie Fre dry.

W miej skim Ra tu szu w Py sko wi cach
6 wrze śnia dzie ła hra bie go Alek san dra
Fre dry czy ta li po seł Jan Kaź mier czak,
Sła wo mir Adam czyk z Za rzą du Po wia -

tu Gli wic kie go i prze wod ni czą ca Ra dy
Miej skiej w Py sko wi cach Jo lan ta
Drozd oraz mło dzież i na uczy cie le py -
sko wic kich szkół. Nie ła twe, choć żar -
to bli we i za baw ne tek sty ro man tycz ne -
go ko me dio pi sa rza oka za ły się ak tu al -
ne rów nież dziś. (MFR)

Czy ta nie Fre dry 

Dzie ła mi strza czy tał m.in. po seł Jan Kaź mier czak.
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Tra dy cyj nie jak co ro ku od pa ru lat,
na gro dze ni lau re aci kon kur sów
pla stycz nych dla szkół po wia tu gli -
wic kie go i fi na li ści Bi blio la to 2013
wy bra li się na ko lej ną wy ciecz kę.
Tym ra zem uda li śmy się do źró deł
naj więk szej pol skiej rze ki, Wi sły. 

Zwy cza jo wo w pro gra mie wy -
ciecz ki zna la zło się coś dla bi blio te -

ka rzy i na uczy cie li oraz coś dla dzie -
ci. Cie ka we by ło zwie dze nie Mu -
zeum im. Gu sta wa Mor cin ka w Sko -
czo wie. Po za pa miąt ka mi po zna nym
pi sa rzu ślą skim, mo gli śmy zo ba czyć
mnó stwo cie ka wych rze czy zwią za -
nych z hi sto rią i kul tu rą Sko czow -
skiej Zie mi. Po tej lek cji hi sto rii

uda li śmy się do Le śne go Par ku Nie -
spo dzia nek w Ustro niu. Każ dy
z uczest ni ków otrzy mał ma pę, dzię ki
któ rej mógł sa mo dziel nie zwie dzać
to wy jąt ko we miej sce. Moż na tu sa -
me mu kar mić zwie rzę ta, któ re cho -
dzą swo bod nie po par ku. W pro gra -
mie by ły tak że po ka zy lo tów sów
i pta ków dra pież nych, nie ste ty au ra
te go dnia nie sprzy ja ła zbyt dłu gie -
mu po by to wi w tym uro czym miej -
scu. Tro chę prze mok nię ci i zzięb nię -
ci uda li śmy się do Wi sły. Tu za świe -
ci ło słoń ce, więc moż na by ło po spa -
ce ro wać po dep ta ku, od wie dzić Mu -
zeum Be skidz kie czy Ga le rię Ada ma
Ma ły sza. Póź nym po po łu dniem uda -
li śmy się w dro gę po wrot ną do do -
mu. Choć w tym ro ku au ra nie zbyt
nam do pi sa ła, ale za to po go da du -
cha nie za wio dła. Umó wi li śmy się
na przy szły rok.

Gra ży na Dit trich, in struk tor w PBP
w Gli wi cach

Wy ciecz ka w na gro dę

Przed Mu zeum im. Gu sta wa Mor cin ka w Sko czo wie.
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Po wia to wa Bi blio te ka Pu blicz na
w Gli wi cach 13 wrze śnia za in au gu -
ro wa ła no wy rok bi blio te kar ski,
a tak że pod su mo wa ła wa ka cyj ne
kon kur sy.

Uro czy stość od by ła się w sa li se syj nej
Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach.
Wzię li w niej udział bi blio te ka rze, na -
uczy cie le i ucznio wie z po wia tu gli wic -
kie go – lau re aci kon kur sów dla szkół
i bi blio tek. To wa rzy szy li im sta ro sta
gli wic ki Mi chał Nie szpo rek oraz rad ni
po wia to wi Win fryd Fi coń i Ma rian Sa -
dec ki. Dy rek tor PBP w Gli wi cach Kry -
sty na Wo łoch przy po mnia ła naj waż -
niej sze wy da rze nia zor ga ni zo wa ne
przez bi blio te kę w ubie głym ro ku.
Były to m.in. gieł da współ pra cy bi blio -

tek pu blicz nych i szkol nych czy IV Po -
wia to wa Kon fe ren cja Re gio nal na dla
bi blio te ka rzy, na uczy cie li i re gio na li -
stów. Za po wie dzia ła tak że na stęp ną jej
edy cję, or ga ni zo wa ną 17 paź dzier ni ka
w Knu ro wie (wię cej na ten te mat pi sze -
my na str. 3).

Pod czas in au gu ra cji od by ło się spo -
tka nie au tor skie z Ma rio lą Pe isert – au -
tor ką ba śni i ba jek dla dzie ci oraz ksią -
żek dla mło dzie ży. Pi sar ka, któ ra
miesz ka w Py sko wi cach, opo wie dzia ła
o swej twór czo ści, a tak że prze czy ta ła
frag men ty wła snych ksią żek. 

Na za koń cze nie pod su mo wa no wa -
ka cyj ne kon kur sy zor ga ni zo wa ne przez
PBP w Gli wi cach. W kon kur sie „Bi -
blio la to 2013” prze zna czo nym dla bi -
blio tek głów nym te ma tem by ła wa ka -
cyj na lek cja pa trio ty zmu. Z ko lei dru gi
z kon kur sów pn. „Kto ty je steś? – Po -
lak ma ły”, któ ry miał cha rak ter pla -
stycz ny, prze zna czo ny był dla szkół
pod sta wo wych. I miej sca za ję ły w nim:
Do mi ni ka Szewc (Miej ska Szko ła Pod -
sta wo wa nr 2 z Od dzia ła mi In te gra cyj -
ny mi w Knu ro wie) oraz An ge li ka Mu -
drak (Ze spół Szkol no -Przed szkol ny
w Świ biu), II – Ma ja Na my słow ska
(Miej ska Szko ła Pod sta wo wa nr 2
z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi w Knu ro -
wie), Da ria Rap sie wicz (Szko ła Pod -

sta wo wa w Sie ra ko wi cach) i Ga brie la
Przy by ło (Szko ła Pod sta wo wa w Sie ra -
ko wi cach), III – Wio let ta Ko niecz ny
(Ze spół Szkol no -Przed szkol ny w Ru -
dziń cu), An drzej Ślu sar ski (Ze spół
Szkol no -Przed szkol ny w Świ biu) oraz
Ali cja Ma tu szek (Świe tli ca w Ze spo le
Szkol no -Przed szkol nym w Gie rał to wi -
cach). 

Lau re aci i wy róż nie ni uczest ni cy
otrzy ma li dy plo my z rąk sta ro sty gli -
wic kie go, na gro dą głów ną zaś by ła wy -
ciecz ka do Sko czo wa, Ustro nia i Wi sły,
o któ rej pi sze my obok. (SoG)

Pod su mo wa nia i pla ny 

Zwy cięz com wa ka cyj nych kon kur sów gra tu lo wa li (od pra wej) dy rek tor Kry -
sty na Wo łoch, sta ro sta Mi chał Nie szpo rek i Gra ży na Dit trich z PBP.
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W ra mach pro jek tu prze wi dzia ne są
współ pra ca part ner ska i wy mia na do -
świad czeń mię dzy in sty tu cja mi, by jak
naj le piej wspie rać pol skich i cze skich
uczniów o spe cjal nych po trze bach edu -
ka cyj nych. Pod czas mię dzy na ro do wych
spo tkań pro jek to wych po rów ny wa ne
bę dą sys te my edu ka cyj ne obu kra jów,
re gu la cje praw ne do ty czą ce edu ka cji
uczniów o spe cjal nych po trze bach edu -
ka cyj nych, do ku men ta cja pe da go gicz na
oraz sys tem oce nia nia w szko łach. Pla -
no wa ne są dwu dnio we warsz ta ty dla na -
uczy cie li po świę co ne wy bra nym te ma -
tom z dzie dzi ny pe da go gi ki spe cjal nej
i zor ga ni zo wa nie spe cja li stycz nej kon -
fe ren cji na te mat ze spo łu Do wna.

– Ce le pro jek tu pra gnie my osią gnąć
po przez or ga ni za cję wi zyt mię dzy na ro -
do wych, pod czas któ rych bę dą po dej mo -
wa ne te ma ty z za kre su edu ka cji spe cjal -
nej. Wspól nie z cze ski mi part ne ra mi pla -
nu je my opra co wać na no śni ku CD/DVD

m a  t e  r i a  ł y
z kon fe ren cji
po świę co nej
pro ble ma ty ce
ze spo łu Do -
wna, w ję zy -
kach cze skim
i pol skim. Za po wia da się bar dzo cie ka -
wy pro jekt, na któ rym sko rzy sta ją za -
rów no na uczy cie le, ucznio wie oraz
miesz kań cy do mów po mo cy spo łecz nej
w Po wie cie Gli wic kim i w Opa wie –mó -
wi Jo an na Pik tas, na czel nik Wy dzia łu
Roz wo ju i Pro mo cji Sta ro stwa Po wia to -
we go w Gli wi cach.

Pod czas ho spi ta cji za jęć, wi zyt stu -
dyj nych i za jęć po ka zo wych w prak ty -
ce sto so wa ne bę dą no we do świad cze -
nia i no wa wie dza.

W ra mach pro jek tu od by ła się już
pierw sza wi zy ta cze skich part ne rów
w na szym po wie cie. 2 paź dzier ni ka
w ple ne rze pla stycz nym w Bar głów ce

zor ga ni zo wa -
nym przez
part ne ra pro -

jek tu – Dom Po mo cy Spo łecz nej
„Osto ja” w So śni co wi cach uczest ni -
czy li: Ka mi la Králová i Dušan Fo -
lvarčný z Morawskoslezkiego Kraju
w Ostra wie oraz Jiří Kup ka i Tomáš
Frank ze Szko ły Spe cjal nej w Opa -
wie. Pod czas jed no dnio we go po by tu
w po wie cie gli wic kim zwie dzi li DPS
„Osto ja”, ob ser wo wa li i ho spi to wa li
uczen ni ce Ze spo łu Szkół Spe cjal nych
i miesz kan ki DPS -u w trak cie za jęć
na ple ne rze pt. „Da ry la su”. By ła też
oka zja do roz mów o pla nach do ty czą -
cych dwu let niej współ pra cy i naj bliż -
szych spo tkań. Ko lej ny punkt pro gra -
mu w re ali zo wa nym pro jek cie to wi -
zy ta pol skich part ne rów w Opa wie
w grud niu br.

(MFR)

Cze sko -pol skie 
part ner stwo edu ka cyj ne

Uczyć nie nu dząc, kształ cić po -
przez za spo ka ja nie na tu ral nej cie -
ka wo ści świa ta, roz wi jać wro dzo ne
zdol no ści i stwa rzać wa run ki
do eks pre sji twór czej uczniów – ta -
ka idea przy świe ca no wo cze snej
edu ka cji. Po wiat Gli wic ki od 2007 r.
wspie ra jej urze czy wist nia nie
w swych szko łach, ko rzy sta jąc
z ze wnętrz nych środ ków.

W tym ce lu po wia to wi uda je się po zy -
ski wać do fi nan so wa nie – w pierw szych
la tach ze środ ków mi ni ste rial nych,
a od 2009 r. unij nych – na pro jek ty słu -
żą ce re ali za cji pro gra mów roz wo jo -
wych tych pla có wek. W mi nio nych la -
tach ucznio wie szkół o pro fi lu ogól nym
pro wa dzo nych przez Po wiat Gli wic ki
mo gli bez płat nie ko rzy stać z za jęć po -
za lek cyj nych w ra mach pię ciu ta kich
pro jek tów, a wkrót ce zo sta nie za war ta
umo wa na re ali za cję ko lej ne go. 

Pro jekt „START czy li Szko ła Twór -
cza, Atrak cyj na, Roz wi ja ją ca Ta len ty
w Po wie cie Gli wic kim”, na któ ry przy -
zna no bli sko 863 tys. zł do fi nan so wa -
nia w ra mach Po dzia ła nia 9.1.2 Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki, za -
kła da, że w obec nym oraz ko lej nym ro -

ku szkol nym 440 li ce ali stów i 132
uczniów spe cjal nych szkół pod sta wo -
wych i gim na zjal nych bę dzie uczęsz -
czać na do dat ko we za ję cia wy rów naw -
cze, po sze rzać swo ją wie dzę i roz wi jać
umie jęt no ści, a tak że otrzy my wać fa -
cho we wspar cie psy cho lo gicz no -pe da -
go gicz ne i ko rzy stać z do radz twa edu -
ka cyj no -za wo do we go. 

W przy pad ku li ce ów te ma ty ka za jęć
sil niej ani że li w przy pad ku wcze śniej -
szych pro jek tów bę dzie zwią za na z ist -
nie ją cy mi w da nej szko le pro fi la mi
kształ ce nia. Wśród pro po no wa nych li -
ce ali stom te ma tów za jęć znaj dą się
m.in. za sto so wa nie tech no lo gii in for -
ma cyj nych w ma te ma ty ce, tech ni ka ra -
dio wa, fo to gra fia cy fro wa, gra fi ka
i pro duk cja fil mo wa, dys ku syj ny klub
fil mo wy, warsz ta ty te atral ne, re to ry ka
i sztu ka pi sa nia czy roz wi ja nie umie jęt -
no ści in ter per so nal nych. Za pla no wa no
też zróż ni co wa ny blok za jęć po świę co -
nych na ukom przy rod ni czym – znacz -
na ich część bę dzie mia ła for mę do -
świad czeń la bo ra to ryj nych bądź warsz -
ta tów na uko wych w te re nie, a uczniom
„Pa de rew skie go” pro jekt ofe ru je do -

dat ko wo na ukę bio lo gii w ję zy ku an -
giel skim. Na uka ję zy ków sta no wi
zresz tą ko lej ną bar dzo licz ną gru pę za -
jęć pro jek to wych, co cie ka we – jed nym
z po zna wa nych ję zy ków bę dzie... mi -
go wy. Ze wzglę du na wzra sta ją ce
wśród mło dzie ży li ce al nej ry zy ko uza -
leż nień włą czo no do pro jek tu rów nież
ele men ty pro fi lak ty ki ma ją cej prze ciw -
dzia łać ta kim za gro że niom. 

Bo ga ta bę dzie tak że ofer ta ad re so -
wa na do uczniów szkół spe cjal nych –
za pla no wa no m.in. za ję cia te atral ne, ta -
necz ne, mu zycz ne, pla stycz ne, tu ry -
stycz no -geo gra ficz ne, dzien ni kar skie,
kom pu te ro we i ru cho we, a tak że pro -
wa dze nie kó łek mło de go kon struk to ra
i przy ja ciół zwie rząt, na ukę ko mu ni ka -
cji al ter na tyw nej oraz róż ne for my te ra -
pii, w tym hi po - i do go te ra pię.

Po za ucznia mi Ze spo łu Szkół im.
I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie i Ze -
spo łu Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py -
sko wi cach oraz ze spo łów szkół spe -
cjal nych w oby dwu tych mia stach, któ -
rzy mo gli uczest ni czyć w po przed nich
pro jek tach, tym ra zem wspar ciem zo -
sta ną ob ję ci rów nież li ce ali ści z Ze spo -
łu Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro -
wie. Pierw sze za ję cia za pla no wa no
na li sto pad. EWA PIESZ KA

START 

Cze si wraz z gosz czą cy mi ich przed sta wi cie la mi na sze go po -
wia tu przed DPS -em „Osto ja”. 
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Wejdź na stro nę www.kul tu -
ra.slask.pl (do nie daw na www.
peuk.fiiz.pl – oba ad re sy ak tu al ne),
klik nij i pla nuj wy ciecz kę lub udział
w im pre zie kul tu ral nej w ca łym wo -
je wódz twie ślą skim, a szcze gól nie
w po wie cie gli wic kim.
Nasz po wiat jest jed nym z kil ku dzie -
się ciu part ne rów za koń czo ne go wła -
śnie pro jek tu o na zwie „Przy go to wa nie
e -in for ma cji kul tu ral nej gmin i po wia -
tów do in te gra cji z re gio nal ny mi por ta -
la mi kul tu ry i tu ry sty ki wo je wódz twa
ślą skie go”, któ ry za kła dał stwo rze nie
no wej ja ko ści sys te mu in for ma cji
przy wy ko rzy sta niu po ten cja łu lo kal -
nych i re gio nal nych part ne rów kul tu ro -
wych. Je go ce lem by ło m.in. opra co -
wa nie i wdro że nie ba zy da nych o kul -
tu rze re gio nu i ka len da rium wy da rzeń
na in te rak tyw nych ma pach cy fro wych.
Pro jekt zo stał za koń czo ny, ale je go
stro na in ter ne to wa za czy na wła śnie żyć
wła snym ży ciem, do star cza jąc in for -

ma cji za pa lo nym i po cząt ku ją cym tu ry -
stom z Pol ski i zza gra ni cy.

26-27 wrze śnia w Gli wi cach i Za -
brzu od by ło się ostat nie już spo tka nie
pro jek to we – kon fe ren cja pod su mo wu -
ją ca pro jekt. Je go uczest ni cy mo gli
oso bi ście spraw dzić wy mier ne efek ty
pro jek tu, czy li zwie dzić sta rów kę Gli -
wic za po mo cą au dio prze wod ni ków,
któ re wy ko na ne zo sta ły w ra mach pro -
jek tu. Jest to no wa, cie ka wa al ter na ty -

wa dla „ży wych” prze wod ni ków tu ry -
stycz nych. Na stęp ne go dnia w swo je
go ścin ne pro gi za pro si ła uczest ni ków
za brzań ska Ko pal nia Gu ido.

– Stwo rzo na przez nas Plat for ma e -
-Usług Kul tu ral nych wo je wódz twa ślą -
skie go to no wo cze sny por tal łą czą cy
w so bie in te rak tyw ne ma py, ka len da -
rium wy da rzeń oraz e -usłu gi – wy ja -
śnia Ja kub Waw rzy niak z Fun da cji In -
for ma ty ki i Za rzą dza nia w Ło dzi, li der
pro jek tu.

Na stro nie stwo rzo nej w ra mach
pro jek tu zna la zło się po nad 1400 za -
byt ków i obiek tów kul tu ry z te re nu wo -
je wódz twa ślą skie go, po nad 1500
obiek tów noc le go wych i ga stro no micz -
nych, e -prze wod ni ki dla tu ry stów kul -
tu ro wych, moż li wość sko rzy sta nia z e -
-usłu gi (re zer wa cji, ra por tów, za mó -
wień, akre dy ta cji), a do dat ko wo przy -
ja zny i przy dat ny w po dró ży pla ner
wy cie czek. Dzię ki jej in te gra cji ze stro -

ną www.si le sia kul tura.pl moż na otrzy -
mać naj śwież sze i ak tu al ne wia do mo -
ści kul tu ral ne z ca łe go Ślą ska.

Pro jekt re ali zo wa ny był w la -
tach 2010-2013 w ra mach Prio ry te -
tu IV, Dzia ła nie 4.2 Sys tem In for ma cji
Kul tu ral nej Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą skie go
na la ta 2007 – 2013. Je go war tość to
7 639 945,00 zł (w tym do fi nan so wa -
nie 6 493 953,25 zł).

Wejdź na www.kul -
tu ra.slask.pl lub www.
peuk.fiiz.pl i ko rzy staj
z mo cy kul tu ry wo je wódz -
twa ślą skie go! (MFR)

Kul tu ral ne kli ka nie

Sto wa rzy sze nie „Ra zem dla Ko tu li -
na”, choć po wsta ło nie ca łe dwa
la ta te mu, dzia ła bar dzo in ten syw -
nie. Pro wa dzi licz ne ak cje, or ga ni -
zu je im pre zy, a tak że po zy sku je
środ ki na cie ka we ini cja ty wy.
Od wrze śnia re ali zu je pro jekt pn.
„Po mu zy kuj my ra zem w Ko tu li nie”. 
Bie rze w nim udział 25 mu zy ków
w wie ku od 14 do 37 lat, któ rzy w ra -
mach za jęć do sko na lą swo je umie jęt -
no ści. Oprócz warsz ta tów mu zycz nych
w pro jek cie prze wi dzia no tak że dwa
wy jaz dy: do fil har mo nii i ope ry. Na za -
koń cze nie te go przed się wzię cia uczest -
ni cy bę dą zda wać eg za min i da dzą po -
kaz swo ich zdol no ści przed lo kal ną
spo łecz no ścią. 

Na re ali -
za cję pro -
jek tu, któ ry po trwa do koń ca stycz -
nia 2014 ro ku, sto wa rzy sze nie po zy -
ska ło środ ki z Unii Eu ro pej skiej w ra -
mach dzia ła nia 9.5 „Od dol ne ini cja ty -
wy edu ka cyj ne na ob sza rach wiej -
skich” z Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi -
tał Ludz ki. Part ne rem pro jek tu jest
Gmi na To szek. Przy pisaniu projektu,
w części merytorycznej, brali udział
członkowie Orkiestry Dętej Kotulin.

In for ma cje o re ali za cji przed się -
wzię cia moż na na bie żą co śle dzić
na www.ko tu lin.com.pl. (SoG)

Uczest ni cy kon fe ren cji pod su mo wu ją cej pro jekt na gli wic kim Ryn ku.
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Wspól nie mu zy ku ją

czy li Szko ła Twór cza, Atrak cyj na,
Roz wi ja ją ca Ta len ty 

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 ru szył
w sierp niu ko lej ny pro jekt – „Wspar cie kształ ce nia
uczniów o spe cjal nych po trze bach edu ka cyj -
nych”, pro wa dzo ny ra zem z part ne ra mi z Czech.
Re ali zo wa ny jest po stro nie pol skiej przez Po wiat
Gli wic ki, 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, zaś po stro nie cze skiej przez Mo raw sko slez -
ky Kraj w Ostra wie, Za klad ni Sko la a Prak tic ka Sko -
la w Opa wie i Si rius Pri spe vko va Or ga ni za ce
w Opa wie.
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Po 80 la tach Ze spół Szkol no -Przed -
szkol ny w Wil czy w bar dzo uro czy stej
opra wie przy jął po now nie pa tro nat św.
Sta ni sła wa Kost ki.

To wiel kie wy da rze nie dla spo łecz -
no ści szkol nej i wszyst kich miesz kań -
ców. Wo lą na szych przod ków – tych,
któ rzy ufun do wa li sztan dar i od da li
szko łę pod opie kę jej pa tro na – by ło,
aby dzie ci i mło dzież wzra sta ły wzo rem
św. Sta ni sła wa Kost ki w du chu cnót
oby wa tel skich, pa trio tycz nych, w wier -
no ści Bo gu i Oj czyź nie. Za pi sy z kro ni -
ki szkol nej wy mie nia ją ca łą dłu gą li stę
oby wa te li, urzę dów, sto wa rzy szeń
i firm, któ re wspar ły tę ini cja ty wę ja ko
fun da to rzy pięk ne go sztan da ru z wi ze -
run kiem świę te go i z or łem w ko ro nie
na szczy cie drzew ca. Trze ba mieć
świa do mość, że w gra nicz nej miej sco -
wo ści, ja ką by ła Wil cza w 1933 r.,
z dru gą szko łą – nie miec ką – funk cjo -
nu ją cą w tej miej sco wo ści, by ło to jed -
no znacz ne pa trio tycz ne wy da rze nie,

de kla ra cja sza cun ku do wia ry przod -
ków, war to ści i za sad.

Sztan dar prze trwał trud ne la ta,
chro nio ny przez ko lej nych kie row ni -
ków i dy rek to rów szko ły i do brych lu -
dzi. Prze trwał la ta oku pa cji i ko mu ni -
zmu, kie dy nie by ło kli ma tu do po wro -
tu pa tro na szko ły na na leż ne mu miej -
sce. Szko ła prze ży ła też swój re ne sans.
Kie dy w la tach 90., jesz cze ja ko prze -
wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Pil cho wi ce,
ini cjo wa łem roz bu do wę szko ły i po dej -
mo wa ne by ły de cy zje o wy bo rze pro -
jek tu na wią zu ją ce go ar chi tek to nicz nie
do sta rej czę ści bu dyn ku, nie by ło wie -
dzy o ist nie niu sztan da ru i pier wot nym
pa tro nie. Tę świa do mość przy wró ci ła
do pie ro obec na pa ni dy rek tor. Z wiel ką
ra do ścią i wdzięcz no ścią na le ży przy -
jąć ini cja ty wę dy rek to ra szko ły, Ra dy
Pe da go gicz nej, Ra dy Ro dzi ców oraz
władz sa mo rzą do wych Gmi ny Pil cho -
wi ce, przy wra ca ją cą zgod nie z wo lą
przod ków św. Sta ni sła wa Kost kę ja ko

pa tro na Ze spo łu Szkol no -Przed szkol -
ne go w Wil czy. 

Jak by na prze kór nie po ko ją cym
tren dom wy ma zy wa nia z pa mię ci i eli -
mi no wa nia z prze strze ni pu blicz nej
wszel kich sym bo li re li gij nych chrze ści -
jań skiej Eu ro py, szko ła na sza wy bie ra
pa tro nem świę te go. W do bie bra ku au -
to ry te tów i czę ste go lan so wa nia an ty -
au to ry te tów wy pa cza ją cych cha rak te -
ry mło dych lu dzi, szko ła na sza sta wia
na au to ry tet świę te go. W cza sie, kie dy
ob ser wu je my nie ustan ne eks pe ry men ty
i re for my te sto wa ne na dzie ciach
i mło dzie ży, na sza szko ła da je przy -
kład, ja kich war to ści i ja kich za sad
mło dy czło wiek, uczeń i każ dy z nas
po wi nien się w ży ciu trzy mać.

Ja ko sa mo rzą do wiec re pre zen tu ją -
cy od wie lu lat miesz kań ców Wil czy,
gmi ny Pil cho wi ce i po wia tu gli wic kie -
go, dum ny je stem z na szej szko ły.

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

Ze spo ły szkół Po wia tu Gli wic kie go,
w któ rych pro wa dzo ne jest kształ -
ce nie za wo do we, uzy ska ły bar dzo
do bre wy ni ki zda wal no ści eg za mi -
nów po twier dza ją cych kwa li fi ka -
cje za wo do we. 
Jak wy ni ka z ze sta wie nia Okrę go wej
Ko mi sji Eg za mi na cyj nej w Ja worz -
nie, na sze szko ły osią gnę ły pod tym
wzglę dem lep sze wy ni ki niż pla ców -
ki w Gli wi cach. Są one tak że wyż sze,
niż wy no si śred nia w wo je wódz twie
ślą skim. We dle ze sta wie nia obej mu -
ją ce go se sję let nią br., eg za mi ny –
zda wa ne przez ab sol wen tów za rów no
za sad ni czych szkół za wo do wych, jak
i tech ni ków – wy pa dły bar dzo do -
brze.

I tak w za sad ni czych szko łach za -
wo do wych Po wia tu Gli wic kie go zda -
wal ność wy nio sła 78,4 proc., gdy ten
sam wskaź nik w pla ców kach Gli wic
to 72,5 proc, zaś w wo je wódz twie ślą -
skim – 75,45 proc. W gru pie obej mu ją -
cej tech ni ka i szko ły po li ce al ne zda -
wal ność w po wie cie gli wic kim wy no -
si 70,7 proc., w Gli wi cach – 64,4 proc.,
a śred nia wo je wódz ka to 65,38 proc. 

– Świad czy to o tym, że na sze szkol -
nic two za wo do we do brze przy go to wu je
ab sol wen tów do przy szłej pra cy – mó wi
Sła wo mir Adam czyk z Za rzą du Po wia tu
Gli wic kie go, któ ry od po wia da m.in.
za spra wy oświa to we. – Po wiat do kła da
wie lu sta rań, by szko ły te by ły do brze wy -

po sa żo ne, za bie ga jąc o no wo cze sne po -
mo ce na uko we i pra cow nie. W ostat nich
la tach umoż li wia ją to m.in. po zy ski wa ne
przez nas pro jek ty unij ne, dzię ki któ rym
ucznio wie ma ją też sze reg bez płat nych,
uzu peł nia ją cych za jęć po za lek cyj nych.
Tak do bre wy ni ki są tak że re zul ta tem du -
że go za an ga żo wa nia na uczy cie li w od po -
wied nie przy go to wa nie mło dzie ży.

Przy po mnij my, że Po wiat Gli wic ki
jest or ga nem za ło ży ciel skim dla Ze spo -
łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go i Ze -
spo łu Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu -
ro wie oraz Ze spo łu Szkół im. M. Ko -
nop nic kiej w Py sko wi cach, gdzie pro -
wa dzo ne są szko ły za wo do we i tech ni -
ka. (RG) 

DO BRE KSZTAŁ CE NIE ZA WO DO WE

Szko ła Pod sta wo wa i Pu blicz ne
Przed szko le w Wil czy no szą imię św.
Sta ni sła wa Kost ki. Do kład nie ta kie
sa mo, ja kie nada no 80 lat te mu,
ale po tem dłu go mu sia ło być prze -
mil cza ne. 

18 wrze śnia od by ła się uro czy sta ga la
nada nia tym pla ców kom imie nia. Uro -
czy stość w szko le po prze dzi ła msza
w ko ście le pw. św. Mi ko ła ja, kon ce le -
bro wa na pod prze wod nic twem ks. pra -
ła ta Sta ni sła wa Pu cha ły, po łą czo na
z po świę ce niem sztan da ru Ze spo łu
Szkol no -Przed szkol ne go w Wil czy.
Na stęp nie or szak ze sztan da rem prze -
szedł do gma chu szko ły. Tu taj go ści
i spo łecz ność szkol ną po wi ta ła dy rek -
tor tej pla ców ki, Łu cja Su cha ra.
W swym wy stą pie niu przy po mnia ła
po stać Sta ni sła wa Kost ki – świę te go,
któ ry już przed la ty był pa tro nem wil -
czań skiej szko ły, jed nak za wi ła hi sto ria
spra wi ła, że mu sia no o tym za po mnieć.
Je go imię nada ne zo sta ło w 1933 r.
Szko le Po wszech nej w Wil czy, wte dy
też ufun do wa ny zo stał sztan dar z wi ze -
run kiem św. Sta ni sła wa Kost ki oraz
z or łem w ko ro nie. Ko lej ni kie row ni cy
i dy rek to rzy szko ły za dba li o to, by
sztan dar nie uległ znisz cze niu i li kwi -
da cji – prze cho wy wa li go w cza sie nie -
miec kiej oku pa cji i póź niej szych za wi -
ro wań hi sto rii w Pol sce. 

W czerw cu br. Ra da Gmi ny Pil cho -
wi ce swą uchwa łą nada ła Szko le Pod -
sta wo wej i Pu blicz ne mu Przed szko lu
w Wil czy imię Świę te go Sta ni sła wa
Kost ki. Pod czas uro czy stej ga li wójt
Gmi ny Pil cho wi ce Jo an na Ko ło czek -
-Wy bie rek od czy ta ła tę uchwa łę, sta no -
wią cą akt nada nia imie nia tym wil czań -
skim pla ców kom, miesz czą cym się
pod jed nym da chem. Na stęp nie od by ło
się uro czy ste ślu bo wa nie uczniów
i przed szko la ków na sztan dar oraz od -
śpie wa nie Hym nu ZSP w Wil czy. Gra -
tu la cje spo łecz no ści szkol nej zło ży li
El wi ra Szczer ba -Ba rań ska – za stęp ca
dy rek to ra De le ga tu ry w Gli wi cach Ślą -

skie go Ku ra to rium Oświa ty, Wal de mar
Do mbek – wi ce sta ro sta gli wic ki oraz
Ma rian Sa dec ki – rad ny Po wia tu Gli -
wic kie go. – Roz wi jaj cie swe ta len ty
i upar cie dąż cie do ce lu, jak ro bił to św.
Sta ni sław Kost ka – mó wił wi ce sta ro sta
Wal de mar Do mbek, sam bę dą cy ab sol -
wen tem szko ły w Wil czy.

Uro czy stość za koń czył pro gram ar -
ty stycz ny, przy go to wa ny przez
uczniów i przed szko la ki. Dzie ci po ka -
zo wo za tań czy ły po lo ne za, a na stęp nie
za pre zen to wa ły przed sta wie nie, któ re -
go bo ha te rem był św. Sta ni sław Kost ka
– ży ją cy w XVI wie ku je zu ita, pa tron
Pol ski. (RG)

Po wrót pa tro na

Ślu bo wa nie na sztan dar sprzed lat.
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Szko ła Pod sta wo wa w Rud nie za -
pra sza do udzia łu w mię dzysz kol -
nym kon kur sie li te rac ko -fo to gra -
ficz nym „Ma gicz ny świat za ba -
wek”. Jest on ad re so wa ny
do uczniów klas IV -VI szkół pod sta -
wo wych.
Oso by chęt ne do udzia łu w kon kur sie
ma ją za za da nie wy ko na nie zdję cia
swo ich ulu bio nych za ba wek (nie wię cej
niż 5) oraz na pi sa nie pra cy li te rac kiej,
któ ra te ma tycz nie po win na być zwią za -
na z ty mi fo to gra fia mi. Na le ży je skła -
dać do 2 grud nia w se kre ta ria cie szko ły,
moż na tak że prze słać pocz tą na ad res:
Szko ła Pod sta wo wa w Rud nie, ul.
Szkol na 9, 44-160 Ru dzi niec z do pi -
skiem Kon kurs li te rac ko -fo to gra ficz ny.

Wa run kiem przy stą pie nia do kon kur su
jest wy peł nie nie kar ty uczest ni ka
i oświad cze nia (do ku men ty do stęp ne
na stro nie www.sprud no.edu.pl).

Kon kurs od by wa się pod ho no ro -
wym pa tro na tem rzecz ni ka praw dziec -
ka Mar ka Mi cha la ka, sta ro sty gli wic -
kie go Mi cha ła Nie szpor ka, wój ta Gmi -
ny Ru dzi niec Krzysz to fa Ob rzu ta,
Nad le śnic twa Ru dzi niec oraz Sto wa -
rzy sze nia na Rzecz Od no wy i Roz wo ju
Lo kal ne go So łec twa Rud no. Or ga ni za -
to rem przed się wzię cia jest SP w Rud -
nie, a współ or ga ni za to ra mi: Sa mo rząd
Szkol ny, Ra da Ro dzi ców SP w Rud nie
oraz Ra da So łec ka So łec twa Rud no. 

(SoG)

Ma gicz ny świat za ba wek

– Skąd po mysł u na uczy cie -
la ję zy ka pol skie go na za ło -
że nie Szkol ne go Klu bu
Przed się bior czo ści? 
– W cza sie stu diów po li to lo -
gicz nych za in te re so wa łem
się po li ty ką spo łecz ną, bez ro -
bo ciem i eko no mią ryn ku
pra cy. Eko no mia za in try go -
wa ła mnie na ty le, że zde cy -
do wa łem się kon ty nu ować
swo ją edu ka cję w Ryb nic kim
Od dzia le Na uko wo -Dy dak -
tycz nym Uni wer sy te tu Eko -
no micz ne go w Ka to wi cach
na tym wła śnie kie run ku.
Nie ste ty nie ze bra ła się gru -
pa, dla te go prze nio słem się
na za rzą dza nie. Na stęp nie za -
pi sa łem się do Klu bu Przed -
się bior czych Na uczy cie li IM -
PULS i za ło ży łem w Pil cho wi cach
Szkol ny Klub Przed się bior czo ści. 
– Pil cho wic ki Klub od no si du że ogól -
no pol skie suk ce sy… 
– W pierw szym ro ku dzia łal no ści SKP
w Ze spo le Szkół w Pil cho wi cach mój
uczeń za jął III miej sce w pre sti żo wym
Ogól no pol skim Kon kur sie na Pra cę Pi -
sem ną z Przed się bior czo ści or ga ni zo -
wa nym przez NBP. W tym sa mym ro ku
mnie oso bi ście uda ło się zdo być ty tuł
Naj lep sze go Na uczy cie la Przed się bior -
czo ści w na szym wo je wódz twie.
W ubie głym ro ku szkol nym przy zna no
nam ty tuł Naj lep sze go SKP i Naj lep -
szej Szko ły Przed się bior czo ści w Pol -
sce. Ja na to miast zo sta łem uzna ny Naj -
lep szym Na uczy cie lem Przed się bior -
czo ści w Pol sce w ka te go rii gim na -
zjów. 
– W tym ro ku po raz czwar ty w Pil -
cho wi cach od był się Prze gląd Ta len -
tów „Po każ, co po tra fisz”. Jak zro -
dził się po mysł or ga ni zo wa nia tej im -
pre zy?
– Ubó stwiam pro gram „Mam ta lent!”
TVN -u, je go po zy tyw na ener gia jest
wręcz za raź li wa. To wła śnie na tym te -
le wi zyj nym show wzo ro wa łem się
przy go to wu jąc kon cep cję na sze go
prze glą du. Na po cząt ku by ła to im pre -
za gmin na, jed nak en tu zjazm, ja ki się

w trak cie pierw szej edy cji udzie lił nam
wszyst kim – ju ro rom, uczest ni kom, in -
nym uczniom, na uczy cie lom i ro dzi -
com spra wił, że po sta no wi li śmy pil -
cho wic kie ta len ty za pre zen to wać
przed szer szą, ogól no pol ską pu blicz no -
ścią. W tej chwi li moż na po wie dzieć,
że jest to już w peł ni pro fe sjo nal ny fe -
sti wal z go ścin nym wy stę pem gwiazd.
Dwa la ta te mu by ła u nas fi na list ka
„X Fac to ra” – Mo ni ka Mar col, w ze -
szłym ro ku mie li śmy zaś oka zję po dzi -
wiać umie jęt no ści zwy cięz ców 5 edy cji
„Mam ta lent!” – du etu akro ba tycz ne go
Del fi na i Bar tek. 
– Oprócz pra cy w szko le, zaj mu je się
Pan tak że dzia łal no ścią na uko wą.
Cze go do ty czy Pań ska pra ca dok tor -
ska? 
– W za sa dzie przy go to wu ję dwie dy -
ser ta cje dok tor skie. Jed ną z za kre su li -
te ra tu ro znaw stwa, a dru gą z za rzą dza -
nia. Pra ca dok tor ska z li te ra tu ro znaw -
stwa do ty czy za gad nie nia zła w po ezji
Alek san dra Wa ta, z ko lei pra ca z dzie -
dzi ny na uk o za rzą dza niu zwią za na jest
z ka te go rią przy wódz twa w za rzą dza -
niu pla ców ka mi edu ka cyj ny mi.
– Dzię ku ję za roz mo wę i ży czę dal -
szych suk ce sów – Pa nu i Pań skiej
szko le!

Roz ma wia ła: SO NIA GU ZIK

Na uczy ciel z pa sją
Roz mo wa z AR KA DIU SZEM TRZE BU NIA KIEM z Ze spo łu Szkół w Pil cho wi cach,
naj lep szym na uczy cie lem przed się bior czo ści w Pol sce w ka te go rii gim na -
zjów w 2012 ro ku

Wrę cze nie na gród dla Naj lep szych Na uczy -
cie li Przed się bior czo ści w Pol sce 2012 ro ku
w Po zna niu. W środ ku – Ar ka diusz Trze bu niak. 
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Zgod nie z wo lą przod ków



� Ro we rzy ści mo gli się
po si lić, kosz tu jąc pysz nej
pie czo nej świn ki z Ran cza
w Pro bosz czo wi cach.

� O ta jem ni cach la su
opo wia dał Adam Gło -
wac ki pro wa dzą cy szkół -
kę le śną w Ra cho wi cach.

Tekst i foto: 
RO MA NA GOZ DEK

11

SPORT I WYPOCZYNEK NR 10 (79) PAŹDZIERNIK 2013

28 wrze śnia na sta dio nie LKS „Vic -
to ria” w Pil cho wi cach od był
się III Bieg Ulicz ny im. Księ dza Kon -
stan te go Dam ro ta. 

Kon stan ty Dam rot (ur. się 3 wrze -
śnia 1841 r. w Lu bliń cu, zm. 5 mar -

ca 1895 r. w Pil cho wi cach) był księ -
dzem, po etą, pi sa rzem, pe da go giem,
a tak że dzia ła czem gór no ślą skim. Za -
wo dy, no szą ce je go imię, zo sta ły prze -
pro wa dzo ne w kil ku ka te go riach. Miej -
sca na po dium za ję li w ka te go rii
do lat 7: I miej sce – Da wid Krzan (Pil -
cho wi ce), II miej sce – Ja kub No wak
(Knu rów), III miej sce – Da wid Cy ga -
nek (Wil cza); w ka te go rii dziew czyn
do lat 13: I – Bo gu sia Ko wal ska (Pil -
cho wi ce), II – San dra Ba lon (Żer ni -
ca), III – Ewa Ko niecz ny (Sta ni ca), ko -
bie ty w ka te go rii wie ko wej 14-30
lat: I – Na ta lia Chi bow ska (Gli wi -
ce), II – Ju sty na Gru ba (Żer ni ca), III –
Ża ne ta Ku bac ka (Gli wi ce), w ka te go rii
ko bie ty lat 30 plus: I – Iza be la Maj -
-Dziu bań ska (Py sko wi ce), II – Alek -
san dra Sur del (Le bo szo wi ce), III –
Iwo na Do bies (Ryb nik), w ka te go rii
chłop cy do lat 13: I – Pa weł Szen dzie -
lorz (Sta ni ca), II – Bar tosz Gro chol
(Sta ni ca), III – Krzysz tof Ma kosz (Żer -

ni ca); męż czyź ni lat 14-30: I – Bar tło -
miej Ba jon (Nie bo ro wi ce), II – Adam
Ma leń ski (Gli wi ce), III – Pa weł Ber nas
(Pil cho wi ce); w ka te go rii męż czyź ni
lat 30 plus: I – Krzysz tof Kry sto sik
(Świę to chło wi ce), II – Adam Śnie żek

(Żer ni ca), III – Sła wo mir Du dzik
(Brzeg); w ka te go rii VIP i sa mo rzą -
dow cy: I – To masz Le wic ki (przed sta -
wi ciel Urzę du Mia sta Knu rów), II –
Syl we ster Ciu kaj (przed sta wi ciel Mło -
dzie żo wej Ra dy Gmi ny Pil cho wi -
ce), III – Ire ne usz Szpa la (przed sta wi -
ciel WKU). 

Na gro dy zwy cięz com wrę czy li wi -
ce sta ro sta gli wic ki Wal de mar Do mbek,
wójt gmi ny Pil cho wi ce Jo an na Ko ło -
czek -Wy bie rek oraz prze wod ni czą ca
Ko mi sji Kul tu ry, Oświa ty i Spor tu Ra -
dy Gmi ny Pil cho wi ce Ma ria Ka szek.
Pod czas im pre zy od by ło się tak że zło -
że nie kwia tów na gro bie ks. Dam ro ta,
któ ry mie ści się w Pil cho wi cach – sa -
mo rzą dow com to wa rzy szył w tej uro -
czy sto ści pro boszcz tu tej szej pa ra fii,
ks. Da riusz Go łek. 

Bieg zo stał zor ga ni zo wa ny przez
Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach
i Urząd Gmi ny Pil cho wi ce. 

(SoG)

Pa mię ci ks. Dam ro ta 

Gro no zwy cięz ców i or ga ni za to rów bie gu.
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Da wid Na stu la z Two ro ga Ma łe go
(gm. So śni co wi ce) jest wiel kim pa -
sjo na tem jaz dy na mo to cy klach
cros so wych. W tym ro ku za de biu -
to wał w ogól no pol skich za wo dach
i od niósł na nich swo je pierw sze
suk ce sy, koń cząc se zon na po -
dium. 

Da wid ma 17 lat, uczy się w Tech ni kum
Me cha nicz nym Ze spo łu Szkół Sa mo -
cho do wych w Gli wi cach. Bak cy la
do mo to cy kli zła pał od ro dzi ców, któ rzy
tak że jeż dżą. Już ja ko dziec ko upodo bał
so bie mo to cross, w któ rym za wod ni cy
po ru sza ją się na to rach usy pa nych z pia -
sku, gli ny lub zie mi, na spe cjal nie przy -
sto so wa nych do te go ma szy nach. Swój
pierw szy chiń ski mi ni mo tor do sto so wa -
ny do ta kiej jaz dy do stał na 9 uro dzi ny.

Chło pak w tym ro ku pod szedł
do eg za mi nu i zdał li cen cję na star ty
w Su per En du ro kat. C. Dzię ki te mu
mo że star to wać w za wo dach. 

– Su per En du ro to bar dzo wi do wi -
sko wa dys cy pli na spor tu mo to cy klo we -
go. Naj pierw za wod ni cy prze cho dzą
eli mi na cje, w któ rych de cy du ją ce zna -
cze nie ma jak naj lep szy czas prze jaz du
jed ne go okrą że nia. W fi na le gra idzie
już tyl ko o to, kto przy je dzie pierw szy
do me ty. Tor wy po sa żo ny jest w prze -
szko dy o róż nym stop niu trud no ści, wy -
ko na ne m.in. z opon, drew nia nych ba li,
ka mie ni itp. W tej ka te go rii ści ga my się
na mo to rach, któ re nie mo gą wa żyć
mniej niż 85 kg – wy ja śnia Da wid.

Od za wod ni ków wy ma ga się mak -
sy mal nej kon cen tra cji, spraw no ści fi -
zycz nej i per fek cyj nej tech ni ki. Da wid
star tu je w sze re gach By tom skie go Klu -
bu Mo to ro we go „Si le sia”. Dzię ki przy -
chyl no ści pre ze sa klub, któ ry sku pia
się na tzw. mo to cy klo wym tria lu, roz -
sze rzył swo ją dzia łal ność o ka te go rię
Su per En du ro. Miesz ka niec Two ro ga
Ma łe go jest w klu bie jej je dy nym re -
pre zen tan tem.

Choć mi nio ny se zon był je go de biu -
tem, mo że cie szyć się re we la cyj ny mi
wy ni ka mi – w kla sy fi ka cji koń co wej
za wod ni ków li cen cjo no wa nych Su per
En du ro za jął 3 miej sce. Na gro dą,
oprócz ogrom nej sa tys fak cji i pu cha ru,
jest udział w eli mi na cji mi strzostw
świa ta, któ ra od bę dzie się w Atlas Are -
nie w Ło dzi w grud niu. Bę dzie to tak że
oka zja do zo ba cze nia naj lep szych
na świe cie za wod ni ków, m.in. Po la ka
Ta de usza Bła żu sia ka.

Po szko le po ma ga ta cie w warsz ta -
cie, dzię ki cze mu zdo by wa wię cej do -
świad cze nia w na pra wia niu sprzę tu.
Ćwi czy na to rze, któ ry zro bił ra zem
z oj cem, w oko li cy nie ma bo wiem żad -
ne go pro fe sjo nal ne go miej sca do upra -
wia nia te go spor tu. Jest sa mo ukiem –
nie ma swo je go tre ne ra, sam wy my śla

róż ne kom bi na cje i szu ka roz wią zań
tech nicz nych, ob ser wu je in nych za -
wod ni ków. Choć jaz da w Su per En du -

ro to po łą cze nie od wa gi, spry tu, do -
świad cze nia i tech ni ki, nie bez prze ce -
nie nia jest tak że sprzęt. Ten, któ ry ma
Da wid za wo dzi – raz zgasł i nie chciał
po now ne od pa lić, przez co chło pak nie
ukoń czył za wo dów, a in nym ra zem
mu siał mu po ma gać sę dzia. 

Jak pod kre śla
je go ma ma, to
wte dy czu je się
naj więk sze roz go -
ry cze nie – kie dy Da -
wid da je z sie bie wszyst ko, a za wo dzi
ma szy na. Dla te go głów nym ce lem
mło de go za wod ni ka i je go ro dzi ców,
Iza bel li i Ja nu sza Na stu lów, jest obec -
nie zmia na mo to cy kla – uży wa ny kosz -
tu je w gra ni cach 15-16 tys. zł. Su per
En du ro jest dość dro gim spor tem – są
to kosz ty utrzy ma nia sprzę tu, za ku pu
ak ce so riów zwięk sza ją cych bez pie -
czeń stwo za wod ni ka, pa li wa, do jaz dów
na za wo dy. 

Wszyst ko to wy ma ga du żych środ -
ków fi nan so wych, dla te go Da wid po -
szu ku je spon so rów. Każ dy, kto ze chce
w ja kiś spo sób wes przeć chło pa ka, mo -
że kon tak to wać się z je go ma mą pod nr.
tel. 512 441 148 lub za po mo cą ad re su
e -ma il: iza bel la n03@op.pl. 

– Dzię ku je my wszyst kim, któ rzy
po ma ga ją w star tach na sze mu sy no wi.
Jed ną z ta kich osób jest Zo fia Mor ga ła.
Jej po moc i za an ga żo wa nie w po zy ski -
wa nie wspar cia dla Da wi da są nie oce -
nio ne – mó wią Iza bel la i Ja nusz Na stu -
lo wie. SO NIA GU ZIK

Za wo dy do star cza ją wie lu emo cji i ad re na li ny. Na zdję ciu Dawid pod czas
star tów w Gdy ni. 
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Ta lent na mo to cy klu 

� Przy ogni sku na me cie raj du wi ta ła wszyst kich Mag da le na Bud ny, se kre -
tarz Po wia tu Gli wic kie go.

� By li z na mi m.in. mło dzi za wod ni cy z UKS To szec ka Gru pa Ko lar ska
pod wo dzą tre ne ra Ar ka diu sza Łu ko wa.

II Rajd Ro we ro wy po Po wie cie Gli wic kim

� Cy kli stom to wa rzy szy li wi ce sta ro sta Wal de -
mar Do mbek i skarb nik po wia tu Ma ria Owcza -
rzak -Siej ko - oczy wi ście na ro we rach.



Mo ja ro dzi na jest bar dzo du ża. Ku -
zy ni i ku zyn ki mo je go ta ty miesz ka -
ją w Ka na dzie, Wiel kiej Bry ta nii oraz
w Hisz pa nii. Jed nak naj nie zwy klej -
szy jest mój ta ta. Ma na imię An -
drzej i ma bar dzo nie zwy kłą pra cę.
Jest lu dwi sa rzem. 

Lu dwi sarz to oso ba, któ ra wy twa -
rza dzwo ny. Czas zro bie nia jed ne go
dzwo nu wy no si oko ło dwóch mie się -
cy. Dzwo ny wy ko ny wa ne w lu dwi sar -
ni wi szą na wie żach wie lu ko ścio łów
w ca łym kra ju oraz pre zen to wa ne są
na wy sta wach i tar gach sa kral nych.
Lu dwi sar nia, w któ rej pra cu je mój ta -
ta, znaj du je się w Ta ci szo wie. 26 ma -

ja 2013 ro ku moż na ją by ło zo ba czyć
w pro gra mie te le wi zyj nym ,,Mię dzy
zie mią, a nie bem”. Kie dy Ka rol Woj -
ty ła zo stał wy bra ny na pa pie ża, dru -
ży na z lu dwi sar ni ra zem z mo im ta tą
wy ko na ła pięk ny dzwon z wi ze run -
kiem Ja na Paw ła II. Pa rę dni póź niej
w ga ze cie uka zał się re por taż na ten
te mat. Tę ga ze tę ma my w do mu

po dziś dzień, bo jest na -
szą cen ną pa miąt ką ro -
dzin ną. Kil ka mie się cy
te mu w lu dwi sar ni wy ko -
na no dzwon, któ ry na -
zwa no ,,Ser ce Ło dzi”.

Wa ży on 2,5 to ny. O tym
dzwo nie rów nież po wstał
re por taż, któ ry uka zał się
w ,,Ga ze cie Łódz kiej“.
Je stem dum na z mo je go
ta ty, po nie waż ma ta ką
nie zwy kłą pra cę i jest
pierw szym lu dwi sa rzem
w na szej ro dzi nie.

WE RO NI KA CZA JA

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.). 

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

SKARBIEC RODZINNY

Je stem dum na z ta ty!

Po pró bo wać jej mo gli wszy scy,
któ rzy to wa rzy szy li nam pod -
czas XV Do ży nek Po wia tu Gli wic -
kie go i XX Do ży nek w Py sko wi -
cach. By ła pysz na!
Mo wa o zu pie ryb nej, przy go to wa nej
przez uczniów (pod czuj nym okiem
na uczy cie li!) Ze spo łu Szkół Po nad -

gim na zjal nych im. Sta ni sła wa Sta szi ca
w Kła ni nie, któ rych wspar ła mło dzież
i jej opie ku no wie z Ze spo łu Szkół im.
Ma rii Ko nop nic kiej w Py sko wi cach.
Na te go rocz ne do żyn ki przy by ła bo -
wiem de le ga cja z part ner skie go Po -
wia tu Puc kie go, przy wo żąc ze so bą
świe że bał tyc kie ry by. Dzię ki te mu
po raz pierw szy na po wia to wym świę -
cie plo nów wszy scy mie li moż li wość

skosz to wa nia za rów no wę dzo nych
szpro tek, opie ka nych śle dzi, jak i bar -
dzo smacz nej kła niń skiej zu py
ryb nej. Zup ki by ło – ba ga te la!
– 750 por cji… Ucznio wie go -
to wa li ją w nie dziel ny ra nek
w „Ener ge ty ku” nad Dzierż -

nem, by świe żut ką czę sto wać uczest ni -
ków do ży nek za raz po przej ściu ko ro -
wo du.

Oto prze pis, któ ry otrzy ma li śmy
od ga stro no mi ków z Ze spo łu Szkół
Po nad gim na zjal nych im. Sta ni sła wa
Sta szi ca w Kła ni nie.

SKŁAD NI KI 
Na jed ną por cję zu py po trze bu je my

(czy li po da ne po ni żej ilo ści pro duk tów
mno ży my przez licz bę osób, któ re
chce my na kar mić): 30 g fi le tu z ło so -
sia, 30 g fi le tu z dor sza, 20 g włosz czy -

zny mro żon ki po kro jo nej w pa ski, 20 g
ma sła, 30 ml śmie tan ki 18 %, 20 g
ziem nia ków, oko ło 0,5 l wo dy, do sma -
ku – liść lau ro wy, zie le an giel skie, sól,
pieprz, sok z cy try ny i mag gi. 

SPO SÓB PRZY GO TO WA NIA

Ry by po kro ić w kost kę. Włosz czy -
znę pod sma żyć na ma śle. Do garn ka
wlać wo dę i za go to wać, do dać liść lau -
ro wy, zie le an giel skie i sól, wrzu cić
po kro jo ne w kost kę ziem nia ki i je ugo -
to wać. Na stęp nie do dać pod sma żo ne
na ma śle wa rzy wa. Pod go to wać oko ło
8 mi nut. Do dać ło so sia i dor sza, go to -
wać oko ło 5 mi nut. Zu pę pod pra wić
śmie tan ką i do pra wić do sma ku so -
kiem z cy try ny, piep rzem, so lą i mag -
gi. 

Smacz ne go! (RG)

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

Sprawdzone smaki

Kła niń ska zu pa ryb na
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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
„Urząd”. Ma te ria ły pro mo cyj ne Po -
wia tu Gli wic kie go otrzy mu ją: Mag da
Wach, Se ba stian Bu ja ra oraz Adam
Kwiat kow ski. Gra tu lu je my! W ce lu
usta le nia spo so bu od bio ru na gro dy
pro si my o kon takt te le fo nicz ny, nu mer
tel. 32 332 66 65. 

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

(SoG) 

1. Kwia ty, któ re sym bo li zu ją ideę ho spi -
cyj ną, so li dar ność z ludź mi zma ga ją cy mi
się z no wo two ra mi oraz ba da nia pro fi lak -
tycz ne, a sa dzo ne są na Sło necz nej Po la nie
Na dziei w Par ku Cho pi na w Gli wi cach. 
2. W ja kiej gmi nie po wia tu gli wic kie go
znaj du je się po la na Hu ber tus, na któ rej
or ga ni zo wa ne są uro czy sto ści upa mięt -
nia ją ce ofia ry zbrod ni, do ko na nej we
wrze śniu 1946 r.? 

3. „… Czy stą Pol skę” – ha sło te go rocz -
nej ak cji „Sprzą ta nie Świa ta – Pol ska”. 
4. Roz po czę li na ukę w paź dzier ni ku. 
5. Św. Sta ni sław – pa tron Ze spo łu
Szkol no -Przed szkol ne go w Wil czy.
6. Na zwi sko pi sar ki z Py sko wic, któ ra go -
ści ła na In au gu ra cji Ro ku Bi blio te kar skie -
go 2013/2014, zor ga ni zo wa nej przez Po -
wia to wą Bi blio te kę Pu blicz ną w Gli wi cach.
7. Bra li udział w Po wia to wych Za wo -
dach Spor to wo -Po żar ni czych. 

Py ta nia do krzy żów ki:
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Uczniowie przygotowali kilkaset
porcji zupy, którą częstowali na
dożynkach w Pyskowicach. 

Ano – tym wszyskim co rechtorujom
Niychej sie zowdy piyrszymi czujom
Bo przeca richtig wiela tym wożom
Co nom do gowy za młodu wrożom. Bro ni sław Wą tro ba

Ślą ska frasz ka

Winszuja

Dru ży na lu dwi sar ni w Ta ci szo wie.
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�� Lu dwi sarstwo to cięż ka
pra ca. 

� Mój ta ta przy ta bli cy pa -
miąt ko wej, po świę co nej Ja -
no wi Paw ło wi II. 

� 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, al bo po pro stu mó wią ce o zwy kłym ży ciu. 
Za pra sza my do lek tu ry. Obok opo wieść przed sta wio na przez We ro ni kę
Cza ję ze Szko ły Pod sta wo wej w Po ni szo wi cach. 

(Red.)

WIADOMOŚCI POWIATU GLIWICKIEGO 
są bezpłatnym miesięcznikiem
samorządowym, wydawanym 

ze środków Powiatu Gliwickiego. 


