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– Ty tuł Ho no ro wy Oby wa tel Po wia tu
Gli wic kie go jest wy ra zem uzna nia dla
osób wy bit nych, któ rych dzia łal ność

przy czy nia się do roz wo ju i pro mo cji
Po wia tu Gli wic kie go – przy po mnia ła
se kre tarz Po wia tu Gli wic kie go Mag da -
le na Bud ny, przy stę pu jąc do pre zen ta -
cji uho no ro wa nych osób. 

Pierw szy sta ro sta gli wic ki Zbi gniew
Pań czyk przez ca łe swo je ży cie za wo -
do we i dzia łal ność spo łecz ną zwią za ny
jest z zie mią gli wic ką. Był pierw szym
nie ko mu ni stycz nym pre zy den tem mia -
sta w Pol sce – Gli wic. Po wy bo rach sa -
mo rzą do wych w 1990 r. ja ko peł no -
moc nik wo je wo dy or ga ni zo wał Urząd
Re jo no wy w Gli wi cach, a na stęp nie
był je go kie row ni kiem w la tach 1991-
1998. W li sto pa dzie 1998 r. zo stał wy -
bra ny na pierw sze go sta ro stę gli wic kie -
go. Funk cję tę peł nił do przej ścia
na eme ry tu rę w 2002 r. Zbi gniew Pań -
czyk był za an ga żo wa ny w pro ces prze -
mian ustro jo wych, któ re za owo co wa ły
m.in. re ak ty wo wa niem sa mo rzą du po -
wia to we go po 24 la tach nie ist nie nia.
Pod je go kie row nic twem Za rząd Po -
wia tu bu do wał od pod staw struk tu ry
sta ro stwa, two rzył sche mat sie ci szkół
po nad gim na zjal nych oraz roz po czął
pry wa ty za cję pod sta wo wej opie ki
zdro wot nej. W cza sie je go ka den cji za -
po cząt ko wa ny zo stał pro ces two rze nia
urzę du przy ja zne go miesz kań com po -
wia tu.

Zbi gniew Pań czyk, dzię ku jąc
za przy zna nie mu ho no ro we go oby wa -
tel stwa Po wia tu Gli wic kie go, przy po -

mniał okres two rze nia się po wia tu.
Prze łom lat 1998/1999 był pio nier -
skim, hi sto rycz nym już okre sem bu do -
wy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, na stęp -
nie wy bo ru Za rzą du Po wia tu, a póź niej
or ga ni zo wa nia pra cy sta ro stwa. Grunt
pod tę struk tu rę przy go to wał dzia ła ją -
cy wcze śniej Urząd Re jo no wy w Gli -
wi cach, jed nak po wiat wte dy po wo ła -
ny był zu peł nie no wą, od mien ną jed -
nost ką sa mo rzą du te ry to rial ne go.
Po 15 la tach funk cjo no wa nia moż na
po wie dzieć, że do brze speł nia swo je
za da nia i ocze ki wa nia lo kal nej spo -
łecz no ści. 

Prof. Je rzy Bu zek to po li tyk świa to -
wej mia ry, któ re mu bli skie są spra wy
sa mo rzą do we. To za je go rzą dów, gdy
peł nił funk cję pre mie ra, po wia ty po -
now nie wró ci ły na ma pę ad mi ni stra cyj -
ną Pol ski. Spra wy na sze go po wia tu bli -
skie by ły prof. Buz ko wi nie tyl ko
za cza sów spra wo wa nia funk cji pre ze -
sa Ra dy Mi ni strów w la tach 1997-
2001. Je go dzia łal ność za wo do wa, na -
uko wa, związ ko wa, opo zy cyj na i po li -
tycz na mia ła i ma sil ne związ ki z ży -
ciem spo łecz nym miesz kań ców zie mi
gli wic kiej. Pra ca w Sej mie RP, na stęp -
nie w rzą dzie RP, a obec nie w Par la -
men cie Eu ro pej skim (do któ re go do stał
się z naj lep szym wy ni kiem w Pol sce)
ma ogrom ny wpływ na dzia łal ność Sa -
mo rzą du Po wia tu Gli wic kie go. Prof.
Je rzy Bu zek od 14 lip ca 2009 r. do 17
stycz nia 2012 r. był prze wod ni czą cym
Par la men tu Eu ro pej skie go, co by ło
wiel kim wy róż nie niem dla Pol ski. Mi -
mo ogro mu za jęć prof. Bu zek jest czę -

stym go ściem na po wia to wych uro czy -
sto ściach i spo tka niach, ży jąc pro ble -
ma mi miesz kań ców i po ma ga jąc w ich
roz wią zy wa niu. By wa też w po wie cie
pry wat nie, dla te go po otrzy ma niu in sy -
gniów ty tu łu Ho no ro we go Oby wa te la
Po wia tu Gli wic kie go wspo mniał, że
jest to rze czy wi ście pięk ne miej sce
na ma pie Pol ski.

Kry sty na Szu mi las – b. mi ni ster
edu ka cji na ro do wej, po seł na Sejm RP.
Od po cząt ku swo jej dro gi za wo do wej
zwią za na jest ze szkol nic twem. Pra co -
wa ła naj pierw ja ko na uczy ciel ka, a na -
stęp nie kie ro wa ła z ra mie nia mia sta
oświa tą w Knu ro wie. W la tach 1998-
2001 by ła rad ną po wia to wą oraz człon -
kiem Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go,
od po wia da jąc za szkol nic two. Uczest -
ni czy ła w pro ce sie przej mo wa nia szkół
przez sa mo rząd po wia to wy i z pa sją
dą ży ła do stwo rze nia mło dym lu dziom
jak naj lep szych wa run ków kształ ce nia.
W 2001 r. z po wo dze niem kan dy do wa -
ła do Sej mu RP, zdo by wa jąc man dat
po sel ski. W li sto pa dzie 2007 r. roz po -
czę ła pra cę w Mi ni ster stwie Edu ka cji
Na ro do wej ja ko se kre tarz sta nu, dba jąc
o ja kość w edu ka cji. 18 li sto pa da 2011
r. zo sta ła mi ni strem edu ka cji na ro do -
wej, którą to funkcję pełniła do
niedawna. Kry sty na Szu mi las jest
miesz kan ką po wia tu gli wic kie go. Mi -
mo wie lu obo wiąz ków, bie rze czyn ny
udział w ży ciu spo łecz nym swo jej ma -
łej oj czy zny. Jest jed ną z naj bar dziej
roz po zna wal nych „twa rzy” na sze go
po wia tu. Dzię ku jąc za przy zna nie mia -
na Ho no ro we go Oby wa te la Po wia tu
Gli wic kie go Kry sty na Szu mi las przy -
po mnia ła swe ślą skie ko rze nie i mó wi -
ła o sza cun ku, ja kim da rzy miesz kań -
ców swej ma łej oj czy zny. 

(RG, MFR)

Z oka zji bar bór ko we go 
świę ta wszyst kim Gór ni kom
skła da my naj ser decz niej sze 

ży cze nia: wszel kiej 
po myśl no ści, zdro wia 
oraz szczę ścia w ży ciu 

za wo do wym i ro dzin nym.
Niech Wa sza cięż ka 

i od po wie dzial na pra ca 
przy no si wie le sa tys fak cji,
a świę ta Bar ba ra ota cza

Was i Wa sze Ro dzi ny 
swo ją opie ką.

Dzię ku jąc za
po dej mo wa ny trud peł nie nia

gór ni czej służ by, ży czy my
jed no cze śnie bez piecz nych 

i spo koj nych 
po wro tów z każ dej szych ty.

Szczęść Bo że!

Prze wod ni czą cy Ra dy 
Po wia tu Gli wic kie go 

Ta de usz Ma mok 
wraz z Rad ny mi 

Sta ro sta Gli wic ki 
Mi chał Nie szpo rek 
w imie niu Za rzą du 

Po wia tu Gli wic kie go

Zbi gniew Pań czyk (z pra wej) od bie ra
akt nada nia ho no ro we go ty tu łu z rąk
Ta de usza Ma mo ka, prze wod ni czą ce -
go Ra dy Po wia tu Gli wic kie go.

Prof. Je rzy Bu zek dzię ku je za wy róż nie nie Ta de uszo wi Ma mo ko wi i sta ro ście
Mi cha ło wi Nie szpor ko wi.

Krystyna Szumilas podczas wręczania pamiątkowych insygniów tytułu. 
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Zbi gniew Pań czyk – pierw szy sta ro sta gli wic ki, prof. Je rzy Bu zek – po seł
do Par la men tu Eu ro pej skie go i mi ni ster Kry sty na Szu mi las to pierw si Ho no -
ro wi Oby wa te le Po wia tu Gli wic kie go w je go hi sto rii. Uro czy stość wrę cze -
nia ak tów ich nada nia od by ła się na se sji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go 13 li -
sto pa da. 

NA SI HO NO RO WI OBY WA TE LE



Za nim jed nak pod ję li śmy uchwa ły w tej spra wie,
od by ła się ma ła uro czy stość. Sta ro sta Mi chał
Nie szpo rek po dzię ko wał oso bom wcho dzą cym
w skład Ra dy Spo łecz nej SP ZOZ Szpi ta la Po -
wia to we go w Py sko wi cach za ich pra cę i wkład
w zmia ny do ko ny wa ne w pla ców ce. Ra da ta
prze sta ła ist nieć po prze kształ ce niu szpi ta la
w spół kę z o.o. – obec nie funk cjo nu je przy nim
Ra da Nad zor cza w no wym skła dzie, wy ło nio -
nym w dro dze kon kur su. Sto sow ne pi sem ne po -
dzię ko wa nia ode bra li: prze wod ni czą cy Ra dy
Spo łecz nej – Wal de mar Do mbek oraz jej człon -
ko wie – Zbi gniew Aw ra mien ko, An drzej Frej no,
An drzej Ku rek, Ma riusz Pod broż ny, Ma riusz Po -
lo czek, a tak że ja oraz Ma riusz
Pa cak – przed sta wi ciel Wo je wo -
dy Ślą skie go. Pan Ma riusz Pa -
cak jest obec nie prze wod ni czą -
cym li czą cej trzy oso by Ra dy
Nad zor czej Szpi ta la w Py sko wi -
cach sp. z o.o., tak więc moż na
po wie dzieć, że cią głość pra cy
te go cia ła ko le gial ne go – mi mo
prze kształ ceń – zo sta ła za cho -
wa na.

W na stęp nym punk cie ob rad
po in for mo wa łem o in ter pe la -
cjach, któ re wpły nę ły od czasu
po przed niej se sji. Rad ni zgło si -
li pod czas ob rad tak że kil ka in nych in ter pe la cji,
do ty czą cych m.in. dróg po wia to wych i przy -
chod ni w Knu ro wie. Nie spo sób w tym miej scu
wy mie niać wszyst kich spraw, pod no szo nych
przez rad nych. Za in te re so wa nych od sy łam
do Biu le ty nu In for ma cji Pu blicz nej Po wia tu
Gli wic kie go – www.bip.po wiat gli wic ki.finn.pl,
gdzie w za kład ce In for ma tor Ra dy Po wia tu
moż na zna leźć wszyst kie in ter pe la cje, za py ta -
nia i wnio ski rad nych wraz z od po wie dzia mi,
udzie lo ny mi na nie przez Za rząd Po wia tu Gli -
wic kie go. Ko lej ny mi punk ta mi po rząd ku se sji
by ło zło że nie in for ma cji na te mat prze pro wa -
dzo nych ana liz oświad czeń ma jąt ko wych
za 2012 r. Ja po in for mo wa łem o ana li zie
oświad czeń rad nych, na to miast sta ro sta – zo bo -
wią za nych do ich wy peł nie nia pra cow ni ków

Po wia tu Gli -
w i c  k i e  g o .
Wszyst kie zo -
sta ły zło żo ne
w wy ma ga nym
ter mi nie i nie stwier dzo no w nich żad nych nie -
pra wi dło wo ści. Zgod nie z wy mo ga mi pra wa są
już prze ka za ne do od po wied nich urzę dów skar -
bo wych oraz za miesz czo ne w BIP.

Rad ni pod ję li pod czas se sji dzie sięć
uchwał – wszyst kie jed no gło śnie lub zde cy do -
wa ną więk szo ścią gło sów. Czte ry z nich zwią -
za ne są ze wspo mnia nym już wcze śniej ty tu -
łem Ho no ro wy Oby wa tel Po wia tu Gli wic kie -

go. Pierw sza usta la za sa dy i tryb je go przy -
zna wa nia oraz wrę cza nia. Na da je go Ra da Po -
wia tu Gli wic kie go na wnio sek zło żo ny przez
jej prze wod ni czą ce go, Za rząd Po wia tu lub sta -
łe ko mi sje Ra dy, za opi nio wa ny przez ko mi sję
wła ści wą do spraw pro mo cji. Mo cą ko lej nych
uchwał ty tu ły Ho no ro wy Oby wa tel Po wia tu
Gli wic kie go nada ne zo sta ły trzem oso bom:
Zbi gnie wo wi Pań czy ko wi – pierw sze mu sta -
ro ście gli wic kie mu, prof. Je rze mu Buz ko wi –
po sło wi do Par la men tu Eu ro pej skie go oraz
Kry sty nie Szu mi las – mi ni ster edu ka cji na ro -
do wej. Przy po mi nam, że wszyst kie uchwa ły
za miesz czo ne są w BIP, w za kład ce Pra wo lo -
kal ne. 

Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go 
TA DE USZ MA MOK
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Wy stą pie nie to jest re zul ta tem spo tka nia, któ re od by -
ło się 15 paź dzier ni ka w Sta ro stwie Po wia to wym
w Gli wi cach. Uczest ni czy li w nim Da nu ta Włoch
i Elż bie ta Grzą dziel z WIOŚ, przed sta wi cie le na -
szych gmin – w tym bur mistrz Tosz ka Grze gorz
Kup czyk oraz wój to wie Ru dziń ca i Wie low si,
Krzysz tof Ob rzut i Gin ter Skow ro nek, a tak że prze -
wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go Ta de usz Ma -
mok, rad ni po wia to wi An drzej Ku rek i Bog dan Li -
twin, kie row nik Biu ra Po wia to we go Agen cji Re -
struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa w Py sko wi -
cach An drzej Frej no, dy rek tor Za rzą du Dróg Po wia -
to wych Jan Osman i na czel nik Wy dzia łu Ochro ny
Śro do wi ska, Rol nic twa i Le śnic twa w sta ro stwie Ma -
riusz Dy ka. Za rząd Po wia tu re pre zen to wa łem ja oraz
wi ce sta ro sta Wal de mar Do mbek. W tym sze ro kim
gro nie omó wi li śmy spra wę osa dów ście ko wych, któ -
re tra fia ją na po la rol ne.

W ostat nich la tach na te re nie na sze go po wia tu no -
to wa ne są po wta rza ją ce się przy pad ki – nie od po wie -
dzial ne go i na su wa ją ce go uza sad nio ne wąt pli wo ści
co do zgod no ści z prze pi sa mi – sto so wa nia na sze ro -
ką ska lę ko mu nal nych od pa dów ście ko wych. Są one
nie tyl ko uciąż li we za pa cho wo, ale sta no wią tak że
po ten cjal ne źró dło in nych za gro żeń śro do wi ska,
w tym zdro wia lu dzi. Pro blem po wo du je licz ne in ter -
wen cje za rów no sa mo rzą dow ców, jak i miesz kań ców
po wia tu. Zwra ca ją oni uwa gę na na gmin ne nie prze -

strze ga nie obo wiąz ku
nie zwłocz ne go wy -
mie sza nia z zie mią tych od pa dów, nie prze strze ga nie
do pusz czal nych od le gło ści ich sto so wa nia od za bu -
do wy, cie ków i zbior ni ków wod nych, wno szą wąt pli -
wo ści co do te go, czy sto so wa ne od pa dy są usta bi li -
zo wa ne. Do dat ko wo do władz sa mo rzą do wych
wpły wa ją tak że in for ma cje o zja wi sku nie prze strze -
ga nia do pusz czal nej daw ki sto so wa nia na grun tach
osa dów oraz za ka zu upra wy na na wo żo nych ni mi
grun tach ro ślin prze zna czo nych do bez po śred nie go
spo ży cia. 

Ma jąc to wszyst ko na wzglę dzie, zwró ci li śmy się
o pod ję cie przez WIOŚ w Ka to wi cach dzia łań za rad -
czych. Zda niem przed sta wi cie li sa mo rzą dów na sze go
po wia tu po win ny one po le gać na zor ga ni zo wa niu ba -
zy da nych o sto so wa niu ko mu nal nych osa dów ście -
ko wych, z wy ko rzy sta niem w tym ce lu in for ma cji
prze ka zy wa nych do WIOŚ w Ka to wi cach. Ko niecz ne
jest po nad to pod ję cie przez tę in sty tu cję współ pra cy
z ARiMR, ja ko or ga nem ma ją cym wpływ na oce nę
za sad pro wa dze nia pra wi dło wej go spo dar ki rol nej –
w związ ku z wy pła ca niem do płat unij nych dla rol ni -
ków. Prze ja wem tej współ pra cy po win no być okre so -
we prze ka zy wa nie sa mo rzą dom przez In spek cję da -
nych o sto so wa niu (w tym o miej scach sto so wa nia)
ko mu nal nych osa dów ście ko wych.

Zre ali zo wa nie tych po stu la tów po zwo li ło by
na wspól ne po dej mo wa nie dzia łań nad -
zor czych przez sa mo rzą dy, ARiMR
oraz WIOŚ. Zwięk szy to efek tyw ność
dzia łań kon tro l nych i pre wen cyj nych
za po bie ga ją cych nie zgod ne mu z prze -
pi sa mi sto so wa niu ko mu nal nych osa -
dów ście ko wych.

Po pro si łem Ślą skie go Wo je wódz -
kie go In spek to ra Ochro ny Śro do wi ska
w Ka to wi cach o za ję cie pi sem ne go sta -
no wi ska w tej spra wie i prze ka za nie go
na ad res Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach. Jak tyl ko je otrzy mam,
po in for mu ję o tym miesz kań ców po -
wia tu. Sta ro sta gli wic ki 

MI CHAŁ NIE SZPO REK

WIE ŚCI Z SE SJI
Paź dzier ni ko wa se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go by ła już
trzy dzie stym siód mym po sie dze niem rad nych w tej ka den cji.
Za pa dło na niej sze reg waż nych uchwał – naj istot niej sze do -
ty czy ły ty tu łu Ho no ro wy Oby wa tel Po wia tu Gli wic kie go. 

Rad ni po zy tyw nie za opi nio wa li pro jek -
ty uchwał, przy go to wa ne na paź dzier ni -
ko wą se sję Ra dy Po wia tu Gli wic kie go,
w tym do ty czą ce bie żą cych zmian
w wie lo let niej pro gno zie fi nan so wej
Po wia tu Gli wic kie go na la ta 2013-2016
i w uchwa le bu dże to wej na 2013 rok. 

– Do ko na li śmy ana li zy wnio sków
do bu dże tu na 2014 rok – mó wił Bog -
dan Li twin, prze wod ni czą cy Ko mi sji. –
By ło ich ogó łem 39, w więk szo ści do -
ty czy ły dróg. Część z nich od rzu ci li -
śmy, po zo sta łe zo sta ły skie ro wa ne
do Za rzą du Dróg Po wia to wych w ce lu
wy ce ny ich war to ści. Na in we sty cje
dro go we pla nu je się prze zna czyć
w 2014 r. bli sko 8,4 mln zł. We dle zło -
żo nych wnio sków win no to być gru bo
po nad 20 mln zł wię cej, jed nak jest to
nie moż li we przy bu dże cie wy no szą -
cym ok. 70 mln zł.

Na py ta nia rad nych zwią za ne z ty mi
kwe stia mi od po wia da li skarb nik po wia -
tu Ma ria Owcza rzak -Siej ko i Jan Osman
– dy rek tor Za rzą du Dróg Po wia to wych,
wy ja śnia li je tak że sta ro sta Mi chał Nie -
szpo rek i wi ce sta ro sta Wal de mar Do -
mbek. Ko mi sja przy ję ła in for ma cję
o p r a  c o  w a  n ą
przez ZDP, a do -
ty czą cą środ ków
po zy ska nych ze
w s p ó ł  p r a  c y
z gmi na mi Po -
wia tu Gli wic kie -
go z re ali za cji
w s p ó l  n y c h  
przed się wzięć za
trzy kwar ta ły br.
Ogól na war tość
w y  k o  n a  n y c h
dzię ki te mu 9 za -

dań wy nio sła bli sko 2,9 mln zł, z cze go
po wiat wy ło żył po nad 1,1 mln zł, gmi ny
– bli sko 1,2 mln zł, a po nad 580 tys. zł
po cho dzi ło z Na ro do we go Pro gra mu
Prze bu do wy Dróg Lo kal nych (po pu lar -
nie „sche ty nów ki”). Naj więk szym re ali -
zo wa nym w ten spo sób za da niem jest
prze bu do wa dro gi po wia to wej Żer ni ca -
-Smol ni ca o war to ści po nad 1,6 mln zł,
z cze go po 600 tys. zł po cho dzi z bu dże -
tów po wia tu i Gmi ny Pil cho wi ce, a po -
nad 430 tys. zł z Na ro do we go Pro gra mu
Prze bu do wy Dróg Lo kal nych.
Przy wspar ciu środ ków z te go Pro gra mu

w wy so ko ści 150 tys. zł prze bu do wy wa -
na jest tak że ale ja Pia stów w Knu ro wie.
Po wiat wy ło żył na tę in we sty cję 140 tys.
zł, a Gmi na Knu rów 210 tys. zł. In ne za -
da nia re ali zo wa ne wspól nie z gmi na mi
to m.in. bu do wa chod ni ka przy dro dze
po wia to wej (ul. Wiej ska i Pniow ska)
w Pa czy nie, bu do wa chod ni ka przy ul.
K. Miar ki w Wil czy czy też re mont na -
wierzch ni dro gi w Pil cho wi cach na od -
cin ku od skrzy żo wa nia z ul. Ry nek
w kie run ku Le bo szo wic. 

Ko mi sja przy ję ła rów nież in for ma -
cję o wy ko rzy sta niu środ ków po zy ska -

nych ze współ pra cy
z gmi na mi z re ali za -
c j i  w s p ó l  n y c h
p r z e d  s i ę  w z i ę ć
w tym sa mym okre -
sie, przy go to wa ną
przez Wy dział Roz -
wo ju i Pro mo cji sta -
r o  s t w a .  P o  w i a t
wspól nie z gmi na mi
współ  f i  nan so wał
utrzy ma nie tras ro -
we ro wych, po wsta -
łych w ra mach pro -

jek tu „Za ple cze ak tyw nej tu ry sty ki ro -
we ro wej dla miesz kań ców za chod niej
czę ści Sub re gio nu Cen tral ne go”, na co
każ da z gmin prze ka za ła środ ki w wy -
so ko ści 15 tys. zł. Wspól nie tak że sfi -
nan so wa no za rzą dza nie in fra struk tu rą
po wsta łą w ra mach pro jek tu „PIAP -y
dla miesz kań ców zie mi gli wic kiej”.
Z ko lei wspól nym przed się wzię ciem
po wia tu i Py sko wic by ła or ga ni za cja
te go rocz nych XV Do ży nek Po wia tu
Gli wic kie go i XX Do ży nek w Py sko -
wi cach. 

– Ko mi sja sku pi ła się przede wszyst -
kim na ana li zie wy dat ków zwią za nych
z utrzy ma niem i mo der ni za cją dróg po -
wia to wych – pod su mo wu je po sie dze nie
prze wod ni czą cy Bog dan Li twin. – Po -
trze by w tej dzie dzi nie są znacz nie
więk sze niż moż li wo ści bu dże tu po wia -
tu, stąd dys ku sja by ła cza sem burz li wa.
Ko mi sja przed ło ży ła pro po zy cje i wnio -
ski do Za rzą du Po wia tu w ce lu opra co -
wa nia pro jek tu uchwa ły bu dże to wej
na 2014 r. Bę dzie on opi nio wa ny na na -
stęp nym po sie dze niu ko mi sji, któ re od -
bę dzie się 27 li sto pa da. 

(RG)

Bu dżet i fi nan se
Paź dzier ni ko we po sie dze nie Ko mi sji Bu dże tu i Fi nan sów Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go po świę co ne by ło pla nom na 2014 rok i pod su mo wa niu wspól -
nych przed się wzięć po wia tu oraz je go gmin w trzech kwar ta łach te go ro -
ku. Był to swo isty prze gląd te go, co zro bio no w br. i co pla nu je się zro bić
w przy szłym ro ku.

Nad roz wią za niem pro ble mu osa dów ście ko wych po chy li ło
się w sta ro stwie sze ro kie gre mium fa chow ców i sa mo rzą dow -
ców.
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Przy mi kro fo nie Zbi gniew Aw ra mien ko – czło nek by łej Ra dy
Spo łecz nej Szpi ta la Po wia to we go w Py sko wi cach: Mam na -
dzie ję, że prze kształ co na pla ców ka bę dzie jak naj le piej słu -
ży ła pa cjen tom.

2 www.powiatgliwicki.pl

W tro sce o śro do wi sko 
i na sze zdro wie
W ostat nich dniach prze sła łem wy stą pie nie do An ny Wrze śniak, Ślą -
skie go Wo je wódz kie go In spek to ra Ochro ny Śro do wi ska w Ka to wi cach.
Do ty czy ono pro ble mu osa dów ście ko wych, na któ ry od daw na uskar -
ża ją się miesz kań cy na sze go po wia tu.
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Pod czas po sie dze nia Ko mi sji Bu dże tu i Fi nan sów.
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95. rocz ni cę od zy ska nia nie pod le -
gło ści przez Pol skę Po wiat Gli wic ki
uczcił wspól nie z Mia stem Gli wi ce.
Rów nież gmi ny po wia tu gli wic kie -
go zor ga ni zo wa ły 11 li sto pa da pa -
trio tycz ne uro czy sto ści. 

Wspól ne ob cho dy mia sta i po wia tu
roz po czę ła msza św. w ka te drze pw.
św. Apo sto łów Pio tra i Paw ła w Gli wi -
cach. Po niej na stą pił prze marsz
pod po mnik Mar szał ka Pił sud skie go,
gdzie od by ła się pa trio tycz na uro czy -
stość z ce re mo nia łem woj sko wym.
Przed sta wi cie le or ga ni za cji spo łecz -
nych, in sty tu cji oraz władz sa mo rzą do -
wych zło ży li wień ce i kwia ty pod po -
mni kiem Mar szał ka. Po wiat Gli wic ki
pod czas uro czy sto ści re pre zen to wa li
prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go Ta de usz Ma mok, se kre tarz po -
wia tu Mag da le na Bud ny oraz skarb nik
Ma ria Owcza rzak -Siej ko. 

W Knu ro wie w ko ście le pw. św. Cy ry -
la i Me to de go od pra wio na zo sta ła msza
św. w in ten cji Oj czy zny, po któ rej pod Po -
mni kiem Po wstań ców Ślą skich zło żo no
wień ce i kwia ty. Har ce rze i adep ci kla sy

mun du ro wej za cią gnę li war tę ho no ro wą,
a uczniowie pierw szej kla sy mun du ro wej
w li ceum wcho dzą cym w skład Ze spo łu
Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie zło -
ży li ślu bo wa nie. W ob cho dach wzię li
udział sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo -
rek, wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go Szy mon Ko ściarz oraz rad ny
Bog dan Li twin. 

W Py sko wi cach uro czy sta msza św.
od pra wio na zo sta ła w ko ście le pw. św.
Mi ko ła ja. Na stęp nie przed Po mni kiem
Pa trio tycz nym na Pla cu Pił sud skie go
zor ga ni zo wa no uro czy sto ści rocz ni co -
we – war tę ho no ro wą peł ni ła Straż
Miej ska z Py sko wic, re fe rat do ty czą cy
ry su hi sto rycz ne go od zy ska nia przez
Pol skę nie pod le gło ści wy gło sił Wła dy -

sław Ma co wicz, zaś uro czy ste ślu bo -
wa nie zło ży li ucznio wie kla sy mun du -
ro wej Li ceum Ogól no kształ cą ce go Ze -
spo łu Szkół im. Ma rii Ko nop nic kiej.
Wień ce i kwia ty pod po mni kiem zło ży -
li przed sta wi cie le władz Py sko wic
i Po wia tu Gli wic kie go, re pre zen tan ci
kom ba tan tów, sto wa rzy szeń, przed sta -
wi cie le oświa ty i kul tu ry. 

W imie niu Po wia tu Gli wic kie go
uczy ni li to Sła wo mir Adam czyk z Za -
rzą du Po wia tu Gli wic kie go oraz rad ny
Hen ryk Si bie lak. 

Z ko lei gmi na Pil cho wi ce głów ne
ob cho dy zor ga ni zo wa ła w Wil czy.
W tam tej szym ko ście le pw. św. Mi ko -
ła ja od pra wio na zo sta ła msza św.,
po któ rej na stą pi ło zło że nie kwia tów
pod Po mni kiem Po le głych i Za gi nio -
nych w I i II Woj nie Świa to wej
na cmen ta rzu pa ra fial nym. W imie niu
Po wia tu Gli wic kie go uczy ni li to wi -
ce sta ro sta gli wic ki Wal de mar Do -
mbek oraz rad ni Ma rian Sa dec ki
i Win fryd Fi coń. Ob cho dy za koń czy ły
się czę ścią ar ty stycz ną przy go to wa ną
w Ze spo le Szkol no -Przed szkol nym
w Wil czy. 

(SoG)
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UCZCILIŚMY NIEPODLEGŁĄ 

Uczniowie „Konopnickiej” składają uroczyste ślubowanie. 
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Bar dzo cie ka wy prze bieg mia -
ła 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”. Jej uczest ni cy mo -
gli spo tkać się z do sko na ły mi
znaw ca mi za gad nień re gio na li -
zmu, w tym z prof. Do ro tą Si mo ni -
des.

Kon fe ren cja od by ła się 17 paź dzier ni ka
w Knu ro wie. Zo sta ła zor ga ni zo wa na
przez Po wia to wą Bi blio te kę Pu blicz ną
w Gli wi cach i Cen trum Kul tu ry – Miej -
ską Bi blio te kę Pu blicz ną w Knu ro wie.
By ła ko lej nym przed się wzię ciem PBP,
któ ra co ro ku – za każ dym ra zem w in -
nym miej scu po wia tu i z in nym part ne -

rem – or ga ni zu je te in te re su ją ce im pre -
zy, po świę ca jąc je róż no rod nym aspek -
tom za gad nie nia re gio na li zmu. Tym ra -
zem miej scem kon fe ren cji był Klub
NOT w Knu ro wie, w bu dyn ku któ re go
mie ści się m.in. Izba Tra dy cji KWK
„Knu rów -Szczy gło wi ce”. Uczest ni cy
kon fe ren cji mie li więc też moż li wość
po zna nia w niej hi sto rii i tra dy cji gór -
nic twa w Knu ro wie. Wy ciecz kę po za -
in sce ni zo wa nych gór ni czych chod ni -
kach od by li w to wa rzy stwie Bo gu sła -

wa Szy gu ły, ku sto sza Izby, któ ry wcze -
śniej w for mie wy kła du przed sta wił je -
den z te ma tów kon fe ren cji – „Kult św.
Bar ba ry w wie rze niach gór ni czych”. 

Tak jak wszyst kie in ne wy kła dy za -
pre zen to wa ne w Knu ro wie po ka zał on,
jak bo ga te są po kła dy lu do wo ści w tra -
dy cji i li te ra tu rze ślą skiej. Nie zwy kle
cie ka wie za gad nie nie to przed sta wi ła
prof. Do ro ta Si mo ni des w swym wy -
stą pie niu pt. „Po da nie wie rze nio we
w ślą skiej pro zie lu do wej”. Ta zna na
ba dacz ka folk lo ru ślą ska mó wi ła m.in.
o uto pkach i skarb ni kach, po ja wia ją -
cych się licz nie w opo wie ściach prze -
ka zy wa nych z po ko le nia na po ko le nie,

ale też np. o czar nej woł dze i wam pi -
rach. – Ta kie prze ka zy sta no wią pięk ny
dział w na szej li te ra tu rze ust nej – re la -
cjo no wa ła. – Jak wy ka za ły ba da nia,
któ re przez 50 lat pro wa dzi łam ze stu -
den ta mi nad tym za gad nie niem, ule ga -
ją one zmia nom wraz z cza sem i prze -
mia na mi, ja kie wo kół nas za cho dzą.
Zmie nia się ich te ma ty ka, in ter pre ta cja,
spo sób prze ka zu. Trze ba je wciąż ba -
dać, bo jest to waż ny ele ment na szej
kul tu ry.

Rów nie in te re su ją ce by ły po zo sta łe
wy kła dy kon fe ren cji, po świę co ne
m.in. ele men tom lu do wym w twór czo -
ści Zo fii Kos sak, Jó ze fo wi Lom pie ja -
ko pio nie ro wi lu do znaw stwa ślą skie -
go, lu do wo ści w nie miec kiej po ezji
dia lek tal nej na Ślą sku w la tach 1830-
1945, de mo nom, utop com i in ny stra -
chom w po da niach i le gen dach ślą -
skich na przy kła dzie opo wie ści Ko tu li -
na i oko lic oraz tra dy cji wie rze nio wej
w twór czo ści Gu sta wa Mor cin ka. Wy -
kła dy uzu peł ni ły in spi ro wa ne re gio na -
li zmem wy stę py uczniów Miej skiej
Szko ły Pod sta wo wej nr 2 w Knu ro wie
oraz Szko ły Pod sta wo wej w Ko tu li nie.
Uczest ni cy kon fe ren cji mo gli tak że zo -
ba czyć wy sta wę „Od wień ca ad wen to -
we go do do żyn ko we go”, przy go to wa -
ną przez Wy dział Roz wo ju i Pro mo cji
Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach,
któ ra pre zen to wa na by ła wcze śniej
m.in. w wie lu ośrod kach kul tu ry
na Ślą sku. Swe sto iska wy daw ni cze
za pre zen to wa ły Wy daw nic two No wik
z Opo la, Bar ba ra i Adam Pod gór scy
z Ru dy Ślą skiej oraz Sta ro stwo Po wia -
to we w Gli wi cach. 

– Te go rocz ne spo tka nie stwo rzy ło
szan sę na po zna nie ko lej nych ob sza -
rów dzia łal no ści re gio nal nej – pod -
su mo wu je Kry sty na Wo łoch, dy rek -
tor PBP w Gli wi cach. – Da ło 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. 

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 by wa ła się pod ho no ro -
wym pa tro na tem sta ro sty gli wic kie go
Mi cha ła Nie szpor ka i pre zy den ta Mia -
sta Knu ro wa Ada ma Ram sa.

(RG)

Świę to re gio na li stów

Dzieci z Knurowa pokazały, że znają ludowe tradycje i… nie boją się utopka.
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Za pa chem i sma kiem ślą skiej
kuch ni wy peł ni ła się 22 paź dzier ni -
ka sa la Pe ter swald ska na Zam ku
w Tosz ku, gdzie prze pro wa dza no fi -
nał kon kur su Da nie Ro ku Spi chle -
rza 2013. Du ży suk ces od nio sły
w nim go spo dy nie z Wie low si,
wszy scy zaś mie li moż li wość spo -
tka nia z po pu lar nym ślą skim ku -
cha rzem Re mi giu szem Rącz ką.

Te ma tem prze wod nim ku li nar nych
zma gań by ło „Mię so i je go prze two ry”.
Kon kurs skła dał się z dwóch eta pów.
Pierw szy po le gał na na de sła niu do or -
ga ni za to ra (Fun da cja Lo kal na Gru pa
Dzia ła nia „Spi chlerz Gór ne go Ślą ska”)
ory gi nal nych prze pi sów dań Gór no ślą -
za ków. Z nich zo sta ły wy bra ne naj cie -
kaw sze i tak w fi na le ry wa li zo wa ło 12
dań. Wśród nich zna la zły się m.in.
pasz tet z kró li ka po ślą sku, kar mi na dle,
schab po my śliw sku, na dzie wa ne pał ki
z ku ry czy plac ki pół mię sne. Ju ry,
na cze le któ re go stał zna ny Re mi giusz
Rącz ka, nie mia ło ła twe go wy bo ru. Da -
nia nie tyl ko za chwy ca ły sma kiem
i aro ma tem, ale tak że spo so bem ich
pre zen ta cji. Da niem Ro ku osta tecz nie
zo sta ło go lon ko w ka pu ście. Pa nie
z Ko ła Go spo dyń Wiej skich w No wej
Wsi Two ro skiej, któ re je przy go to wa ły,
otrzy ma ły Zło tą Wa rze chę. Z ko lei

Srebr na Wa rze cha tra fi ła do rąk Ste fa -
nii Ba du ry z Wie low si za da nie pn.
„En ta po na szy mu”. Brą zo wą Wa rze -
chę otrzy ma ło Ko ło Go spo dyń Wiej -
skich w Wie low si za ajs bajn i zim ne
szłap ki w ga lan ti nie po świ nio bi ciu.
W kon kur sie wy ło nio no tak że zwy cięz -
ców w trzech ka te go riach: oso by fi -
zycz ne, or ga ni za cje spo łecz ne, re stau -
ra to rzy. Pierw sze miej sca w nich za ję li
ko lej no: Ste fa nia Ba du ra, Ko ło Go spo -
dyń Wiej skich w Wie low si i re stau ra cja
„Blue Mo on”. Lau re aci otrzy ma li tak że
na gro dy i dy plo my.

Uczest ni kom kon kur su to wa rzy szy li
te go dnia m.in. wi ce wo je wo da ślą ski
An drzej Pi lot, wi ce sta ro sta tar no gór ski
An drzej El wart, bur mistrz Tosz ka Grze -
gorz Kup czyk, rad ny III ka den cji Sej mi -
ku Wo je wódz twa Ślą skie go Zyg munt
Wilk, dy rek tor Ślą skie go Od dzia łu Re -
gio nal ne go Agen cji Re struk tu ry za cji
i Mo der ni za cji Rol nic twa Sta ni sław
Gmi truk oraz dy rek tor Wy dzia łu Te re -
nów Wiej skich z Urzę du Mar szał kow -
skie go w Ka to wi cach Je rzy Mo tłoch. 

W trak cie im pre zy go ściom czas umi -
lał ze spół Ślą skie Trio Pio tra Sze fe ra.
Kon kur so wi to wa rzy szył tak że kier masz
rę ko dzie ła wy ko na ne go przez twór ców
z te re nu LGD „Spi chlerz”. (SoG)

Ślą skie sma ki 

Re mi giusz Rącz ka za chwy cał się da nia mi, przy go to wa ny mi przez ślą skie go -
spo dy nie.

W KLI MA CIE BO ŻE GO 
NA RO DZE NIA
Or ga ni za to rzy XIV Mię dzysz kol ne -
go Prze glą du In sce ni za cji Bo żo na -
ro dze nio wych za pra sza ją gru py te -
atral ne wraz z opie ku na mi ar ty -
stycz ny mi do udzia łu w tej im pre zie.

Prze gląd jest co ro ku wiel kim przed się -
wzię ciem, w któ rym bie rze udział kil -
ka dzie siąt grup te atral nych z ca łe go re -
gio nu. Im pre za od by wać się bę dzie
w sie dzi bie Gór no ślą skie go Cen trum
Edu ka cyj ne go przy uli cy Okrzei 20
w Gli wi cach w dniach od 9 do 13 grud -
nia 2013 ro ku. Uro czy sta ga la pod su -
mo wu ją cą prze gląd zor ga ni zo wa na zo -
sta nie w tym sa mym miej scu 3 stycz -
nia 2014 r. o go dzi nie 11.00.

Bliż sze in for ma cje i re gu la min kon -
kur su wraz z for mu la rzem zgło sze nia
(któ re przyj mo wa ne są do 4 grud nia)
znaj du ją się na stro nie www.ja sel -
ka.gce -kno.pl.

XIV Mię dzysz kol ny Prze gląd In sce -
ni za cji Bo żo na ro dze nio wych od by wa się
pod pa tro na tem bi sku pa Die ce zji Gli wic -
kiej Ge rar da Ku sza, pre zy den ta Gli wic
Zyg mun ta Fran kie wi cza oraz sta ro sty
gli wic kie go Mi cha ła Nie szpor ka. (RG)
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28 paź dzier ni ka od by ła się In au gu -
ra cja Ro ku Kul tu ral ne go 2013-2014
w gmi nie Ru dzi niec. W uro czy sto ści
uczest ni czy ła mi ni ster edu ka cji na -
ro do wej Kry sty na Szu mi las, któ ra
rów nież in te re so wa ła się oświa tą
na te re nie gmi ny. 
W Szko le Pod sta wo wej w Po ni szo wi -
cach mi ni ster za po zna ła się z za awan -
so wa niem prac przy bu do wie ha li spor -
to wej, któ ry przed sta wił wójt Gmi ny
Ru dzi niec Krzysz tof Ob rzut. Pla ców ka
to nie wiel ka zbior cza szko ła. Ucznio -
wie ćwi czą tu w nie wiel kiej za stęp czej
sal ce oraz na bo isku szkol nym. Bu do -
wę ha li gmi na roz po czę ła w 2012 r.
z pla no wa nym za koń cze niem na czer -
wiec 2014 r. Cał ko wi ty koszt to oko -
ło 3,6 mln zł, z cze go mi ni ste rial ne do -
fi nan so wa nie wy nie sie ok. 1 mln zł. 

W In au gu ra cji Ro ku Kul tu ral ne go,
któ ra od by ła się w Gmin ny Ośrod ku
Kul tu ry w Ru dziń cu z sie dzi bą w Po ni -
szo wi cach, uczest ni czy li m.in. rad ni
Po wia tu Gli wic kie go z prze wod ni czą -
cym Ra dy Ta de uszem Ma mo kiem
na cze le, czło nek Za rzą du Po wia tu Gli -
wic kie go Sła wo mir Adam czyk, rad ni
Gmi ny Ru dzi niec, dy rek to rzy mło dzie -
żo wych do mów kul tu ry z są sied nich
gmin, dy rek to rzy pla có wek oświa to -
wych oraz mło dzież z ro dzi ca mi z te re -
nu gmi ny. Wszy scy po dzi wia li bo ga ty
pro gram ar ty stycz ny, przy go to wa ny
pod okiem dy rek tor GOK -u Da nu ty
Czok. Wójt Krzysz tof Ob rzut po dzię -
ko wał mi ni ster Kry sty nie Szu mi las
za tro skę o oświa tę, szcze gól nie za pro -
gra my Ra do sna Szko ła i Cy fro wa

Szko ła, z któ rych gmi na ko rzy sta oraz
za wy po sa że nie sal dla 6-lat ków
w szko łach pod sta wo wych. Mi ni ster
Szu mi las po chwa li ła dzia łal ność GOK -
-u i wy ra zi ła ra dość z roz wo ju oświa ty

w gmi nie Ru dzi niec. Na za koń cze nie
wójt gmi ny za pro sił Kry sty nę Szu mi las
na uro czy ste otwar cie ha li spor to wej
w Po ni szo wi cach we wrze śniu 2014 r. 

(DCz)

Kultura i oświata

Mi ni ster Kry sty na Szu mi las i wójt gmi ny Ru dzi niec Krzysz tof Ob rzut.
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Da ry Serc
dla DPS -ów
Sto wa rzy sze nie MO JA GMI NA NASZ
PO WIAT or ga ni zu je ko lej ny, już
XI Kon cert Cha ry ta tyw ny Da ry
Serc. Przy świe ca mu mot to: „Za -
wsze kie dy po da je my po moc ną
dłoń dru gie mu czło wie ko wi, jest
Bo że Na ro dze nie”. 
Ca ły do chód z im pre zy prze zna czo ny
jest dla miesz kań ców do mów po mo cy
spo łecz nej na te re nie po wia tu gli wic -
kie go: „Ostoi” w So śni co wi cach, „Za -
mecz ku” w Kuź ni Nie bo row skiej,
ośrod ka Oj ców Ka mi lia nów w Pil cho -
wi cach oraz pla có wek „Ca ri ta su”
w Wi śni czu i w Knu ro wie. 

Kon cert od bę dzie się w Cen trum
Kul tu ry w Knu ro wie 14 grud nia
o godz. 16.00, ale już te raz moż na wspo -
móc je go or ga ni za cję. Ce lem or ga ni za -
to rów – oprócz fi nan so we go wspar cia
DPS -ów w okre sie przed świą tecz nym –
jest umoż li wie nie miesz kań com tych
pla có wek kon tak tu z ludź mi, z cie płem
na szych ro dzin oraz stwo rze nie moż li -
wo ści po ka za nia się na sce nie w pro gra -
mach życz li wie przyj mo wa nych i okla -
ski wa nych przez pu blicz ność.

Kon cert po prze dzo ny jest roz pro wa -
dza niem ce gie łek o no mi na łach 5, 10,
i 20 zł, któ re moż na na być u wo lon ta riu -
szy przed i pod czas kon cer tu. Ist nie je
rów nież moż li wość bez po śred niej wpła -
ty na kon to sto wa rzy sze nia dla tych,
któ rzy chcą wes przeć tę ini cja ty wę. 

Kon cert fi na ło wy, po przez pro gram
ar ty stycz ny pre zen to wa ny przez po -
szcze gól ne DPS -y, wpro wa dza w kli -
mat Świąt Bo że go Na ro dze nia. Jest
moż li wość na by cia stro ików świą tecz -
nych i ozdób cho in ko wych, a uczest ni -
cy im pre zy czę sto wa ni są wy pie ka mi
spon so ro wa ny mi przez pie ka rzy i cu -
kier ni ków na sze go po wia tu. Nie by ło -
by tych je de na stu edy cji kon cer tu, gdy -
by nie ca ła rze sza do brych lu dzi – mó -
wią or ga ni za to rzy. 

Kon cert od by wa się pod pa tro na tem
sta ro sty gli wic kie go Mi cha ła Nie szpor ka.

Oto nu mer kon ta, na któ re moż na
do ko ny wać wpłat, wspie ra jąc kon cert:
Ge tin Bank 021560108100009040
00102581, z do pi skiem „Da ry Serc”.

Ma rian Sa dec ki 
– rad ny Po wia tu Gli wic kie go

Naj pierw by ło ma -
rze nie, ma rze nie
jed nej sza lo nej pa ni
cho re ograf Aga ty
Si ta rek, do któ rej
do łą czy ła z cza -
sem dru ga, rów nie
sza lo na ko le żan ka
An na Ham pel.
Chcia ły, że by w Py -
sko wi cach by ło tak
jak w ca łej Pol sce,
chcia ły gwa ru, ko -
lo rów, ru chu, za -
mie sza nia i tań -
ca. I 26 paź dzier ni -
ka owo ma rze nie
się speł ni ło. 

Ale od po cząt ku. Aga ta po sta no wi ła
na pi sać pro jekt Ogól no pol skich Spo -
tkań Ta necz nych – Plą sy Dra my. Dzię -
ki Sto wa rzy sze niu Lu dzie Mia sta, któ -
re z ocho tą pod ję ło te mat i zgo dzi ło się
być głów nym or ga ni za to rem im pre zy,
pro jekt zo stał zło żo ny w Sta ro stwie Po -
wia to wym w Gli wi cach i otrzy mał do -
ta cję. 

Od tej chwi li spra wa na bie ra ła ko lo -
rów, a w or ga ni za cję im pre zy włą czy ło
się sze reg osób i in sty tu cji. Wstęp ne
za ło że nia wy zna czy ły gra ni cę 30 ze -
spo łów ta necz nych bio rą cych udział
w fe sti wa lu, z cza sem licz ba ta uro sła

do 68. Do Py sko wic przy je cha ło pra -
wie ty siąc tan ce rzy z ca łej Pol ski i…
Plą sy Dra my za tań czy ły. By ło baj ko -
wo, by ło gło śno, by ło ko lo ro wo, by ło
po pro stu SU PER. 

Są dzę, że sko ro tak się roz pę dzi li -
śmy z pierw szym fe sti wa lem, nie za -
brak nie nam sił i chę ci do or ga ni za cji
na stęp ne go. W pod su mo wa niu moż na
stwier dzić, że kie dy po łą czy się dzia ła -
nie kil ku in sty tu cji, ob da rzy się za ufa -
niem od po wied nie oso by, da się moż li -
wość re ali za cji wła snych ma rzeń –
moż na ro bić wiel kie rze czy. 

Adam Wój cik

PLĄ SY DRA MY

Je den z mi strzow skich po pi sów ta necz nych za pre -
zen to wa nych pod czas im pre zy w Py sko wi cach.
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Smok Teo fil, Pa rys i He ra czy Me lu -
zy na by li jed ny mi z głów nych bo -
ha te rów przed sta wień wy ko ny wa -
nych pod czas Spo tkań z Pio sen ką
Ar ty stów Nie prze tar te go Szla ku
na Ślą sku – „W świe cie mi to lo gii”,
któ re od by ły się 11 paź dzier ni ka
na Zam ku w Tosz ku. 
Pod czas im pre zy za pre zen to wa li się:
Te atr Cie ni „Kar tyn ka” z Ukra iny,
Warsz ta ty Te ra pii Za ję cio wej „To wa -
rzy stwa Przy ja ciół Dzie ci SOR” z Hut -
ki, Warsz ta ty Te ra pii Za ję cio wej „Tę -
cza” z Gli wic, Nie pu blicz ne Przed szko -
le dla Dzie ci Nie peł no spraw nych Gru pa
Smer fy z Gli wic, Warsz ta ty Te ra pii Za -
ję cio wej Im. Bra ta Al ber ta Gru pa Żół ta
Ci żem ka z Chełm ka,
Ze spół Szkół Spe cjal -
nych Gru pa Desz czo -
we Nut ki z Py sko wic
oraz Dom Po mo cy
Spo łecz nej dla Do ro -
słych z Czę sto cho wy.

– W im pre zie wzię -
ło udział bli sko 150
wi dzów, peł no- i nie-
peł no spraw nych – in -
for mu je Adam Ka spe -
rek, ko or dy na tor Ślą -
skie go Nie prze tar te go
Szla ku. 

Zaś uczest ni cy, jak co ro ku, przy go -
to wa li świet ne wy stę py, pięk ne stro je
i in te gro wa li się po przez śpiew i wspól -
ną za ba wę. Or ga ni za to ra mi im pre zy
by li Mię dzy na ro do wy Nie prze tar ty
Szlak oraz Cen trum Kul tu ry „Za mek
w Tosz ku”. Pa tro nat nad nią spra wo wa -
li sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek
i bur mistrz Tosz ka Grze gorz Kup czyk. 

Spo tka nia z Pio sen ką są im pre zą in -
te gra cyj ną przy go to wu ją cą do co rocz -
nych Spo tkań Ar ty stów Nie prze tar te go
Szla ku (SANS) – XXIV Mię dzy na ro -
do we go Prze glą du Te atrów Osób Nie -
peł no spraw nych.

(SoG)

W świe cie mi to lo gii

Po wie lu la tach uka za ła się no wa
książ ka o Zam ku w Tosz ku, tej miej -
sco wo ści i oko li cy. Au to rem „Epi -
zo dów to szec kich”, bo ta ki ty tuł
ma pu bli ka cja, jest dr Jan F. Le -
wan dow ski. 

W książ ce zo sta ły ze bra ne fe lie to ny
hi sto rycz ne pu bli ko wa ne w la -
tach 2006-2011 w „Ku rie rze Zie mi To -
szec kiej”. Jan F. Le wan dow ski po cho -
dzi z Tosz ka, gdzie uro dził się w 1952
r. Jest hi sto ry kiem, fil mo znaw cą, ese -
istą i pu bli cy stą, wy kła dow cą aka de -
mic kim, dok to rem na uk hu ma ni stycz -
nych. Zaj mu je się hi sto rią ki na i Gór ne -
go Ślą ska, jest au to rem kil ku na stu ksią -
żek, ostat nio m.in. mo no gra fii „Ki no
ślą skie” i bio gra fii Woj cie cha Kor fan -
te go, a tak że re dak to rem na czel nym
kwar tal ni ka kul tu ral ne go „Fa bry ka Si -
le sia” w Ka to wi cach. Na spo tka nie au -
tor skie, któ re od by ło się 28 paź dzier ni -

ka na Zam ku w Tosz ku, przy by ło wie -
lu mi ło śni ków to szec kiej hi sto rii.
Książ ka zo sta ła wy da na przez Cen trum
Kul tu ry „Za mek w Tosz ku” w ra mach
pro jek tu „Epi zo dy to szec kie” – zbiór
fe lie to nów hi sto rycz nych do ty czą cych
zam ku w Tosz ku i oko li cy. „Eu ro pej ski
Fun dusz Rol ny na rzecz Roz wo ju Ob -
sza rów Wiej skich: Eu ro pa in we stu ją ca
w ob sza ry wiej skie.” Pro jekt współ fi -
nan so wa ny ze środ ków Unii Eu ro pej -
skiej w ra mach dzia ła nia „Wdra ża nie
lo kal nych stra te gii roz wo ju” – ma ły
pro jekt Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich na la ta 2007- 2013 In sty tu cja
Za rzą dza ją ca Pro gra mem Roz wo ju Ob -
sza rów Wiej skich na la ta 2007-2013:
Mi ni ster Rol nic twa i Roz wo ju Wsi.

Książ kę moż na ku pić w ka wiar ni
Co lon na na Zam ku w Tosz ku. 

(DW)

No wa książ ka o Tosz ku
6 li sto pa da od by ło się ze bra nie
wal ne Sto wa rzy sze nia Ru chu Sa -
mo rzą do we go Zgo da i Przy szłość,
dzia ła ją ce go na te re nie Po wia tu
Gli wic kie go i mia sta Gli wi ce.

Pod czas spo tka nia, któ re zor ga ni zo wa -
ne zo sta ło w Sta ro stwie Po wia to wym
w Gli wi cach, przy ję to spra woz da nie
me ry to rycz ne oraz fi nan so we za 2012
rok, udzie lo no ab so lu to rium za rzą do wi
sto wa rzy sze nia oraz do ko na no wy bo ru
je go władz na no wą ka den cję. Pre ze -
sem sto wa rzy sze nia jed no gło śnie zo -
stał wy bra ny Wal de mar Do mbek, na to -
miast w skład je go za rzą du we szło
rów nież pię ciu wi ce pre ze sów: Ewa
Jur czy ga (przed sta wi ciel Knu ro wa),
Le szek Ku biak (przed sta wi ciel Py sko -
wic), An drzej Frej no (przed sta wi ciel
Ru dziń ca i So śni co wic), An drzej Ku -
rek (przed sta wi ciel Wie low si i Tosz ka)

oraz Ma rek Bie niek (przed sta wi ciel
Gli wic), a tak że Da wid Rams – se kre -
tarz oraz Fran ci szek No sia dek – skarb -
nik. Wy bra no rów nież Ra dę Sto wa rzy -
sze nia, któ rą two rzą przed sta wi cie le
po szcze gól nych gmin po wia tu: Ro bert
Rze pliń ski (Gli wi ce), Ka ta rzy na
Szwar czyń ska (Knu rów),
Jo an na Ko ło czek -Wy bie -
rek (Pil cho wi ce), Agniesz -
ka Cza pel ka (Gie rał to wi -
ce), Wie sław Rej man (Py -
sko wi ce), Kry stian Kieł -
ba sa (To szek), Gin ter
Skow ro nek (Wie lo wieś),
Krzysz tof Ob rzut (Ru dzi -
niec), Jó zef Kru czek (So -
śni co wi ce), a do dat ko -
wym wspar ciem w jej pra -
cach bę dzie oso ba Ro ma -
na Wło da rza. 

Uro czy ste go ak cen tu ze bra niu do dał
kon cert w wy ko na niu To ma sza Bia da -
cza z Pil cho wic, ucznia Pań stwo wej
Szko ły Mu zycz nej w Ryb ni ku, któ ry
swo im wy stę pem za chwy cił zgro ma -
dzo nych człon ków sto wa rzy sze nia oraz
go ści wal ne go ze bra nia. (DJ)

Walne zebranie Zgody i Przyszłości

Ze bra nie zgro ma dzi ło sze ro kie gro no spo łecz ni -
ków i samorządowców z te re nu po wia tu.

Fo
 to

:D
. J

a r
o s

zy
ń s

ka

Wy stęp przed pu blicz no ścią był dla uczest ni ków Spo -
tkań wiel kim prze ży ciem. 
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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. 

Pie kar nia To szek – tu znaj dzie my
praw dzi wy chleb zro bio ny na na tu -
ral nym za kwa sie, od lat wy pie ka ny
we dług tra dy cyj nych re cep tur.
Sma ko sze zdro we go i smacz ne go
pie czy wa mo gą wy bie rać z bli -
sko 20 ro dza jów chle ba. Bo ga ta
ofer ta pie kar ni obej mu je tak że in -
ne pysz ne wy pie ki. 

Pie kar nia dzia ła nie prze rwa nie już
ponad 50 lat przy ul. Wil ko wic kiej 33.
Na prze strze ni po ło wy wie ku mia ła kil -
ku wła ści cie li, od 2008 r. jej pre ze sa mi
są Krzysz tof Ry bus i Krzysz tof Wa cek.
Spe cjal no ścią za kła du są chle by na na -

tu ral nym za kwa sie wy pie ka ne w sta -
rym wę glo wym pie cu. 

– Od po cząt ku ist nie nia pie kar ni
pie czy wo jest wy pie ka ne we dług tra dy -
cyj nych re cep tur, na ba zie na tu ral nych
skład ni ków, nie do da je się do nie go
żad nych ulep sza czy. Pie ka rze z po ko le -

nia na po ko le nie prze ka zy wa li so bie re -
cep tu ry, za cho wu jąc je tyl ko dla wta -
jem ni czo nych pra cow ni ków – mó wi
dy rek tor za rzą dza ją cy An na Fi jał kow -
ska. 

Wy ro by są wy pie ka ne w tem pe ra tu -
rze 220°C w 3-ko mo ro wym pie cu wę -
glo wym, któ ry jest w pie kar ni od po -
cząt ku jej ist nie nia. Pie czy wo, któ re
z nie go wy cho dzi, ma za tem nie po wta -
rzal ny i wy jąt ko wy smak oraz wy gląd.
Choć ro bie nie chle ba na na tu ral nym
za kwa sie jest bar dzo cza so chłon ne, ko -
rzy ści z te go wi dać nie tyl ko w sma ku,

ale i w war to ści od żyw czej ta kie go pie -
czy wa – jest ono bez kon ser wan tów
czy za ciem nia czy.

W ofer cie znaj du je się wie le ro dza -
jów chle ba – wiej ski, sy pa ny, gra ham,
sło necz ni ko wy, żyt ni, ce bu lo wy, kre so -
wy, dy nio wy, to sto wy, ziar ni sty. Znaj -

dzie my tu tak że bo ga ty wy bór bu łek –
od gra ha mek i kaj ze rek, po przez dy nio -
we, z se rem, aż po żyt nie, se za mo we
i ce bu lo we. Coś dla sie bie wy szu ka ją
rów nież mi ło śni cy słod ko ści – są droż -
dżów ki i ro ga le. 

Co raz czę ściej klien ci zwra ca ją
uwa gę na to, co je dzą, na ja kość po ży -
wie nia. Pie kar nia swo imi wy pie ka mi
wy cho dzi tym ocze ki wa niom na prze -
ciw. – Sta wia my na na tu ral ność i ja -
kość na szym pro duk tów, ale też in dy -
wi du al ne po dej ście do klien ta. Nie
ogra ni cza my się tyl ko do na szej ofer ty,
ale przyj mu je my tak że spe cjal ne za mó -
wie nia, np. na chle by do żyn ko we, we -
sel ne czy uro dzi no we z do dat ko wy mi
na pi sa mi czy ozdo ba mi. Na sza pie kar -
nia pra cu je sie dem dni w ty go dniu, pięć
sa mo cho dów do staw czych do wo zi to -
war do klien tów przez ca ły dzień, 17-
oso bo wa za ło ga pra cu je na zmia ny, tak
by za mó wie nia by ły re ali zo wa ne punk -
tu al nie – wy ja śnia An na Fi jał kow ska.

Obec nie ba za klien tów li czy ich bli -
sko 120, ale pie kar nia nie spo czy wa
na lau rach. Cią gle po sze rza asor ty -
ment, ba da ry nek, spraw dza na co jest
za po trze bo wa nie i zbie ra opi nie. Przy -
naj mniej raz w ty go dniu od by wa ją się
wi zy ty u sta łych, ale i no wych po ten -
cjal nych klien tów. W pie czy wo to szec -
kie moż na za opa trzyć się w sie ci su per -
mar ke tów Te sco, In ter marché (np.
w Gli wi cach), w skle pach sie ci Żab ka
(m. in. w Tosz ku i Gli wi cach), w mar -
ke cie Eko w Tosz ku i So śni co wi cach
czy de li ka te sach O.K. w Gli wi cach.
Wszę dzie zbie ra po chwa ły i jest na -
praw dę pysz ne. (SoG)

Pie kar nia z tra dy cja mi

Pie czy wo wy pie ka ne jest w sta rym wę glo wym pie cu, co za pew nia nie po wta -
rzal ny smak.
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Po wsta ły nie daw no no wy, in no wa -
cyj ny por tal in ter ne to wy naj lep -
szyw mie ście.pl to ko lej ne dziec ko
ślą skiej fir my Dy na mic Ne twork.
Ser wis sku pia się na jed nej, naj lep -
szej fir mie z da nej bran ży na da -
nym ob sza rze. Za ło że nie po my sło -
daw ców jest sto sun ko wo pro ste –
je śli fir ma się tam zna la zła, to mu si
być rze czy wi ście tą do brą, a na wet
naj lep szą w re gio nie. Od kil ku ty -
go dni do gro na naj lep szych spe -
cja li stów do łą czy ły tak że fir my
z po wia tu gli wic kie go. 

– Ideą na sze go po my słu jest pro mo cja
naj lep szych firm w re gio nie, ale tak że
wspar cie dla lo kal ne go, na sze go ro dzi -
me go ryn ku pra cy. Po co szu kać spe -
cja li stów lub usłu go daw ców z od le -
głych za kąt ków, kie dy moż na dać za ro -
bić fir mom z na sze go mia sta czy po -
wia tu? Bli żej, zna czyć po win no le piej.
Fir my, któ re umiesz cza my na na szym
por ta lu, w za mian za wy łącz ność mu -
szą być rze czy wi ście naj lep sze. Prze -
pro wa dza my we wnętrz ną se lek cję, we -
ry fi ku je my rze tel ność firm, po sił ku jąc
się opi nia mi klien tów i sa mych przed -
się bior ców. Dla te go póź niej mo że my je
śmia ło po le cać klien tom. Sam fakt, iż

w da nym re jo nie mo że być tyl ko je den
wła ści ciel „miej sca  ser wi so we go” po -
wo du je, iż przed się bior cy sa mi mu szą
dbać o ja kość swo ich usług tak, aby na -
zwa por ta lu by ła ade kwat na do wy ko -
ny wa nej przez nich dzia łal no ści. Przy -
do mek „naj lep szy” zo bo wią zu je – mó -
wi Ar tur Ma nios, kie row nik re gio nal ny
Dy na mic Ne twork.

Po my sło daw ca dba o po zy ska ne
do por ta lu fir my, za pew nia jąc im wie lo -
plat for mo wą wszech stron ną pro mo cję
w sta cjach ra dio wych, na Fa ce bo oku
i na wszel kich no wo cze snych no śni kach
in for ma cji. Ideą twór ców por ta lu jest
stwo rze nie swe go ro dza ju ide al nej wy -
szu ki war ki usłu go daw ców, któ ra być
mo że sta nie się kon ku ren cją dla po pu lar -
nych dziś wy szu ki wa rek in ter ne to wych.
Ktoś bę dzie szu kał do bre go hy drau li ka,
więc wcho dząc na stro nę naj lep szyw -
mie ście.pl do dzia łu re mont i dom –
znaj dzie naj lep sze go spe cja li stę w swo -
im mie ście. Po dob nie np. z fir mą ochro -
niar ską, ubez pie cze nio wą, sa lo nem fry -
zjer skim, we te ry na rzem, do staw cą in ter -
ne tu, a na wet or ga ni za to rem za baw syl -
we stro wych oraz ślu bów i we sel.

– Por tal jest no wy, do pie ro się roz -
krę ca, ale już ma po ten cjał. Stro na in -
ter ne to wa ru szy ła we wrze śniu br., a ma
na praw dę wie lu od wie dza ją cych. Co raz
wię cej firm wy bie ra tę dro gę pro mo cji.
Wśród nich ma my też kil ku usłu go daw -
ców z po wia tu gli wic kie go. To do bry
te ren, bo ga ty w rze tel nych i spraw dzo -
nych spe cja li stów – chwa li Mi chał Mu -
ras, pre zes Dy na mic Ne twork.

Dzia łal ność każ dej z firm jest
na por ta lu bo ga to opi sa na wraz ze zdję -
cia mi, ak tyw ną map ką do jaz du, opi nia -
mi klien tów, a co naj waż niej sze – for -
mu la rzem kon tak to wym. Ka ta log spe -
cja li stów po dzie lo ny jest re gio nal nie,
na stęp nie bran żo wo. Szu ka nie jest pro -
ste i ja sne. Szu kasz do staw cy in ter ne -
tu? Miesz kasz w Knu ro wie? Kli kasz
in te rak tyw ną map kę na Knu rów, wy -
bie rasz ka te go rię te ma tycz ną – dział
kom pu te ry i in ter net – znaj du jesz naj -
lep szą usłu gę. Twór cy por ta lu kon cen -
tru ją się na ra zie na wo je wódz twie ślą -
skim, ale pla nu ją eks pan sję na ca łą Pol -
skę. (MFR)

Naj lep szy – to zo bo wią zu je

16 paź dzier ni ka w Ślą skim Urzę dzie
Wo je wódz kim od by ła się uro czy -
stość, pod czas któ rej wrę czo ne zo -
sta ły od zna cze nia pań stwo we.
Wśród od zna czo nych zna leź li się
m.in. sa mo rzą dow cy Po wia tu Gli -
wic kie go.

Zło te Me da le za Dłu go let nią Służ bę
z rąk wi ce wo je wo dy ślą skie go Pio tra

Spy ry ode bra li: Mi chał Nie szpo rek –
sta ro sta gli wic ki, Wal de mar Do mbek –
wi ce sta ro sta gli wic ki, Gra ży na No wak
– na czel nik Wy dzia łu Or ga ni za cyj ne -
go, Kadr i Szko leń w Sta ro stwie Po -
wia to wym w Gli wi cach oraz Ire na
Kuź nie wicz – za stęp ca na czel ni ka te -

goż wy dzia łu.
Brą zo wy Me dal
za Dłu go let nią
Służ bę otrzy ma -
ła na to miast
Anet ta Krze -
miń ska – na czel nik Wy dzia łu Edu ka cji,
Kul tu ry, Spor tu i Spraw Spo łecz nych

w sta ro stwie. Me da le za Dłu go let nią
Służ bę przy zna wa ne są przez Pre zy -
den ta RP ja ko na gro da za wy jąt ko wo
su mien ne wy ko ny wa nie obo wiąz ków
wy ni ka ją cych z pra cy za wo do wej
w służ bie Pań stwa. 

(RG)

Sa mo rzą dow cy na me dal

Na gro dze ni sa mo rzą dow cy w to wa rzy stwie wi ce wo je wo dy Pio tra Spy ry.

Fo
 to

: K
. B

ed
 na

r c
zy

k

Do bie ga koń ca wspól na in we sty cja Po -
wia tu Gli wic kie go i Gmi ny Pil cho wi ce
pn. „Mo der ni za cja dro gi po wia to -
wej 2916S Żer ni ca -Smol ni ca”. 8 li sto -
pa da na jed nym z od cin ków wy re mon -

to wa nej dro gi z po stę pem prac za po -
zna li się wi ce sta ro sta gli wic ki Wal de -
mar Do mbek (na zdję ciu z pra wej) oraz
dy rek tor Za rzą du Dróg Po wia to wych
w Gli wi cach Jan Osman. (SoG)

Wkrót ce za koń cze nie
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By ci na (gmi na Ru dzi niec) ma naj -
lep szą stro nę in ter ne to wą wśród wsi
wo je wódz twa ślą skie go.

Stro na By ci ny za ję ła I miej sce w tej ka -
te go rii w kon kur sie „Pięk na wieś wo je -
wódz twa ślą skie go” w ro ku 2013. Ce -
lem kon kur su jest wspie ra nie roz wo ju
wsi przez po bu dze nie ak tyw no ści go -
spo dar czej, kształ to wa nie ła du prze -
strzen ne go oraz pie lę gno wa nie śro do wi -

ska na tu ral ne go. Kon kurs pro mu je tak że
dzia ła nia zwią za ne z za cho wa niem tra -
dy cji oraz wzmac nia niem po czu cia toż -
sa mo ści lo kal nej wsi. Zwy cię ską stro nę
moż na zo ba czyć pod ad re sem www.by -
ci na.pl. To nie je dy ne osią gnię cie miej -
sco wo ści z po wia tu gli wic kie go w tym
kon kur sie – Żer ni ca (gm. Pil cho wi ce)
otrzy ma ła wy róż nie nie w ka te go rii naj -
pięk niej sza wieś. (SoG)

Zwycięska stro na By ci ny 
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– Ostat nio sły szy my o Pa ni w kon -
tek ście sa mych suk ce sów. Dzię ki
Pa ni po praw kom do pa kie tu za mó -
wień pu blicz nych uda się wpro wa -
dzić bar dzo ko rzyst ne za pi sy dla
ma łych i śred nich firm, przy go to -
wa ła Pa ni waż ną dla Pol ski opi nię
w spra wie dy rek ty wy ty to nio wej
czy w spra wie pra cow ni ków de le go -
wa nych, a te raz Par la ment Eu ro -
pej ski po parł Pa ni po praw ki, dzię ki
któ rym kwa li fi ka cje za wo do we
wszyst kich pol skich pie lę gnia rek
i po łoż nych bę dą uzna wa ne w ca łej
UE. Jak Pa ni prze ko nu je Bruk se lę
do pol skich po stu la tów?
– Rze czy wi ście mo ja dłu ga pra ca
przy no si te raz efek ty, ale ła two
na pew no nie by ło. Pro blem z uzna -
wa niem kwa li fi ka cji na szych pie lę -
gnia rek i po łoż nych po ja wił się prak -
tycz nie w mo men cie wstą pie nia Pol -
ski do UE. Pań stwa człon kow skie
scep tycz nie pa trzy ły wte dy na pol ski
sys tem ich kształ ce nia. Dla te go też
do dy rek ty wy o uzna wa niu kwa li fi ka -
cji za wo do wych wpro wa dzo no za pis,
zgod nie z któ rym pol skie pie lę gniar ki
i po łoż ne po li ce ach me dycz nych czy
stu dium me dycz nym nie mia ły uzna -
wa nych kwa li fi ka cji w sys te mie au to -
ma tycz nym. Pod czas dys ku sji sta -
now czo wska zy wa łam już od 2005 r.,
że do dat ko we wy mo gi usta lo ne wy -
łącz nie dla czę ści pol skich pie lę gnia -
rek i po łoż nych nie znaj du ją żad ne go
uza sad nie nia. Wszyst kie bo wiem pie -
lę gniar ki w Pol sce, nie za leż nie
od for my kształ ce nia, są trak to wa ne
jed na ko wo i wy ko nu ją te sa me czyn -
no ści za wo do we, po sia da ją te sa me
kom pe ten cje i upraw nie nia, dla te go
też nie mo gą być w ten spo sób dys -
kry mi no wa ne. Cie szy mnie, że nie zli -
czo ne spo tka nia i roz mo wy da ły tak
świet ne efek ty. Ten suk ces nie tyl ko
da je rów ne szan se na ryn ku pra cy na -
szym pie lę gniar kom i po łoż nym, ale
też po ka zu je, że 10-let nie człon ko -
stwo Pol ski w Unii Eu ro pej skiej prze -
ko na ło do nas po zo sta łe pań stwa
człon kow skie, któ re trak tu ją nas jak
rów ne go part ne ra.
– Dzię ki Pa ni pol skie pie lę gniar ki
i po łoż ne wresz cie mo gą czuć się do -
ce nio ne w Eu ro pie, ale czy ziar nem
go ry czy nie jest, że sta ło się to po aż
tak dłu gim cza sie? Te raz, kie dy ma -
my już no wy sys tem kształ ce nia,
czy ta zmia na nie przy cho dzi zbyt
póź no?
– Zde cy do wa nie nie! Obec nie pra -
wie 70 proc. pol skich pie lę gnia rek to
wła śnie ab sol went ki li ce ów me dycz -
nych czy stu dium. To praw da, że dłu -
go mu sia ły cze kać na ten suk ces, ale
ciesz my się, że uda ło się go osią gnąć.
Mo der ni za cja dy rek ty wy sta no wi nie
tyl ko od po wiedź na po trze by państw
człon kow skich, w któ rych wy stę pu je
ro sną cy nie do bór wy kwa li fi ko wa nej

si ły ro bo czej, po więk sza ją cy się
w szcze gól no ści w służ bie zdro wia,
sek to rze edu ka cji, bu dow nic twie
i usłu gach dla przed się biorstw, ale
wpro wa dza rów nież sze reg uła twień
w pro ce du rach, je że li cho dzi o uzna -
wa nie kwa li fi ka cji w ogó le. Nie wy -
obra żam so bie, że by przy tej oka zji
nie pod jąć kwe stii pol skich pie lę gnia -
rek i po łoż nych, któ ra po mi mo upły -
wu lat by ła wciąż ak tu al na.
– Co ta zmia na kon kret nie ozna cza
dla pol skich pie lę gnia rek i po łoż -
nych?
– W UE bo ry ka my się z pro ble mem
bez ro bo cia. Tym cza sem, na jed no li tym
ry nku wciąż ist nie je po nad 1,7 mln
nie ob sa dzo nych miejsc pra cy. Mo bil -
ność pra cow ni ków jest kwe stią pod sta -
wo wą dla ryn ku pra cy. No we roz wią -
za nie umoż li wia pol skim pie lę gniar -
kom i po łoż nym pod ję cie pra cy tam,
gdzie jest ona ak tu al nie ofe ro wa na. 
– Na ko niec jesz cze gra tu la cje. Nie -
daw no zo sta ła Pa ni wy róż nio na
w Bruk se li ty tu łem Oso bo wość Ro -
ku 2013 za swo ją dzia łal ność
na rzecz pro mo wa nia ko bie cej
przed się bior czo ści w UE. Czy ko -
bie ty po trze bu ją wspar cia?
– Dzię ku ję ser decz nie za gra tu la cje!
Rze czy wi ście jest to dla mnie ogrom -
ne wy róż nie nie i uko ro no wa nie mo jej
wie lo let niej pra cy. Ja ko oso ba, któ ra
przez wie le lat pro wa dzi ła wła sną
dzia łal ność go spo dar czą zda ję so bie
spra wę, z jak wie lo ma wy zwa nia mi
zma ga ją się ko bie ty przed się bior cy.
Sta ty sty ki po ka zu ją, że ko bie ty sta no -
wią je dy nie 34,4 proc. unij nych
przed się bior ców. Dla te go też ko niecz -
ne są dzia ła nia na rzecz pro mo wa nia
przed się bior czo ści ko biet. Ostat ni rok
szcze gól nie ob fi to wał w pro jek ty
współ or ga ni zo wa ne prze ze mnie
w Bruk se li, by ła to m.in. wy sta wa
w Par la men cie Eu ro pej skim, a przede
wszyst kim in au gu ra cja Plat for my
Przed się bior czo ści Ko biet, któ rej to
zo sta łam ho no ro wym am ba sa do rem.
Cie szę się, że te przed się wzię cia zo -
sta ły za uwa żo ne przez sa mych przed -
się bior ców. Mam na dzie ję, że mo je
dal sze dzia ła nia na rzecz wspar cia
przed się bior czo ści ko biet bę dą rów -
nie owoc ne.

(PE)

AM BA SA DOR KA
KO BIET
Roz mo wa z MAŁ GO RZA TĄ HANDZ LIK, po słem
do Par la men tu Eu ro pej skie go

W ra mach re ali za cji te go pro jek tu
– o łącz nej war to ści ok. 2,5 mln zł –
w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi -
cach wdro żo ne zo sta ły Sys tem In for -
ma cji Prze strzen nej, sys tem re je stra -
cji cza su pra cy i sys tem kon tro li do -

stę pu oraz sys tem wspo ma ga ją cy
pra cę Ra dy Po wia tu w za kre sie po -
sie dzeń i pro ce du ry gło so wa nia,
a tak że zwięk szo ne zo sta ły wy daj -
ność i bez pie czeń stwo sys te mu in for -
ma tycz ne go (za kup od po wied nio wy -
daj nych ser we rów, no wo cze snych
kom pu te rów dla pra cow ni ków ob słu -
gu ją cych ba zę da nych oraz urzą dzeń
słu żą cych do ska no wa nia oraz wy -
dru ków map i in nych do ku men tów).

Naj bar dziej do strze gal ną dla
klien tów Sta ro stwa zmia ną bę dzie

utwo rze nie do koń ca br. w peł ni cy -
fro we go Gli wic kie go Wę zła In fra -
struk tu ry In for ma cji Prze strzen nej
(GLI WIIP), umoż li wia ją ce go ko rzy -
sta nie z ogól no do stęp ne go geo por ta -
lu, za po mo cą któ re go każ dy za in te -

re so wa ny bę dzie mógł zło żyć za mó -
wie nie na ma te ria ły z za so bu geo de -
zyj ne go i kar to gra ficz ne go bez ko -
niecz no ści wi zy ty w urzę dzie i po -
sia da nia kwa li fi ko wa ne go pod pi su
elek tro nicz ne go (we ry fi ka cja za ma -

wia ją ce go bę dzie od by wa ła się z wy -
ko rzy sta niem plat for my e -PU AP).
Geo por tal, z któ re go już dziś moż na
ko rzy stać kli ka jąc w iko nę „EWID”
na stro nie www.sta ro stwo.gli wi -
ce.pl, umoż li wia m.in. w peł ni
zauto ma ty zo wa ną ob słu gę zgło szeń
prac wy ko ny wa nych przez fir my
geo de zyj ne. Geo de ta sam w sys te -
mie ge ne ru je zgło sze nie, a w od po -
wie dzi sys tem au to ma tycz nie go re -
je stru je i udo stęp nia w for mie cy fro -
wej wszyst kie nie zbęd ne da ne
do wy ko na nia prac. Wszyst kie zbio -
ry da nych bę dą ce ich efek tem geo de -
ta prze ka zu je do POD GiK rów nież
elek tro nicz nie za po mo cą po wyż szej
apli ka cji. Moż li we jest rów nież po -
zy ski wa nie da nych on -li ne do do ko -
ny wa nia wy cen nie ru cho mo ści przez
rze czo znaw ców ma jąt ko wych, a tak -
że ob słu ga ko mor ni ków są do wych
po przez au to ma tycz ne wy szu ki wa -
nie in for ma cji w ba zie da nych. Ma pa
cy fro wa w peł nej tre ści dla ca łe go
po wia tu i cy fry za cja źró dło wych do -
ku men tów spo wo du je szyb szą re ali -
za cję za mó wień na ma te ria ły z za so -
bu, umoż li wi do ko ny wa nie wie lu
nie moż li wych do tych czas do wy ko -
na nia ana liz, po rów nań i ze sta wień
nie zbęd nych do pro wa dze nia spra -
woz daw czo ści czy sta ty sty ki pu -
blicz nej oraz po zwo li do dat ko wo
na lep sze za bez pie cze nie da nych
i ogra ni czy uciąż li wą ko niecz ność
gro ma dze nia do ku men ta cji w for mie
pa pie ro wej.

(JP)

No wy sprzęt zmo der ni zo wał pra cę Po wia to we go Ośrod ka Do ku men ta cji
Geo de zyj nej i Kar to gra ficz nej.
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11 li sto pa da w ra mach pro jek tu „Wspar cie
kształ ce nia uczniów o spe cjal nych po trze bach
edu ka cyj nych” w ra mach Co me nius Part ner skie
Pro jek ty Re gio ośmio ro na uczy cie li Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych w Py sko wi cach prze by wa ło z wi zy -
tą w part ner skiej szko le spe cjal nej w cze skiej
Opa wie. 
Ce lem wi zy ty by ła ob ser wa cja za jęć lek cyj nych, po -
mo cy dy dak tycz nych, do ku men ta cji szkol nej oraz
wy mia na do świad czeń pe da go gów z obu szkół. Pol -
scy na uczy cie le mie li moż li wość ob ser wa cji lek cji
ję zy ka cze skie go, ma te ma ty ki, ję zy ka an giel skie go,
pla sty ki, za jęć na ucza nia po cząt ko we go, wy cho wa -
nia fi zycz ne go czy za jęć pro wa dzo nych me to da mi
Ma rii Mon tes so ri w ze spo le edu ka cyj no -te ra peu -
tycz nym. De le ga cja uczest ni czy ła rów nież w za ję -
ciach pro wa dzo nych w pra cow ni ce ra micz nej
i kuch ni. Wy jazd na uczy cie li był re wi zy tą w ra mach
wspól ne go, pol sko -cze skie go pro jek tu. Mie siąc
wcze śniej dzie się cio ro cze skich na uczy cie li prze by -
wa ło w Ze spo le Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach
z iden tycz ną wi zy tą, pod czas któ rej mie li moż li wość
ob ser wa cji za jęć pro wa dzo nych przez pol skich na -
uczy cie li. (JSz)

Cze sko -pol skie wspar cie

De le ga cja pol ska wraz z cze ski mi part ne ra mi pro jek tu przed szko -
łą w Opa wie.
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Nowoczesność, postęp i integracja w Starostwie Powiatowym w Gliwicach

Rozwojowy back-office

Re gio nal ny Pro gram Ope ra cyj ny Wo je wódz twa Ślą skie go 
– re al na od po wiedź na re al ne po trze by 

Pro jekt współ fi nan so wa ny przez Unię Eu ro pej ską z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go 
w ra mach 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

„Nowoczesność, postęp, integracja – rozwój back-office w Starostwie
Powiatowym w Gliwicach” to nazwa dofinansowanego w ramach
Działania 2.2. RPO WSL 2007 – 2013 projektu, którego 5-letnia realizacja
właśnie dobiega końca. Trafnie oddaje ona istotę podejmowanych 
w ramach niego działań – integracja i rozwój systemów informacji oraz
wdrożenie nowoczesnych narzędzi wspomagających zarządzanie to we
współczesnym świecie wyznaczniki postępu w dziedzinie zwiększenia
dostępności usług oferowanych przez urząd.
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Wy cho dząc na prze ciw po trze bom
osób i ro dzin ko rzy sta ją cych z sze -
ro ko ro zu mia nej po mo cy, w tym
rów nież Po wia to we go Cen trum Po -
mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach,
oprócz swo jej co dzien nej dzia łal -
no ści, PCPR w Gli wi cach sta wia
na szko le nia za rów no swo jej ka dry
pra cow ni czej, jak i two rze nia
spraw ne go sys te mu spe cja li stycz -
ne go po rad nic twa w Po wie cie Gli -
wic kim, któ ry ma słu żyć po sze rza -
niu wie dzy i po pra wie ja ko ści
udzie la nej po mo cy przez pra cow -
ni ków in nych in sty tu cji wspie ra ją -
cych ro dzi ny w swo im śro do wi sku
na tu ral nym.

W tym ro ku, po raz ko lej ny PCPR
w Gli wi cach pod ję ło kro ki ma ją ce
na ce lu po zy ska nie do fi nan so wa nia ze
środ ków Wo je wódz twa Ślą skie go w ra -
mach kon kur sów dla po wia tów ziem -
skich pod na zwą „Wzmac nia nie lo kal -
nych sys te mów pro fi lak ty ki i roz wią -
zy wa nia pro ble mów al ko ho lo wych
oraz prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro -
dzi nie”. 

Dzię ki te mu, pierw szym re ali zo wa -
nym przez Po wia to we Cen trum Po mo -
cy Ro dzi nie w Gli wi cach pro gra mem
jest „Po moc w dro dze. Pro gram po -
rad nic twa spe cja li stycz ne go, wspar cia
oraz in ter wen cji kry zy so wej dla osób
i ro dzin w gmi nach po wia tu”, z któ re -
go sza cun ko wo sko rzy sta ok. 120
osób. Pro gram ten re ali zu je trzy oso bo -
wy ze spół w skła dzie psy cho log,
praw nik oraz spe cja li sta pra cy so cjal -
nej z za kre su po mo cy ofia rom prze -
mo cy. Ma on na ce lu bez płat ne szko le -
nia przed sta wi cie li róż nych grup za -
wo do wych do ty czą ce prze mo cy w ro -
dzi nie, roz wią zy wa nia pro ble mów al -
ko ho lo wych i funk cjo no wa nia po -
szcze gól nych człon ków w ro dzi nie al -
ko ho lo wej oraz spe cja li stycz ne po rad -
nic two dla miesz kań ców na sze go po -
wia tu, bo ry ka ją cych się z pro ble mem
prze mo cy w ro dzi nie oraz cho ro bą al -
ko ho lo wą. 

Dla osób do zna ją cych prze mo cy
w ro dzi nie uru cho mio ny zo stał dru gi
pro gram pt. „Wiem, po tra fię się obro -
nić”, dzię ki któ re mu w gmi nie Wie lo -
wieś ru szy ła gru pa wspar cia.

Z ko lei oso by peł nią ce funk cję ro dzi -
ny za stęp czej na te re nie po wia tu gli wic -
kie go, mo gą sko rzy stać z pro wa dzo ne go
przez nas pro gra mu pt. „Prze moc ro dzi
prze moc – na ucz my dzie ci bez niej żyć –
Pro gram Pro fi lak tycz ny w Po wie cie Gli -
wic kim”, któ ry ma na ce lu przede wszyst -
kim zwięk sze nie kom pe ten cji wy cho -
waw czych ro dzi ców za stęp czych. Obec -
nie oko ło 30 osób uczest ni czy w cy klu
szko le nio wo -warsz ta to wym. Uwzględ -
nia jąc po trze bę za pew nie nia dzie ciom
prze by wa ją cym w ro dzi nach za stęp czych
opie ki pod czas trwa nia szko le nia, PCPR
w Gli wi cach za gwa ran to wa ło rów nież ta -
ką for mę wspar cia. Wspie ra ją nas w tym
wo lon ta riu sze – stu den ci z Ko le gium Na -
uczy ciel skie go w Gli wi cach, któ rzy
w spo sób kom pe tent ny i in te re su ją cy zor -
ga ni zo wa li dzie ciom czas.

W ce lu po pra wy ja ko ści wy ko ny -
wa nej pra cy przez pra cow ni ków PCPR
w Gli wi cach, za środ ki po zy ska ne
w ra mach ko lej ne go pro gra mu or ga ni -
zo wa ne są spo tka nia su per wi zyj ne,
dzię ki któ rym pra cow ni cy mo gą po pra -
wić swo je umie jęt no ści me ry to rycz ne
do wy ko ny wa nej pra cy.

Każ dy z po wyż szych pro gra mów
od po wia da na re al ne po trze by za rów no
osób ko rzy sta ją cych z po mo cy, jak i jej
udzie la ją cych. 

Pierw szy z pro gra mów pro wa dzo ny
bę dzie jesz cze do koń ca bie żą ce go ro -
ku. Dla te go też bar dzo ser decz nie za -
chę ca my do sko rzy sta nia z dar mo we go
po rad nic twa na te re nie kon kret nej gmi -
ny. Szcze gó ło we in for ma cje moż na
uzy skać w PCPR pod nr tel. 32 336616
lub wła ści wym miej sco wo Ośrod ku
Po mo cy Spo łecz nej.

Ze spół ds. Pro jek tów Ce lo wych
PCPR w Gli wi cach

Wy cho dząc na prze ciw 
po trze bomPrzed Szpi ta lem w Knu ro wie po sa -

dzo ne zo sta ły ce bu le żon ki li –
kwia tów sym bo li zu ją cych pro fi lak -
ty kę cho rób no wo two ro wych. Ak -
cję zor ga ni zo wał gli wic ki od dział
re dak cji „Dzien ni ka Za chod nie go”,
a ak tyw nie włą czył się w nią po -
wiat gli wic ki.

Sto po sa dzo nych 30 paź dzier ni ka
przed szpi ta lem ce bul to za czą tek Sło -
necz nej Po la ny Na dziei, któ ra wio sną
roz kwit nie żół cią sym bo licz nych żon -
ki li, a na stęp nej je sie ni po więk szy się
o ko lej ne na sa dze nia. W ak cji uczest ni -
czy ła mło dzież z Ze spo łu Szkół im. I. J.
Pa de rew skie go, a to wa rzy szy li jej
m.in. sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo -
rek, skarb nik Po wia tu Gli wic kie go Ma -
ria Owcza rzak -Siej ko, rad ni po wia to wi
– Ewa Jur czy ga i Win fryd Fi coń, pre -
zes szpi ta la Mi chał Ek kert, dy rek tor
knu row skie go ZOZ -u To masz Pitsch,
przed sta wi cie le lo kal nych me diów
i spo łecz ni cy. 

– Ak cja ma pro ste prze sła nie – mó -
wi red. Mar le na Po lok -Kin, za stęp ca
dy rek to ra Od dzia łu Śląsk „Dzien ni ka
Za chod nie go”, ini cja tor ka przed się -
wzię cia. – Pro pa gu je my wraz z mło -
dzie żą pro fi lak ty kę cho rób no wo two ro -
wych, wal czy my z ta bu do ty czą cym

tych scho rzeń, a tak że pro pa gu je my
pięk ną ideę ho spi cyj ną. 

Dla mło dzie ży z kla sy II b LO
„Pa der ka”, któ ra przy szła za sa dzić
żon ki le przy knu row skim szpi ta lu,
by ła to do dat ko wa lek cja wie dzy
o zdro wiu, bo wiem dr Mi chał Ek kert
zna lazł czas dla li ce ali stów i opo wie -
dział w przy stęp ny spo sób o dzia ła -
niu od dzia łu on ko lo gicz ne go i pod -
sta wach le cze nia no wo two rów, kła -

dąc wiel ki na -
cisk na ko -
niecz ność wy -
ko ny wa nia ba -
dań pro fi lak -
tycz nych. 

Ucznio  wie
mo gli m.in. zo -
ba czyć, jak po -
da je się che mię
na od dzia le, ale
tak że obej rzeć
no wą apa ra tu rę
dia gno stycz ną
w knu row skiej
p l a  c ó w  c e .  

– Wcze śnie zdia gno zo wa na cho ro ba
jest w du żym pro cen cie wy le czal na –
zwra cał się do mło dzie ży Mi chał Ek -
kert. – Cza sa mi wy star czy wy ko na nie
ba da nia krwi, by za po biec nie szczę -
ściu. Na ma wiaj cie swo ich bli skich, by
ko rzy sta li z ba dań pro fi lak tycz nych,
sa mi też o nich pa mię taj cie.

Przy sa dze niu żon ki li, któ re wi docz -
ne bę dą z okien szpi ta la, da jąc cho rym
na dzie ję na wy le cze nie i si łę do wal ki
z cho ro bą, nie za bra kło tak że przed sta -
wi cie li „Prze glą du Lo kal ne go” i „Wia -
do mo ści Po wia tu Gli wic kie go” oraz
zna ne go z wie lu ak cji cha ry ta tyw nych
knu row skie go Sto wa rzy sze nia Czte ry
Po ry Ro ku. 

Part ne rem ak cji by ło Au chan w Gli -
wi cach przy uli cy Ryb nic kiej, skąd po -
cho dzi ły do rod ne ce bu le żon ki li. 
– Dzię ku je my wszyst kim za udział
w ak cji – pod kre śla red. Mar le na Po -
lok -Kin. Od trzech lat po dob na Sło -
necz na Po la na Na dziei znaj du je się
w gli wic kim Par ku Cho pi na, nie opo dal
In sty tu tu On ko lo gii.

(RG)

Ro śnie Sło necz na Po la na Na dziei 

Do ko niecz no ści ba dań pro fi lak tycz nych prze ko ny wa ła uczest ni ków ak cji
red. Mar le na Po lok -Kin.

Żon ki le sa dzi li ucznio wie „Pa der ka” i przed sta wi cie le po -
wia tu.

Fo
 to

 (2
): 

R.
 G

oz
 d

ek
 

Li sto pad to czas za du my, re flek sji
i wspo mnień. Czę sto kie ru je my na -
sze my śli ku tym, któ rych nie ma już
wśród nas. 

Są lu dzie, któ rzy w peł ni są od da ni te -
mu co ro bią. Ca łym swo im ży ciem
świad czą na rzecz spra wy, któ ra ich
zaj mu je. In ni chęt nie spę dza ją z ni mi
czas, za ra ża jąc się ich ener gią i opty mi -
zmem. Ta ką wła śnie oso bą by ła Pa ni
Ilo na Wil czek.

Od 14 lat wraz z mę żem peł ni ła
funk cję ro dzi ny za stęp czej, a przez
ostat nie 8 funk cję za wo do wej ro dzi -
ny za stęp czej. Pa ni Ilo na za wsze sta -
ła po stro nie dzie ci po trze bu ją cych
opie ki. Wraż li wa na cier pie nie i ból,
po od rzu ce niu ich przez naj bliż szych
nie od ma wia ła, a wręcz sa ma de kla -
ro wa ła, iż mo że jesz cze po móc ko lej -
ne mu dziec ku. Swo ją si łą ob dzie la ła
in nych. Jej wia ra w sens peł nio nej
mi sji na pę dza ła ją do dzia ła nia.
W obro nie dziec ka go to wa by ła zmie -
rzyć się z każ dym, po cząw szy od jed -
nost ki po in sty tu cje. W re la cji
z dzieć mi by ła szcze ra i otwar ta. Do -

bie ra ła si łę swych słów do ich po -
trzeb i sta nu psy chicz ne go. Ob da rza -
ła po wie rzo ne jej dzie ci wie lo ma cie -
pły mi ge sta mi. Da wa ła im po czu cie
sta bi li za cji i bez pie czeń stwa, a dom
jej i jej mę ża sta wał się dla nich no -
wym do mem.

Kie dy my śli my o Pa ni Ilo nie,
przed ocza mi sta je nam ta ki ob raz:

Drzwi do biu ra sze ro ko otwie ra ją
się i z uśmie chem na ustach, z żar tem
w pierw szych sło wach wkra cza Pa ni
Wil czek. Rzad ko kie dy jest sa ma, pra -
wie za wsze to wa rzy szy jej choć jed no
dziec ko – prze cież jej dni wy peł nia ją
obo wiąz ki wo bec dzie ci, ich re ha bi li ta -
cja, le cze nie, te ra pia, za ję cia… Wpa da
tyl ko na chwi lę, ale zdą ży opo wie dzieć
co wy da rzy ło się od ostat nie go spo tka -
nia, kto od niósł ja ki suk ces, a kto ma
ja kieś pro ble my... Pro si o ra dy, choć
w su mie to do brze wie, co na le ży i co
chce w da nej spra wie zro bić. Jest dla
nas ser decz na, mi ła, kie dy zda rza ją się
mię dzy na mi róż ni ce zdań, te roz wią -
zy wa ne są w dro dze kom pro mi su i nie
bu rzą na szej do brej współ pra cy. Ma my

po czu cie, iż w ra zie po trze by mo że my
na Pa ni Ilo nie po le gać, iż po za for mal -
ną re la cją jest mię dzy na mi zwy kła
ludz ka sym pa tia, pew na for ma bli sko -
ści…

Pa ni Ilo na ode szła po cięż kiej cho -
ro bie 7 paź dzier ni ka 2013 r.

Mi mo, iż wie my, że nie ma jej
wśród nas, co ja kiś czas od kry wa my, iż
cze ka my na jej przyj ście, wi dzi my ją
w mi ja nej oso bie…

Z wy ra za mi współ czu cia dla Mę ża,
Ro dzi ny i po wie rzo nych Dzie ci

Pra cow ni cy PCPR w Gli wi cach 

Po wia to we Cen trum Po mo cy Ro dzi -
nie w Gli wi cach za chę ca miesz kań -
ców po wia tu gli wic kie go do wzię cia
udzia łu w no wej edy cji pro jek tu sys -
te mo we go „Do bry Start w Sa mo -
dziel ność” na la ta 2014 – 2015. 

Dzia ła nia w ra mach te go pro jek tu
kie ro wa ne są przede wszyst kim
do osób nie peł no spraw nych z orze czo -
nym stop niem nie peł no spraw no ści oraz
wy cho wan ków ro dzin za stęp czych
i pla có wek opie kuń czo-wy cho waw -
czych. 

Pro jekt da je moż li wość roz wo ju
oso bi ste go pod ką tem umie jęt no ści za -
wo do wych i spo łecz nych. Umoż li wia
na wią za nie no wych, cie ka wych zna jo -
mo ści oraz sko rzy sta nie z cie ka wej
ofer ty szko le nio wej i edu ka cyj nej.

W ra mach dzia łań prze wi dzia ny jest
m.in. bez płat ny kurs Pra wa Jaz dy B i C
z do dat ko wy mi go dzi na mi jazd, bez -
płat ny tur nus re ha bi li ta cyj ny czy in ne
for my re ha bi li ta cji, edu ka cyj ny obóz
mło dzie żo wy w okre sie wa ka cyj nym,
bez płat ne ba da nia le kar skie pod ką tem
za wo do wym.

Szcze gó ło we in for ma cje uzy skać
moż na pod nr. te le fo nu 32 233 79 83
(biu ro pro jek tu) lub 32 332 66 16 (kan -
ce la ria PCPR). Za pra sza my do sko rzy -
sta nia z elek tro nicz nej for my po bra nia
for mu la rza zgło sze nio we go do stęp ne -
go na stro nie www.do bry start.pcpr -gli -
wi ce.pl, któ ry na le ży w wer sji pa pie ro -
wej zło żyć w sie dzi bie PCPR.

Ze spół PCPR

WAR TO SIĘ ZA PI SAĆ

Wspo mnie nie Ilo ny Wil czek
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Ran czo w Pro bosz czo wi cach, pro -
wa dzo ne przez Kor ne lię i Kry stia na
Kieł ba sów, za ję ło III miej sce
w Wo je wódz kim Kon kur sie na Naj -
lep sze Go spo dar stwo Agro tu ry -
stycz ne.
Kon kurs or ga ni zo wa ny jest przez Ślą -
ski Ośro dek Do radz twa Rol ni cze go
w Czę sto cho wie
oraz Se kre ta riat
Re gio nal ny Kra jo -
wej Sie ci Ob sza -
rów Wiej skich.
W tym ro ku star to -
wa ło w nim po -
nad 70 go spo -
darstw z te re nu
woj. ślą skie go, tak
więc Ran czo
w Pro bosz czo wi -
cach mia ło moc ną
kon ku ren cję, tym
bar dziej że agro tu -
ry sty ka po pu lar na
jest ra czej w in -
nych czę ściach na -
sze go wo je wódz -
twa. Udo wod ni ło
tym sa mym, że po -
wiat gli wic ki jest
atrak cyj ny tu ry -
stycz nie.

Kor ne lia i Kry -
stian Kieł ba so wie ode bra li na gro dę
pod czas te go rocz nych Ogól no pol -
skich Do ży nek Ja sno gór skich w Czę -
sto cho wie, po łą czo nych z XXII Kra -
jo wą Wy sta wą Rol ni czą i XIV Dnia mi
Eu ro pej skiej Kul tu ry Lu do wej. – To
by ło wiel kie wy róż nie nie – mó wi
Kry stian Kieł ba sa. – Tym więk sze, że
dy plom wrę czy li nam mi ni ster rol nic -
twa Sta ni sław Ka lem ba i czło nek Za -
rzą du Wo je wódz twa Ślą skie go, Sta ni -
sław Dą bro wa.

Pań stwo Kieł ba so wie pro wa dzą
Ran czo od bli sko 12 lat. Jest to go spo -
dar stwo rol no -pro duk cyj no -han dlo -
we. Na po nad 100 ha po la upra wia ją
kil ka ga tun ków zbóż, rze pak i wierz -

bę ener ge tycz ną. Ho du ją też trzo dę
chlew ną, ma ją ba ra ny, ko zy, ku cy ka,
kró li ki, kacz ki i ku ry. Oprócz co -
dzien nej pra cy rol ni czej uho no ro wa -
nej licz ny mi cer ty fi ka ta mi pro wa dzą
dzia łal ność tu ry stycz ną, ga stro no -
micz ną i edu ka cyj ną. Co rocz nie

przyj mu ją wy ciecz ki szkol ne z ca łe go
Ślą ska – dzie ci przy jeż dża ją tu, by zo -
ba czyć, jak wy glą da go spo dar stwo
rol ne i skosz to wać pysz ne go, wiej -
skie go je dze nia. Z ro ku na rok przy -
by wa też tu ry stów, rów nież go ści za -
gra nicz nych, głów nie z Nie miec. Do -
ce nia ją licz ne wa lo ry Ran cza, w tym
ku li nar ne. Go spo dar stwo na gra dza ne
już by ło wcze śniej za swe po tra wy –
przy rzą dza ny tu wie przek fi lo wa ny
zo stał Per łą X edy cji kon kur su Sma ki
Re gio nu Woj. Ślą skie go, a cia sto wy -
pie ku pań stwa Kieł ba sów otrzy ma ło
wy róż nie nie na Wo je wódz kim Kon -
kur sie Pie cze nia Ko ło cza w Opo lu.

(RG)

Na gro dzo ne ran czo

�� Go spo dar stwo
agro tu ry stycz ne

w Pro bosz czo wi -
cach w zi mo wej

sza cie. 

�� Ran czo w 2010 r.
go ści ło fi nał kon -
kur su Da nie Ro ku

Spi chle rza. 
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Kie row nik Biu ra Po wia to we go
Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni -
za cji Rol nic twa w Py sko wi cach An -
drzej Frej no in for mu je o ak tu al no -
ściach, zwią za nych z płat no ścia mi
ob sza ro wy mi, ONW i wy pła ta mi
rol no śro do wi sko wy mi na rok 2013.
30 wrze śnia Eu ro pej ski Bank Cen tral -
ny ogło sił ofi cjal ny kurs eu ro, zgod nie
z któ rym bę dą prze li cza ne i wy pła ca ne
do pła ty bez po śred nie za 2013 r.  Kurs
ten wy no si 4,2288 zło tych za eu ro i jest
wyż szy od ubie gło rocz ne go o 0,125 zł.
Sza cun ko we staw ki płat no ści w br. wy -
nio są więc: Jed no li ta Płat ność Ob sza -
ro wa (JPO) – 830,30 zł/ha, a uzu peł nia -
ją ca płat ność ob sza ro wa – 139,39 zł/ha.
To ozna cza, że rol nik mo że otrzy mać
w ra mach do płat bez po śred -
nich 969,69 zł za hek tar upra wia ne go
zbo ża. Osta tecz ne wy so ko ści sta wek,
we dług któ rych ARiMR bę dzie na li -
cza ła rol ni kom płat no ści bez po śred nie
za br., bę dą zna ne po opu bli ko wa niu
przez mi ni stra rol nic twa i roz wo ju wsi
sto sow nych roz po rzą dzeń, co po win no

na stą pić w cią gu naj bliż szych dni.
Zgod nie z prze pi sa mi ARiMR roz pocz -
nie wy pła tę płat no ści bez po śred nich
2 grud nia br. 

16 paź dzier ni ka br. ARiMR roz po -
czę ła wy pła tę po mo cy dla rol ni ków go -
spo da ru ją cych na ob sza rach gór skich
lub in nych ob sza rach o nie ko rzyst nych
wa run kach go spo da ro wa nia (ONW).
Staw ki do płat do ob sza rów ob ję tych
tym wspar ciem (w po wie cie gli wic kim
to gmi na Wie lo wieś oraz część gmi ny
So śni co wi ce) są zróż ni co wa ne w za leż -
no ści od po ło że nia te re nu i wy no szą
od 179 do 320 zł/ha. Od 16 paź dzier ni -
ka pie nią dze tra fia ją rów nież na kon ta
rol ni ków, któ rzy w swo ich go spo dar -
stwach re ali zu ją za ło że nia „Pro gra mu
rol no śro do wi sko we go”. W tym ro ku
ARiMR po raz pierw szy przy stą pi ła
do wy pła ty środ ków w ra mach te go
pro gra mu tak wcze śnie. Do tych czas
płat no ści te re ali zo wa ne by ły od
1 grud nia.

(RG)

Płat no ści w re ali za cji

Po nad po ło wa wy pad ków w rol nic twie
zda rza się na te re nie za gro dy – naj czę -
ściej są to po śli zgnię cia i upad ki z wy -
so ko ści. W okre sie je sien no -zi mo wym,
gdy jest wię cej opa dów at mos fe rycz -
nych, nie utwar dzo ne po dwór ko sta je
się grzą skie i śli skie, a wte dy nie trud no
o wy pa dek. Aby za po biec upad kom,
na le ży wy eli mi no wać za gro że nia,
a tak że dbać o po rzą dek.

Po dwór ko i obej ście w go spo dar -
stwie po win ny mieć wy rów na ną
i utwar dzo ną na wierzch nię, wy ko na ną
naj le piej z trwa łe go two rzy wa, np. be -
to nu, as fal tu lub kost ki. Do utwar dze -
nia po dwór ka moż na użyć tak że żwi ru
lub tłucz nia, a miej sca naj bar dziej po -

dat ne na wil goć naj le piej ko ry to wać
i za sy pać ka mie nia mi – od wierz chu
o drob nej fak tu rze. Tak przy go to wa ny
te ren bę dzie od pro wa dzał wo dę opa do -
wą. 

Le żą ce ka mie nie, dziu ry, wy sta ją ce
ko rze nie czy le żą ce na środ ku ścież ki
nie wiel kie na rzę dzia mo gą być przy -
czy ną po tknięć, po śli zgnięć i upad ków,
któ re po wo du ją po tłu cze nia, zła ma nia
koń czyn lub ura zy krę go słu pa. Aby
unik nąć nie przy jem nych zda rzeń, pa -
mię taj my, by:

� z dróg ko mu ni ka cyj nych w go spo -
dar stwie usu nąć du że ka mie nie, któ re
moż na wy ko rzy stać np. na zro bie nie
skal nia ka, 
� usu nąć ko rze nie, za sy pać dziu ry
i zni we lo wać nie rów no ści te re nu,
� dbać o cią gi ko mu ni ka cyj ne, na bie -
żą co je sprzą tać, na pra wiać, 
� ze brać po roz rzu ca ne na rzę dzia i uło -
żyć je w sta łym wy zna czo nym do te go
ce lu miej scu,
� pod czas zi my od śnie żać i po sy py -
wać pia skiem lub po pio łem śli skie
miej sca na po dwór ku, w szcze gól no ści
miej sca czę sto uczęsz cza ne.

Cią gi ko mu ni ka cyj ne w go spo dar -
stwie po win ny być prze my śla ne i roz -

sąd nie za pla no wa ne, aby by ły nie tyl ko
wy god ne, ale przede wszyst kim za -
pew nia ły co dzien ną bez piecz ną pra cę.
Na le ży je do brze oświe tlić, gdyż
w ciem no ści nie trud no o wy pa dek. 

W po miesz cze niach wy ko rzy sty wa -
nych do pro duk cji rol ni czej po wi nien
za wsze pa no wać po rzą dek. Ba ła gan,
śli skie i nie rów ne pod ło że, bra ku ją ce
po rę cze, źle za kry te i nie wi docz ne
zbior ni ki na gno jo wi cę to za gro że nia,
któ re pro wa dzą do upad ków skut ku ją -
cych cięż ki mi ob ra że nia mi. Nie do -

pusz czal ne jest tak że umiesz cza nie
pro gów w otwo rach drzwio wych po -
miesz czeń go spo dar skich. Chod ni ki
w po miesz cze niach in wen tar skich po -
win ny być na bie żą co sprzą ta ne, gdyż
mie szan ka sło my, obor ni ka, a pod czas
złych wa run ków at mos fe rycz nych tak -
że wo dy lub bło ta po śnie go we go stwa -
rza nie bez pie czeń stwo upad ku. Po nad -
to po wierzch nia pod ło gi ko ry ta rza pa -
szo we go po win na być nie na sią kli wa
i ogra ni cza ją ca po ślizg, a sze ro kość ko -
ry ta rza umoż li wiać sto so wa nie urzą -
dzeń tech nicz nych do do wo zu i do zo -
wa nia pasz, za pew niać ła twy i bez -
piecz ny do stęp do zwie rząt oraz bez -
piecz ne wy ko ny wa nie czyn no ści zwią -

za nych z ich ob słu gą. Scho dy
pro wa dzą ce do bu dyn ku miesz -
kal ne go czy po miesz czeń go -
spo dar czych mu szą za pew niać
bez pie czeń stwo. Win ny być pra -
wi dło wo wy ko na ne, moc ne, bez
uszko dzeń, do brze oświe tlo ne,
nie śli skie, a przede wszyst kim
nie za sta wio ne i nie za śmie co ne.
Scho dy po wy żej 5 stop ni po -
win ny być wy po sa żo ne w po rę -
cze z dwóch stron.

Utrzy ma nie po rząd ku
w obej ściu go spo dar stwa ma nie
tyl ko wy miar es te tycz ny. Za -
pew nia też za cho wa nie za sad
ochro ny śro do wi ska na tu ral ne -
go, gwa ran tu je bez pie czeń stwo
i sprzy ja spraw nej or ga ni za cji
pra cy. Trze ba pa mię tać, że nie -

któ re nie czy sto ści są źró dłem sze rze nia
się cho rób lub sie dli skiem szkod ni ków. 

W wie lu go spo dar stwach po pra wa
bez pie czeń stwa moż li wa jest bez du -
żych na kła dów fi nan so wych. Wy star -
czy zmie nić nie któ re me to dy pra cy, za -
dbać o po rzą dek i ład oraz tak zor ga ni -
zo wać pra cę, by zna leźć czas na od po -
czy nek. Przy po mi na my, że wy pa dek
przy pra cy rol ni czej na le ży zgło sić nie -
zwłocz nie do naj bliż szej Pla ców ki
KRUS. 

(RK)

KRUS pro mu je bez piecz ną pra cę

Za dbaj o po rzą dek
Nad cho dzi zi ma – okres, w któ rym rol ni cy ma ją mniej pra cy i mo gą po pra co wać nad po pra wą bez pie czeń stwa
w swo im go spo dar stwie rol nym. Jest ono dla rol ni ków i człon ków ich ro dzin (w tym dzie ci) do mem, miej scem wy -
po czyn ku i pra cy. War to więc po świę cić czas i si ły, aby go spo dar stwo by ło bez piecz ne, czy ste i ład ne. 

WY GRAJ Z NA MI Poniżej za miesz cza my dwa py ta nia. Wśród osób, któ re od -
po wie dzą na nie pra wi dło wo, roz lo su je my wy gra ną – dra bi -
nę ufun do wa ną przez PT KRUS w Gli wi cach. Na od po wie -
dzi cze ka my do 3 grud nia. Na le ży nad sy łać je na ad res ma -
ilo wy: re dak cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl lub pocz to wy: Wia -
do mo ści Po wia tu Gli wic kie go, ul. Zyg mun ta Sta re -
go 17, 44-100 Gli wi ce.

Oto py ta nia kon kur so we:
1. Cią gi ko mu ni ka cyj ne w go spo dar stwie na le ży sprzą -
tać:
a. na bie żą co, 
b. raz w ty go dniu, 
c. raz w mie sią cu. 

2. W go spo dar stwie na rzę dzia po win ny być prze cho wy -
wa ne: 
a. gdzie kol wiek,
b. nie ma okre ślo ne go miej sca, 
c. w sta łym wy zna czo nym do te go ce lu miej scu.
Po przez prze sła nie roz wią za nia Czy tel nik wy ra ża zgo dę na prze twa rza nie
da nych oso bo wych na po trze by kon kur su, zgod nie z usta wą z dnia 29 sierp -
nia 1997 r. o ochro nie da nych oso bo wych (tekst jed no li ty: DzU z 2002 r.,
nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 
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Nasz po przed ni kon kurs wy gra ła Be ata Ko ło dziej.
Na zdję ciu pa ni Be ata (z pra wej) od bie ra na gro dę
od Kry sty ny Krę giel, kie row ni ka Pla ców ki Te re no -
wej KRUS w Gli wi cach. 



Po raz czwar ty Klub Ga ja ogła sza
ogól no pol ski kon kurs – Drze wo Ro -
ku.  Je go am ba sa do ra mi są Elż bie -
ta Dzi kow ska – po dróż nicz ka i pi -
sar ka oraz Ka zi mierz Kutz – re ży ser
i se na tor RP. 
Kon kurs pro mu je po sta wy sza cun ku
dla przy ro dy w naj bliż szym oto cze niu
i wy szu ku je przy kła dy cie ka wych
i trwa łych związ ków po mię dzy kul tu rą
i hi sto rią lo kal nej spo łecz no ści lub po -
je dyn czej oso by, a wy bra nym drze -
wem. – Nie szu ka my drzew naj star -
szych, naj wyż szych, naj grub szych, naj -
pięk niej szych czy naj rzad szych. Szu -
ka my drzew z opo wie ścią, drzew, któ re
po bu dza ją wy obraź nię i jed no czą lu dzi
– przy po mi na Ja cek Bo żek, pre zes
Klu bu Ga ja.

Zgło sze nia do kon kur su mo gą prze -
sy łać oso by in dy wi du al ne, pla ców ki
oświa to we, urzę dy ad mi ni stra cji pań -

stwo wej i sa mo rzą do wej, in sty tu cje,
or ga ni za cje spo łecz ne, du że przed się -
bior stwa i ma łe fir my. For mu larz zgło -
sze nio wy znaj du je się
na stro nie in ter ne to wej:
h t t p : / / s w i e  t o  d r z e  -
wa.pl/?pa ge_id=1673.

W ubie gło rocz nej edy -
cji do kon kur su zgło szo -
no 191 drzew z ca łej Pol -
ski. Lau re atem zo stał Dąb
Wy bic kie go w Bę do mi nie
(woj. po mor skie). Dru gie
miej sce zdo by ła so sna
w Prze rod kach (woj.  ma -
zo wiec kie), a trze cie –
Dąb Woj sław z Mi ko ro wa
(woj. po mor skie). W 2011
r. w fi na le kon kur su zna la -
zły się trzy drze wa z te re -
nu na sze go po wia tu. Wiąz

z Po ni szo wic za jął IV miej sce, li pa Wi -
tu la z Przy szo wic V, a li pa ze Sta ni cy
XII. 

Zgło sze nia do Drze wa Ro ku 2014
przyj mo wa ne są do 30 li sto pa da. Na -

stęp nie ju ry wy bie rze 16 fi na li stów,
któ rych opi sy i zdję cia tra fią na spe -
cjal ną stro nę in ter ne to wą. Za jej po -
śred nic twem, w czerw cu 2014 ro ku,
od bę dzie się otwar te gło so wa nie

z udzia łem in ter -
nau tów.

Kon kurs pro -
wa dzo ny jest w ra -
mach Pro gra mu
Świę to Drze wa
do fi nan so wa ne go
ze środ ków Na ro -
do we go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi -
ska i Go spo dar ki
Wod nej oraz Wo -
je wódz kie go Fun -
du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej
w Ka to wi cach. Pa -
tro na ty:   Mi ni ster

Śro do wi ska, Mi ni ster Edu ka cji Na ro -
do wej, Pre zy dent Mia sta Sto łecz ne go
War sza wy, Wo je wo da Ślą ski, Mar sza -
łek Wo je wódz twa Ślą skie go. Part ner
stra te gicz ny: La sy Pań stwo we. Le ase -
Plan Fle et Ma na ge ment. Part ne rzy:
Tro ton, Eco Se rvi ce, Gre en Pro ject,
Asho ka. Współ pra ca: Kam pa nia Mi -
liar da Drzew, Nada ce Part ner stvi, Mia -
sto Sto łecz ne War sza wa. (RG)

9

OCHRONA ŚRODOWISKA NR 11 (80) LISTOPAD 2013

EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
PPOOWWIIAATTUU  GGLLIIWWIICCKKIIEEGGOO

TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW

WOJEWÓdZkiEGO FUNdUSZU

OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki 
WOdNEj W KATOWiCACh

Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Ka to wi cach ob cho dzi 20-le cie.
W tym cza sie przy czy nił się
do zmia ny ob li cza Ślą ska, prze zna -
cza jąc na ce le zwią za ne z ochro ną
śro do wi ska 5,3 mld zł. 

Fi nał ob cho dów dwu dzie sto le cia po -
wsta nia WFO ŚiGW w Ka to wi cach ob -
cho dził 21 paź dzier ni ka uro czy stym
be ne fi sem zor ga ni zo wa nym w Te atrze
Ślą skim. Uczest ni czy li w nim m.in. wi -
ce mi ni stro wie: śro do wi ska Ane ta Wil -
mań ska i roz wo ju re gio nal ne go Adam
Zdzie bło, po seł do Par la men tu Eu ro -
pej skie go Jan Ol brycht, par la men ta rzy -
ści, wi ce wo je wo da An drzej Pi lot oraz
sa mo rzą dow cy z wo je wódz twa ślą skie -
go – w tym sta ro sta gli wic ki Mi chał
Nie szpo rek, głów ni be ne fi cjen ci, eko -
lo dzy, a tak że pra cow ni cy Fun du szu.

W trak cie be ne fi su du żo mó wio no
o ro li Fun du szu ja ko waż ne go ele men tu
w uni ka to wym na ska lę eu ro pej ską sys -
te mie fi nan so wa nia ochro ny śro do wi -
ska. Licz ni uczest ni cy be ne fi su ak cen -
to wa li przede wszyst kim do brą i bli ską
współ pra cę z WFO ŚiGW, któ ry re agu je
na po trze by i ocze ki wa nia sa mo rzą dów,
przed się bior ców, a tym sa mym miesz -
kań ców wo je wódz twa ślą skie go, udzie -
la jąc wspar cia fi nan so we go naj bar dziej
po trzeb nym przed się wzię ciom z za kre -
su ochro ny śro do wi ska. – Sym bo li zo -
wa ła to mul ti me dial na sce nicz na pre -
zen ta cja, na któ rej wi dzie li śmy zmie -
nia ją cy się po wo li wi ze ru nek Ślą ska.
Naj pierw do mi no wa ły w nim ko mi ny,
hał dy i sza ry kra jo braz, a mia rę upły wu
cza su ob raz na bie rał barw, wy ra sta ły
drze wa i tra wa, wszyst ko się za zie le ni -
ło, a nie bo sta ło się błę kit ne – mó wi sta -
ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek. – Po -
dob nie by ło w na szym po wie cie, gdzie
dzię ki wspar ciu Fun du szu uda ło się

prze pro wa dzić wie le przed się wzięć
eko lo gicz nych.

Wi ce mi ni ster Ane ta Wil mań ska mó -
wiąc o ro li i zna cze niu Fun du szu pod -
kre śli ła, że in ten cją mi ni ster stwa śro -
do wi ska jest pie lę gno wa nie i roz wój
sys te mu fi nan so wa nia ochro ny śro do -
wi ska, któ re go fi la rem są ta kie wo je -
wódz kie fun du sze jak ka to wic ki. Tak
do bra mar ka – mó wi ła wi ce mi ni ster
Wil mań ska – obro ni się i za wsze znaj -
dzie go rą cych zwo len ni ków w re sor cie
śro do wi ska.

Z ko lei Ga brie la Le nar to wicz, pre -
zes WFO ŚiGW w Ka to wi cach py ta na
o wpływ Fun du szu na stan świa do mo -
ści eko lo gicz nej miesz kań ców re gio nu
zwró ci ła uwa gę na ko lo sal ne prze -
kształ ce nia w ich my śle niu o czy stym,
eko lo gicz nie za dba nym wła snym oto -
cze niu. Dzię ki wie lu kam pa niom, ak -
cjom eko lo gicz nym i ini cja ty wom pro -
eko lo gicz nym in spi ro wa nym i wspie ra -
nym przez Fun dusz, uda ło się na Ślą -
sku wy two rzyć mo dę na eko lo gię i bar -

dzo po trzeb ną dziś po zy tyw ną ry wa li -
za cję miast o czy stość, lep sze po wie -
trze, spraw niej szą ka na li za cję, eko lo -
gicz ną go spo dar kę od pa da mi. Dla te go
zmia na wi ze run ku Ślą ska ze zde gra do -
wa nej zie mi na eko lo gicz ny, zie lo ny re -
gion to nie cud, a nasz wspól ny suk ces
– mó wi ła pre zes Le nar to wicz.

Z oka zji 20-le cia Fun dusz na gro dził
dwu dzie stu swo ich eko part ne rów sta tu -
et ka mi – ze ga ra mi za to pio ny mi
w krysz ta le – Ma ją one sym bo li zo wać
upły wa ją cy czas, w któ rym uda ło się
wie le zmie nić w śro do wi sku i nad cho -
dzą cy, w któ rym dla ochro ny śro do wi -
ska wie le jesz cze moż na zdzia łać – in -
for mu je Piotr Bier nat, rzecz nik pra so -
wy WFO ŚiGW w Ka to wi cach. 

Ju bi le uszo wa ga la mia ła też ar ty -
stycz ny cha rak ter. Pro wa dził ją Mi ro -
sław Ne inert – re ży ser i dy rek tor Te atru
Ko rez, a na sce nie wy stą pi li: Grze gorz
Tur nau, An drzej Si ko row ski, Ka ta rzy na
Tlał ka, Mag da le na Cie lec ka, Bro ni sław
Wro cław ski i Cze sław Ja ku biec. (RG)

FUN DUSZ ZMIE NIŁ ŚLĄSK

Ga brie la Le nar to wicz z eko part ne ra mi uho no ro wa ny mi pa miąt ko wy mi sta tu -
et ka mi.
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In we sty cję wy ko na no w opar ciu
o do fi nan so wa nie z Unii Eu ro pej -
skiej w ra mach 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,
otrzy ma ła ona tak że do fi nan so wa -
nie w for mie po życz ki z Wo je -
wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Ka to wi cach oraz prze zna czo no
na nią środ ki z bu dże tu gmi ny. Cał -
ko wi ta war tość pro jek tu wy nio -
sła 18 443 006,54 zł.

– By ło to naj więk sze za da nie in we -
sty cyj ne w hi sto rii gmi ny – pod kre ślił
pod czas uro czy sto ści bur mistrz So śni -
co wic, Mar cin Stron czek. – Dzię ki nie -
mu miesz kań cy ma ją w swych do mach
wa run ki na mia rę XXI wie ku.

W ra mach in we sty cji wy bu do wa no
w miej sco wo ściach Sie ra ko wi ce i Ra -
cho wi ce bli sko 22 km ka na li za cji sa ni -
tar nej, 6 pom pow ni sie cio wych, 6 pom -
pow ni przy do mo wych oraz oczysz czal -
nię ście ków o prze pu sto wo ści do bo -
wej 340 m3. Uro czy ste za koń cze nie in -
we sty cji od by ło się na te re nie oczysz -
czal ni w Sie ra ko wi cach, a na stęp nie
w Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry w So śni -
co wi cach zor ga ni zo wa na zo sta ła dru ga
część uro czy sto ści, pod czas któ rej pod -
su mo wa nia in we sty cji do ko nał bur -
mistrz So śni co wic. W wy da rze niu
uczest ni czy li m.in. przed sta wi cie le Po -
wia tu Gli wic kie go, sa mo rzą dow cy So -
śni co wic, re pre zen tan ci wy ko naw cy
i firm pro jek to wych, a tak że WFO -
ŚiGW w Ka to wi cach. (RG)

Na mia rę XXI wie ku
7 li sto pa da uro czy ście za koń czo na zo sta ła in we sty cja pn. „Upo rząd ko wa -
nie go spo dar ki ście ko wej w aglo me ra cji Sie ra ko wi ce po przez bu do wę
ka na li za cji sa ni tar nej i oczysz czal ni ście ków”. 

�� No wo cze sna oczysz -
czal nia ście ków w Sie ra -

ko wi cach.

��  Sym bo licz ną wstę gę
prze cię li (od le wej):

Mar cin Stron czek – bur -
mistrz So śni co wic, Re gi -
na Bar giel – prze wod ni -

czą ca Ra dy Miej skiej
w So śni co wi cach, Ta de -

usz Ma mok – prze wod ni -
czą cy Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go, Wal de mar Do -
mbek – wi ce sta ro sta gli -
wic ki i Ja cek Taź bi rek –

pre zes Za rzą du Cen trum
No wo cze snych Tech no -
lo gii w So snow cu, wy ko -

naw cy za da nia.
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Zgła szaj cie swe drze wa! 

Lipa Witula z Przyszowic nagrodzona została w konkursie dwa lata
temu.
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Gim na zjum w Burgstädt (Sak so nia)
jest szko łą za rzą dza ną przez Po wiat
Mit tel sach sen, bę dą cy part ne rem Po -
wia tu Gli wic kie go. Pro gram wi zy ty był
bar dzo uroz ma ico ny i cie ka wy. Mo gli -
śmy po znać hi sto rię po wia tu, zwie dzi -
li śmy cie ka we miej sca, a tak że uczest -
ni czy li śmy w lek cjach w szko le. 

W pierw szym dniu wi zy ty zwie dza -
li śmy uro kli we mia stecz ko Burgstädt,
w któ rym od by wał się re gio nal ny jar -
mark. Na stęp ne go dnia ucznio wie
uczest ni czy li w lek cjach, któ re sa mi
wy bra li, na to miast na uczy cie le zwie -
dza li szko łę. Po po łu dniu po je cha li śmy
do Fre iber ga, sie dzi by po wia tu Mit tel -
sach sen, mia stecz -
ka peł ne go za byt -
ków i hi sto rycz nej
za bu do wy. We Fre -
iber gu or ga ni za to -
rzy za fun do wa li
nam wspa nia łą wy -
ciecz kę do Ter ra
Mi ne ra lia (Świat
Mi ne ra łów), gdzie
obej rze li śmy no -
wo cze sną wy sta wę
po świę co ną jed nej
z naj więk szych ko -
lek cji mi ne ra łów
na świe cie. 

Na stęp ny dzień wi zy ty to wy ciecz -
ka do Chem nitz z prze wod nicz ką, któ -
ra po ka za ła nam po łą cze nie sta re go
mia sta z no wo cze sną prze my sło wą ar -
chi tek tu rą. Naj waż niej szym punk tem
wi zy ty w tym dniu by ła uro czy sta aka -

de mia z oka zji 100-le cia gim na zjum
w Burgstädt, w któ rej bra li udział
przed sta wi cie le władz po wia tu, mia sta,
na uczy cie le, ucznio wie i za pro sze ni
go ście. Pod czas uro czy sto ści ucznio -
wie za pre zen to wa li swo je ta len ty mu -
zycz ne wy ko nu jąc utwo ry Ba cha,
Hayd na i Mo zar ta, a chór wy stą pił
w pięk nym re per tu arze, śpie wa jąc nie
tyl ko po nie miec ku, ale tak że po ła ci -
nie. 

Wi zy ta od by ła się dzię ki współ pra -
cy Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi -
cach i Po wia tu Mit tel sach sen, za co
ser decz nie dzię ku je my. Szcze gól ne po -
dzię ko wa nia za bo ga ty pro gram wi zy ty

kie ru je my do Il ke Frig ge dy rek tor gim -
na zjum w Burgstädt i je go na uczy cie li,
któ rzy bar dzo ser decz nie opie ko wa li
się na mi.

El wi ra Der sie wicz 
Mag da le na Ba stek

Wi zy ta w Burgstädt
Na za pro sze nie dy rek to ra gim na zjum w Burgstädt w dniach 6-8 paź dzier -
ni ka ucznio wie Li ceum Ogól no kształ cą ce go z Ze spo łu Szkół im. M. Ko nop -
nic kiej w Py sko wi cach uczest ni czy li w ob cho dach 100-le cia tej nie miec -
kiej szko ły.

Uczest ni cy de le ga cji z gosz czą cy mi ich Niem ca mi.
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Gim na zjum nr 2, wcho dzą ce
w skład Ze spo łu Szkol no -Przed -
szkol ne go w Pa niów kach, otrzy ma -
ło imię Ja na Paw ła II.

Uro czy stość nada nia imie nia od by ła
się 16 paź dzier ni ka, w 35. rocz ni cę po -
wo ła nia Ka ro la Woj ty ły na tron pa pie -
ski. W ten spo sób Gim na zjum nr
2 w Pa niów kach we szło w skład Ro dzi -
ny Szkół Ja na Paw ła II, któ ra w Ar chi -
die ce zji Ka to wic kiej li czy 28 pla có wek,
zaś w ca łej Pol sce jest ich po nad 1,2 tys. 

Ce re mo niał nada nia imie nia szko le
po prze dzi ła msza św. kon ce le bro wa na
pod prze wod nic twem ks. pra ła ta Sta ni -
sła wa Pu cha ły w ko ście le pw. św. Urba -

na w Pa niów kach. Na stęp nie w szko le
zor ga ni zo wa na zo sta ła uro czy sta aka -
de mia oraz po świę ce nie ob ra zu Ja na
Paw ła II i ta bli cy pa miąt ko wej. Pod czas
uro czy sto ści na stą pi ło tak że przy ję cie
sztan da ru szko ły, ufun do wa ne go przez
Ra dę Ro dzi ców, na któ ry ślu bo wa nie
zło ży li przed sta wi cie le uczniów. Mło -
dzie ży w tych uro czy stych chwi lach to -
wa rzy szy li m.in. po seł na Sejm RP –
Jan Kaź mier czak i dy rek tor gli wic kiej
de le ga tu ry Ślą skie go Ku ra to rium
Oświa ty – Zdzi sła wa Wa niek. List
do spo łecz no ści szkol nej skie ro wa ła
z tej oka zji mi ni ster edu ka cji na ro do -
wej, Kry sty na Szu mi las. (RG)

Imie nia Ja na Paw ła II

Prze ka za nie przez wła dze gmi ny ak tu nada nia imie nia szko le na rę ce dy rek -
tor Mał go rza ty Wi śniew skiej.
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Mło dzi ka de ci spę dzi li na po li go nie
trzy dni, za cho wu jąc za sa dy ty po we
dla świe żo wcie lo nych żoł nie rzy służ -
by za sad ni czej. Ce lem za jęć by ło za po -
zna nie uczniów z żoł nier skim rze mio -

słem, po pra wie nie kon dy cji fi zycz nej,
wy ro bie nie umie jęt no ści dzia ła nia
w ze spo le oraz kształ to wa nie po sta wy
pa trio tycz nej. Uczest ni cy tych swo -
istych lek cji na po li go nie szko li li się

m.in. w za kre sie udzie la -
nia pierw szej po mo cy,
ko rzy sta nia ze środ ków
łącz no ści, bu do wy bro ni.
Ćwi czy li rów nież sztu kę
ka mu fla żu, ma sko wa nia
oraz prze trwa nia w trud -
nych wa run kach. Za ję cia
na strzel ni cy czy po ru -
sza nie się na po lu wal ki
na dłu go za pad ną im
w pa mię ci. Czte ry plu to -
ny dziel nie ćwi czy ły
musz trę oraz bie gi
na orien ta cję.

Ma new ry na po li go nie w Pław nio -
wi cach są ele men tem szko le nia woj -
sko we go, po li cyj ne go i stra żac kie go,
ja kie mu szą przejść ucznio wie klas
mun du ro wych. (ZSZ nr 2)

Mło dzież w trak cie ćwi czeń woj sko wych.
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Ze spół Szkół Za wo do wych nu mer 2
w Knu ro wie zdo był wy róż nie nie
w ogól no pol skim kon kur sie „No wa -
tor ska Elek try ka” or ga ni zo wa nym
przez Aka de mię Chint.
Wy róż nie nie przy zna ne zo sta ło za pra -
cę pt. „Mo del sys te mu elek tro ener ge -
tycz ne go”. Kon kurs skła dał się
z dwóch eta pów. W pierw szym szko ły
mia ły za za da nie stwo rzyć pro jekt teo -
re tycz ny speł nia ją cy na stę pu ją ce kry te -
ria: miał mieć prak tycz ne za sto so wa -
nie, być no wa tor ski i uży tecz ny. ZSZ
nr 2 w Knu ro wie zgło sił pro jekt, w któ -
rym ucznio wie za sy mu lo wa li współ -
pra cę ele men tów sys te mu elek tro ener -
ge tycz ne go – ukła du na pę do we go zbu -
do wa ne go na prąd ni cy syn chro nicz nej
prą du prze mien ne go sy mu lu ją cej urzą -
dze nie wy twa rza ją ce ener gię w kon -
wen cjo nal nej elek trow ni ciepl nej oraz
fo to ogni wa sy mu lu ją ce go jed no ze źró -
deł ener gii od na wial nej. Pro jekt miał
na ce lu wy ko na nie po mo cy dy dak tycz -
nych umoż li wia ją cych zre ali zo wa nie
pod sta wo wych do świad czeń z za kre su
elek tro tech ni ki. Do re ali za cji pro jek tu
zo sta li zgło sze ni ucznio wie uczęsz cza -
ją cy do kla sy 3 TE kształ cą cy się
na kie run ku tech nik elek tryk: Da wid

Bi smor, Da niel Gór ka, Pa weł Klim -
czak i Ka mil Ma dej. Ogrom ny wkład
i za an ga żo wa nie wy ka za li tak że po zo -
sta li ucznio wie tej kla sy. Wśród wy róż -
nia ją cych się uczniów na le ży wy mie -
nić: Da wi da Da now skie go, Bar tło mie ja
Ja na sa, Prze my sła wa Ko lo rza, Krzysz -
to fa Ku śmie rza, Bar tło mie ja Mi ko sa,
Ka mi la Pio si ka, Da wi da So me ra, Se ba -
stia na Szen dzie lo rza i Prze my sła wa
Wi de rę. 

Do dru gie go eta pu kon kur su zo sta ło
za kwa li fi ko wa nych je de na ście pro jek -
tów, spo śród któ rych na gro dzo no 5.
Każ da szko ła uczest ni czą ca w dru gim
eta pie kon kur su otrzy ma ła od or ga ni za -
to ra kon kur su Aka de mii Chint grant
w wy so ko ści 3 tys. zł na prak tycz ną re -
ali za cję swe go pro jek tu. W efek cie
w ZSZ nr 2 w Knu ro wie po wsta ło pięć
po mo cy dy dak tycz nych. Ucznio wie są
bar dzo dum ni ze zdo by te go wy róż nie -
nia i twier dzą, że już nie mo gą do cze -
kać się dru giej edy cji kon kur su.

(ZSZ nr 2)

No wa tor scy elek try cy

Jak efek tyw nie se gre go wać su row -
ce wtór ne? Jak nie po trzeb nym su -
row com nadać no we ży cie, zmie -
nia jąc je m.in. w świą tecz ne ozdo -
by? Od po wie dzi na te, i wie le in -
nych py tań, bę dzie moż na po znać
pod czas I Ru dzi niec kie go Spo tka -
nia z Re cy klin giem. Jed nym z klu -
czo wych punk tów pro gra mu tej
im pre zy bę dzie tur niej wie dzy o ty -
tuł Naj bar dziej Eko lo gicz nej Kla sy
Gmi ny Ru dzi niec.
Pierw sza edy cja Ru dzi niec kich Spo -
tkań z Re cy klin giem od bę dzie się 30
li sto pa da o godz. 13.00 w Gmin nym
Ośrod ku Kul tu ry Ru dzi niec w Po ni -
szo wi cach. Im pre za od by wać się bę -
dzie pod ha słem „Re cy kling – to pro -
ste!”. Głów nym za ło że niem wy da rze -
nia jest po moc miesz kań com gmi ny

Ru dzi niec w zro zu mie niu i sto so wa -
niu tzw. usta wy śmie cio wej. Wy da -
rze nie, za ini cjo wa ne przez GOK Ru -
dzi niec, zo sta ło ob ję te pa tro na tem
wój ta Gmi ny Ru dzi niec, Krzysz to fa
Ob rzu ta. – Wo kół usta wy, któ ra obo -
wią zu je od 1 lip ca br,. ze bra ło się już
wie le mi tów, a miesz kań cy ma ją wie -
le py tań i wąt pli wo ści. Chce my po ka -
zać, że se gre ga cja nie jest trud na i za -
chę cić miesz kań ców do dia lo gu i za -
da wa nia py tań, na któ re po sta ra my się
od po wie dzieć. Oprócz te go chce my
po ka zać, w ja ki spo sób gmi na re ali zu -
je za ło że nia tej usta wy i na ja kich za -
sa dach w Ru dziń cu pro wa dzo na jest
zbiór ka od pa dów – mó wi Krzysz tof
Ob rzut.

W pro gra mie im pre zy zna la zły się
m.in. wy stą pie nia spe cja li stów zaj mu -
ją cych się zbiór ką od pa dów, warsz ta ty
z pod staw rę ko dzie ła z wy ko rzy sta -
niem su row ców wtór nych, kon kur sy
z na gro da mi oraz tur niej o ty tuł Naj bar -
dziej Eko lo gicz nej Kla sy Gmi ny Ru -
dzi niec, w któ rym z py ta nia mi zmie rzą
się fi na li ści kon kur su na naj cie kaw szą
ma skot kę kla so wą wy ko na ną z su row -
ców wtór nych. W trak cie im pre zy od -
bę dzie się rów nież wy sta wa wszyst kich
na de sła nych prac. Za koń cze niem
spotkania bę dzie kon cert ze spo łu Go -
kArt. Wstęp bez płat ny.

Wię cej in for ma cji na stro nie
www.go kru dzi niec.pl.

(DCz)

Ekoedukacja w parze z kulturą 

Na uro czy sto ści w Ło dzi, pod su mo wu ją cej pierw szą edy cję kon kur su, szko łę
re pre zen to wa li: dy rek tor Gra ży na Dą brow ska, opie kun pro jek tu Krzysz tof
Szcze pań ski oraz ucznio wie Da wid Da now ski i Ka mil Ma dej.
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Ucznio wie na po li go nie
Od 16 do 18 paź dzier ni ka li cea ogól no kształ cą ce o pro fi lu mun du ro wym bra ły udział w szko le niu na po li go nie
w Pław nio wi cach. Po raz pierw szy ucznio wie Ze spo łu Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie ćwi czy li z ucznia mi no -
wo utworzonej klasy mun du ro we j w Ze spo le Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach. 
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Bboy ing (ina czej bre ak -
-dan ce), to jed na z pa sji
Ra fa ła. Lu bi jed nak też
in ne sty le tań ca wy wo -
dzą ce się z kul tu ry hip-
hop. Pro wa dził za ję cia ta -
necz ne w Miej skim
Ośrod ku Kul tu ry i Spor tu
w Py sko wi cach. Obec nie jest in struk to -
rem tań ca w Cen trum Kul tu ry „Za mek
w Tosz ku”, gdzie pro wa dzi dwie gru py,
sys te ma tycz nie już od kil ku do brych
lat. Jak przy zna je, po cząt ki je go fa scy -
na cji tań cem, wzię ły się od… ro lek. 

– Mo ja pa sja za -
czę ła się od jaz -
dy na rol kach.
Jeź dzi li śmy ra -
zem z ko le gą,
Pio trem Pię ta -
kiem, sza le jąc
na wet na po rę -
czach. Już wte dy
za czy na łem fa -
scy no wać się
b b o y  i n  g i e m
oglą da jąc z za -
par tym tchem te -
le dy ski, na któ -
rych tań czo no
b r e  a k  d a n  c e .
Przy go da z tań -
cem za czę ła się
w szó stej kla sie
pod  s t a  wów k i ,
u c z ę s z  c z a  ł e m
wte dy do SP nr 3

w Py sko wi cach i tam na WF -ie pró bo -
wa łem po wtó rzyć ukła dy wi dzia ne
na te le dy skach, ale tak na praw dę za -
chę ci ła mnie do tań ca pa ni Aga ta Ze li -
czek z py sko wic kie go MO KiS -u – mó -
wi Ra fał. 

Ta niec nie jest je dy nym za ję ciem
py sko wi cza ni na, pra cu je w jed nej z gli -
wic kim firm, gdzie jest mon ta ży stą
szkla nych ele men tów, m.in. drzwi. Jed -
nak ta niec wie le zmie nił w je go ży ciu
i dla te go tak wie le dla nie go zna czy.

– Ra fał zna ny jest w ca łych Py sko wi -
cach. Na zy wa my go tu „Ma rzi pan”. To
prze zwi sko wzię ło się stąd, że kie dyś
Ra fał w okre sie wiel ka noc nym z wiel -
kim sma kiem za ja dał ba to ny mar ce pa -
no we – i tak już zo sta ło. Dzię ki swej pa -
sji, ja ką jest ta niec nasz Ma rzi pan za -
szedł na praw dę wy so ko, po dzi wia my
go. Uciekł od po dwór ko wej nu dy, prze -
sia dy wa nia na ław kach i „uli cy”, co dla
wie lu in nych skoń czy ło się ży cio wą po -
raż ką. Wy star czy po wie dzieć, że dwóch
ko le gów z je go mło dzie żo wej pacz ki już
nie ży je, a przy czy ną ich śmier ci by ły
nar ko ty ki. Ra fał po tra fi swo ją pa sję
prze ka zać mło dym lu dziom, po ka zać,
że war to tre no wać, ćwi czyć, chcieć
od ży cia wię cej, niż ono sa mo nam da je
– wy ja śnia Piotr Pię tak, ko le ga tan ce rza
od dzie ciń stwa, rad ny Py sko wic. 

Dzię ki udzia ło wi w za wo dach Ra fał
miał tak że oka zję od wie dzić wie le cie -
ka wych miejsc w Pol sce i na świe cie.
Wiel ką przy go dą był nie wąt pli wie wy -
jazd do Ar gen ty ny, do Bu enos Aires –
na gro da za do sta nie się do pół fi na łu
pro gra mu You Can Dan ce w 2008 r. 

– Do tej po ry do łą czam do bboy’ów,
gdy zo ba czę, że tań czą na uli cy, zda -
rza ło mi się już m.in. w Kra ko wie
i Wro cła wiu. To wiel ka fraj da – in ni lu -
dzie, in ne krę ce nie, in ne ukła dy, cza sa -
mi in ny par kiet. Ro zu mie my się wte dy
bez słów – tłu ma czy.

Dru gą pa sją Ra fa ła jest mo tor.
W cza sie wol nym od pra cy i tre nin gów
naj więk szą ra dość spra wia mu jaz da
na swym mo to rze Hon da CBR600RR.
– To w pew nym sen sie uciecz ka
od wszyst kie go, od co dzien no ści, mo -
ment w któ rym na bie rasz pręd ko ści
i śmi gasz, czu jąc się wol nym... Dwie
pa sje, któ re da ją po dob ne od czu cia,
a jed nak są zu peł nie in ne – mó wi Ra fał.

(RG, SoG)

Za krę co ny w tań cu
– Ca ły czas my śla łem o krę ce niu, wi dzia łem w wy obraź ni ukła dy ta necz ne, mia łem wi zje, jak co „śmi gnąć”. By -
wa ło, że każ de go dnia tań czy łem i tra fia łem na fe sti wa le tań ca oraz mi strzo stwa Pol ski – tak o swo jej ta necz nej
pa sji opo wia da Ra fał Szo stok, 28-let ni miesz ka niec Py sko wic. 

�� Ra fał w swym ży wio -
le na par kie cie… 

�� …i pod czas wi zy ty
w sta ro stwie, gdy też już
nie mógł ustać w miej -
scu i chciał się „za krę -

cić” – w to wa rzy stwie
Sła wo mi ra Adam czy ka
z Za rzą du Po wia tu Gli -

wic kie go i rad ne go Py -
sko wic, Pio tra Pię ta ka. 

Ju bi le uszo wy – dzie sią ty Po wia to wy
Tur niej Ska ta Spor to we go o ty tuł
Naj lep sze go Szka cio rza Po wia tu
Gli wic kie go zgro ma dził na Zam ku
w Tosz ku 80 gra czy.

Pod czas otwar cia im pre zy, któ ra od by -
ła się 12 paź dzier ni ka, po wo dze nia
w kar cia nych zma ga niach ży czył za -
wod ni kom sta ro sta gli wic ki Mi chał
Nie szpo rek. Gra czom to wa rzy szył
w roz gryw kach tak że bur mistrz Tosz ka
Grze gorz Kup czyk. Po pra wie 4-go -
dzin nej grze wy ło nie ni zo sta li zwy cięz -
cy. W kla sy fi ka cji in dy wi du al -
nej I miej sce za jął Wła dy sław Świ tek
(Za brze), II – Je rzy Sta nul la (Strzel ce
Opol skie), III – Krzysz tof Pil ny (Gie -
rał to wi ce), IV – Bog dan Gier szen dorf
(Za brze), V – An drzej Czer ni karz (By -
tom), VI – Wal de mar Paw luk (Py sko -

wi ce). Z ko lei w kla sy fi ka cji dru ży no -
wej I za ję ły Gie rał to wi ce (naj le piej
punk to wa li: Krzysz -
tof Pil ny, Krzysz tof
Po pław ski, Aloj zy
Ko piec, Je rzy Mak -
se lon), na II miej scu
upla so wał się To -
szek (Jan Kwa śniok,
An to ni Kucz kow ski,
An drzej Bi sku pek,
Fran ci szek Guz),
a na III – Ru dzi niec
(Teo dor Mo rys, Zbi -
gniew Je żow ski,
Kurt Bo ru ta, Jo -
achim Ter min). 

Ty tuł Naj lep sze -
go Szka cio rza Po -
wia tu Gli wic kie go

otrzy mał Krzysz tof Pil ny. Za wod ni cy
ode bra li pu cha ry, dy plo my i atrak cyj -

ne na gro dy ufun do wa ne przez Sta ro -
stwo Po wia to we w Gli wi cach. Tra dy -

cyj nie upo mi -
nek zo stał wrę -
czo ny naj star -
sze mu gra czo wi
s t a r  t u  j ą  c e  m u
w tur nie ju – był
nim 80-let ni Jan
Re der z Gli wic,
któ ry w ska ta
gra od dziec ka,
a naj więk szy
suk ces ja ki osią -
gnął, to ty tuł wi -
ce mi strza Pol -
ski. Upo mi nek
otrzy ma ła tak że
Da nu ta Ba jo ro -
wicz z Gli wic –

je dy na pa ni wśród za wod ni ków. Te
pa miąt ko we na gro dy ufun do wa ne zo -
sta ły przez bur mi strza Tosz ka. 

Na za koń cze nie im pre zy Win fryd
Fi coń – kie row nik tur nie ju, a za ra zem
rad ny Po wia tu Gli wic kie go zło żył po -
dzię ko wa nia wszyst kim szka cio rzom
za to, że przy by li do go ścin nej gmi ny
To szek i po gra tu lo wał wy róż nio nym.
Sło wa po dzię ko wa nia skie ro wa ne zo -
sta ły rów nież do or ga ni za to rów im pre -
zy, a tak że do sę dziów: Ta de usza Żo ga -
ły i Ja nu sza Pap ka li.

Or ga ni za to ra mi tur nie ju by li 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 wo wa ły „No wi ny Gli -
wic kie” i „Wia do mo ści Po wia tu Gli -
wic kie go”. 

(SoG)

Najlepsi szkaciorze zagrali na Zamku w Toszku 

Uczest ni cy tur nie ju na pa miąt ko wym zdję ciu przed zam ko wą wie żą.
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Pod czas nie daw ne -
go me czu Gór ni ka
Za brze z Cra co vią
na try bu nach fo to -
re por ter uchwy cił
dwóch nie gdyś
świet nych spor tow -
ców po cho dzą -
cych z na sze go po -
wia tu – Wal de ma ra
Ma ty si ka (z pra wej)
i Wal de ma ra Do -
mb ka. Spo tka li się
przy pad ko wo i po -
wspo mi na li sta re
cza sy. 

Ma ty sik, któ ry obec nie pro wa dzi
szkół kę pił kar ską w Niem czech, uro -
dził się w Sta ni cy, a w 1982 r. gra jąc
w re pre zen ta cji Pol ski zdo był trze cie
miej sce w XII Mi strzo stwach Świa ta
w Pił ce Noż nej. Ka rie rę za czął w klu -
bie Orzeł Sta ni ca, na stęp nie grał m.in.
w Car bo Gli wi ce, Gór ni ku Za brze (3-
krot nie zdo by wa jąc mi strzo stwo Pol -
ski), fran cu skim AJ Au xer re i nie miec -
kim Ham bur ger SV. Wal de mar Do -
mbek, obec nie wi ce sta ro sta gli wic ki,
uro dził się w Wil czy. Przy go dę ze spor -
tem za czął w 1976 r. w Unii Kry wałd.
Rok póź niej zdo był ty tuł Mi strza Ślą -
ska w bie gach prze ła jo wych mło dzi -
ków, a na Mi strzo stwach Eu ro py

w Brest we Fran cji upla so wał się na
5 po zy cji. Na stęp nie tre no wał w ROW -
-ie Ryb nik i w klu bie Po lo nia w Je le niej
Gó rze, zaj mu jąc czo ło we lo ka ty w Mi -
strzo stwach Pol ski ju nio rów w bie gu
na 800 m i re pre zen tu jąc Pol skę w wie -
lu za wo dach mię dzy na ro do wych.

– Spo tka nie na sta dio nie Gór ni ka
by ło oka zją do wspo mnień – mó wi
Wal de mar Do mbek. – Z Ma ty si kiem
ma my bo wiem po dob ne ży cio ry sy.
Obo je po cho dzi my z nie wiel kich
miej sco wo ści, a cięż ki tre ning po zwo -
lił nam osią gnąć wie le suk ce sów i sta -
wać na naj wyż szych spor to wych
podiach. 

(RG)

Z po wia tu w świat
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20 paź dzier ni ka, pod czas Fe sti wa lu
Bie go we go w Ka to wi cach, gru pa
na uczy cie li i uczniów z Ze spo łu
Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie wzię ła udział w pre sti -
żo wym Bie gu Ku kucz ki or ga ni zo -

wa nym przez ka to wic ki AWF. Pro -
mu jąc ak cję „Stop Zwol nie niom
z WF -u”, uczest ni cy w swo im bie go -
wym de biu cie za ję li wy so -
kie VI miej sce w kla sy fi ka cji dru ży -
no wej, ry wa li zu jąc z wy żej no to wa -

ny mi ślą ski mi klu ba mi spor -
to wy mi. 
Szkol ny te am Pa de rek Run
w skła dzie: Alek san dra Sur del,
To masz Py ka, Ja cek Czech,
Ma rian Kar liń ski, Ja nusz Haj -
duk (na uczy cie le) oraz ucznio -
wie Adam Bu ko wiec ki, Da wid
Go łyś, Syl wia Ko niecz ny, Mi -
chał Dras i Prze my sław Ja ros
prze bie gł łącz nie po nad
170 km, z cze go naj dłuż szy
dy stans (ma ra ton) po ko na ła
na uczy ciel ka wy cho wa nia fi -
zycz ne go, Alek san dra Sur del.

(TP) 

Prze bie gli po nad 170 km

Te am Pa de rek Run po uda nym star cie w Ka -
to wi cach.
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Sie dzi bę władz po wia to wych po sta no -
wio no wznieść 18 lip ca 1876 r. na po -
sie dze niu sej mi ku po wia to we go w Gli -
wi cach. 8 grud nia te goż ro ku za pa dła
de cy zja o za ku pie par ce li przy ów cze -
snej Teu chert stras se. Pro jekt bu dyn ku
spo rzą dził bu dow ni czy miej ski Carl
Hie ro ny mus. Obiekt, wy bu do wa ny
za po nad 140 tys. re ich sma rek przez
Sa lo mo na Lu bow skie go, od da ny zo stał
do użyt ku 1 paź dzier ni ka 1878 r.
Przy oka zji uli ca Teu cher ta otrzy ma ła
„wy god ne, gra ni to we tro tu ary”. 

W no wo po wsta łym bu dyn ku mie -
ści ła się Lan dra tu ra, czy li Urząd Po -
wia to wy. Pierw szą se sję sej mik po wia -
to wy od był tu 28 lu te go 1879 r. Urzę -
du ją cym sta ro stą był wów czas hra bia
Ar thur von Stra chwitz. W sta ro stwie
mie ści ły się m.in. pięk na sa la se syj na

oraz po ko je miesz kal ne sta ro sty i je go
ro dzi ny, a tak że wy god ne, prze strzen ne
po miesz cze nia urzęd ni ków. Z ty łu bu -
dyn ku umiesz czo no wo zow nię oraz
staj nię dla ko ni, na pod da szu któ rych
ma ga zy no wa no sia no. W bu dyn ku
oprócz urzę du dzia ła ła Ka sa Oszczęd -
no ścio wa utwo rzo na w 1884 r. W la -
tach 90. XIX wie ku do bu do wa no
skrzy dło od ul. Kró lo wej Bo ny – był to
wła ści wie dru gi bu dy nek Lan dra tu ry.
Tu umiesz czo no Po wia to wą Ka sę
Oszczęd no ścio wą. W la tach 30.
XX wie ku do bu do wa no od fron tu par -
te ro wą sa lę ope ra cyj ną Ka sy. 

Bu dy nek był sie dzi bą sta ro stwa aż
do II woj ny św. Pod czas dzia łań wo -
jen nych ucier piał je dy nie nie znacz nie.
Wio sną 1945 r. no we wła dze pol skie
mia no wa ły pierw szym sta ro stą Po wia -

tu Gli wic kie go Ziem skie go gli wi cza -
ni na Paw ła Ma rqu ard ta. On to wraz
z pierw szy mi pol ski mi urzęd ni ka mi
or ga ni zo wał ad mi ni stra cję po wia to wą,
prze jął za da nia na leż ne Po wia to wi Gli -
wic kie mu, któ ry tym cza so wo po dzie -
lo no wów czas na 15 gmin zbio ro wych.
Sie dzi ba sta ro sty mie ści ła się w bu -
dyn ku przed wo jen nej Lan dra tu ry
przy ul. Zyg mun ta Sta re go 17. Po nie -
waż bu dy nek był dość ob szer ny, za raz
po woj nie w je go po miesz cze niach
funk cjo no wa ły tak że m.in. Sta cja Sa ni -
tar no -Epi de mio lo gicz na oraz Ka sa Ko -
mu nal na. Aż do 1975 r. w bu dyn ku
urzę do wa ło Pre zy dium Po wia to wej
Ra dy Na ro do wej. W tych la tach za tra -
ci ły się cha rak ter i uro da obiek tu, któ -
ry był bez sty lo wo prze bu do wy wa ny
i przez to nisz czo ny. 

W la tach 70. i 80. ubie głe go wie ku
sie dzi bę w obiek cie mia ło wie le róż no -
rod nych in sty tu cji, przez krót ki czas
mie ści ła się w bu dyn ku np. re dak cja
„No win Gli wic kich”. W 1990 r. po -
wstał Urząd Re jo no wy, któ ry funk cjo -
no wał do re for my ad mi ni stra cyj nej
kra ju i po now ne go utwo rze nia po wia -

tów. Od 1 stycz nia 1999 r. sie dzi bę
w bu dyn ku ma Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach oraz kil ka po wia to wych
in sty tu cji. Po cząw szy od 2004 r. obiek -
ty sta ro stwa pod da wa ne są kom plek so -
wej mo der ni za cji, dzię ki któ rej od zy -
ska ły swój pier wot ny, hi sto rycz ny wy -
gląd ar chi tek to nicz ny. (MFR)

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

Bu dy nek z hi sto rią
Sie dzi ba Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach ma dłu gą i cie ka wą hi sto rię. Bu dy nek li czy so bie po nad 135 lat i za -
wsze – mi mo hi sto rycz nych za wi ro wań, wo jen, prze mian ustro jo wych i zmian gra nic – mie ści ły się w nim urzę dy
speł nia ją ce funk cje dzi siej sze go sta ro stwa. 

Gierał towice,  Knurów, P i lchowice,  Pyskowice,  Rudzin iec,  Sośnicowice,  Toszek,  Wielowieś
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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
Oświa ta. Ma te ria ły pro mo cyj ne Po wia -
tu Gli wic kie go otrzy mu ją: Ma ria Ko -
wa lew ska, Da riusz Ha ba oraz Jo achim
Owcza rek. 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 5 grud nia
br. na ad res e -ma il: re dak cja@sta ro -
stwo.gli wi ce.pl lub pocz tą tra dy cyj ną
na ad res Sta ro stwo Po wia to we w Gli -
wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-
100 Gli wi ce, do pi sek „Wia do mo ści
Po wia tu Gli wic kie go”. (SoG) 
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Godki mało we Glywicach
Dyć niom śpiywo okolica
Cołki powiat ślonski przeca
Ze zocnego richtig neca

Krol Prus piyrwyj go utworzoł
By na Ślonsku wiela wożoł
Toż leciała historyjo
Kaj starostwo niy mecyjo

Znocie Toszek, Pyskowice?
Zocne miasta - we nich życie
Chocioż widać że już stare
Duchym ciyngym przeca jare

Knurow wonglym sie wydźwigoł
Łod roboty nikt niy migoł
Niy za leko zowdy była
Dyć z niyj grodu ciyngym siyła

Kaj Wielowieś i Rudziniec
Sośnicowic tyż rumiyniec
Kuknij tako do Pilchowic
I niy łomiń Gierałtowic

Wszyndy idzie se podziwać
A nojlepi jak po żniwach
Gospodorze tu radujom
Przi koronach poczynstujom
Tym co ziymia darzy, niesie
We powiecie żyć aż chce sie!

Bronisław Wątroba

Powiat Glywicki 

Żyć aż chce sie!

WIADOMOŚCI POWIATU GLIWICKIEGO 
są bezpłatnym miesięcznikiem
samorządowym, wydawanym 

ze środków Powiatu Gliwickiego. 

Bu dy nek sta ro stwa na pocz tów ce z okre su mię dzy wo jen ne go.
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Py ta nia do krzy żów ki:
1. Sta łe lub do raź ne, w ich skład wcho dzą rad ni Po wia tu Gli wic kie go. 
2. Na zwi sko pol skie go pre mie ra, za któ re go rzą dów zo sta ła wpro wa dzo na re for ma
przy wra ca ją ca po wia ty. 
3. Świę to gór ni ków ob cho dzo ne 4 grud nia. 
4. By ło głów nym te ma tem kon kur su „Da nie Ro ku Spi chle rza 2013”.
5. Ja kie mia sto jest sie dzi bą or ga nów Po wia tu Gli wic kie go?
6. Na zwi sko obec ne go sta ro sty gli wic kie go. 
7. „… w li te ra tu rze ślą skiej” – te mat V Po wia to wej Kon fe ren cji Re gio nal nej dla
bi blio te ka rzy, na uczy cie li i re gio na li stów, zor ga ni zo wa nej przez PBP w Gli wi cach.
8. Na zwa gry kar cia nej, któ rej zo stał po świę co ny tur niej 12 paź dzier ni ka na Zam -
ku w Tosz ku. 
9. Na zwi sko pierw sze go sta ro sty gli wic kie go. 

To prze pis na Da nie Ro ku Spi chle -
rza 2013. Pa nie, któ re je przy go to wa ły,
zdo by ły Zło tą Wa rze chę, wrę czo ną
na fi na le kon kur su w Tosz ku przez Re -
mi giu sza Rącz kę. Po le ca my!
Skład ni ki:
� 2 du że tyl ne go lon ka
� 1,5 kg bia łej ka pu sty
� 1,5 kg ki szo nej ka pu sty
� ko rze nie won ne i na tu ral ne
� li stek bob ko wy
� 3 ce bu le
Przy go to wa nie:
Ka pu stę bia łą z ki szo ną wy mie szać.
Na stęp nie do dać prze sma żo ne wcze -

ś n i e j
c e  b u  l e .
G o  l o n  k a
dzień wcze śniej
przy go to wać – zo sta wić na noc w ko -
rzen nych przy pra wach i Ve ge cie. 

Wło żyć do bryt fan ny na prze mien -
nie: po ło wę ka pu sty, na stęp nie go lon ka
i na gó rę znów ka pu stę. Du sić przez
ok. 4-5 go dzin w temp. 180°C. Aby się
nie przy pa li ło, moż na do lać tro chę ro -
so łu. 

Ko ło Go spo dyń Wiej skich w No wej
Wsi Two ro skiej

Go lun ko w ka pu ście 

Pysz ne go lon ko szyb ko znik nę ło z pół mi -
sków…
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