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JEST TO BU DŻET NA PO ZIO MIE
WYŻ SZYM O OKO ŁO 4 PROC.

NIŻ W 2013 RO KU 
Czy są to am bit ne za ło że nia? Tak – ale
nie nie wy ko nal ne – choć ze wnętrz na
i we wnętrz na rze czy wi stość go spo dar -
cza mo że je zwe ry fi ko wać. Pod sta wy
do opty mi zmu da je jed nak że prze wi dy -
wa ne wy ko na nie bu dże tu za 2013 rok.

W ostat nich la tach głów ne źró dła
do cho dów po wia tu ule ga ją sta bi li za cji.
Do cho dy wła sne po wia tu w 2014 ro ku
wy nio są oko ło 50 proc. do cho dów ogó -
łem.

Pod sta wo wym źró dłem do cho dów
wła snych, sta no wią cym pra wie 31
proc. do cho dów ogó łem, jest udział po -
wia tu w po dat ku do cho do wym od osób
fi zycz nych, któ ry jest do cho dem pań -
stwa, a po wiat po sia da 10,25 proc.
udział w tym po dat ku. Jak za wsze jest
to głów ny punkt ry zy ka sta bil no ści fi -
nan sów po wia tu w 2014 ro ku, gdyż
wiel kość po dat ku uza leż nio na jest za -
rów no od ko niunk tu ry go spo dar czej
w po wie cie, jak i w ca łym pań stwie.

Do cho dy wła -
sne są na dal za si -
la ne po zy ski wa -
ny mi przez po -
wiat środ ka mi
unij ny mi, a tak że
kra jo wy mi sta no -
wią cy mi po nad
7 proc. do cho -
dów ogó łem –
pra wie 1,5 ra za
wię cej niż w ro ku
po przed nim.

Po zo sta łe do -
cho dy wła sne po -
cho dzą głów nie
z opłat ko mu ni ka cyj nych, wpły wów
od gmin i od pen sjo na riu szy z ty tu łu
od płat no ści za po byt w do mach po mo -
cy spo łecz nej, wpły wów z usług geo -
de zyj nych, z opłat i kar za ko rzy sta nie
ze śro do wi ska, do cho dów z naj mu
i dzier ża wy ma jąt ku po wia tu, od se tek
od ra chun ków ban ko wych itd.

Po zo sta łe 50 proc. do cho dów po -
wia tu to głów nie sub wen cja ogól na,

do ta cje z bu dże tu pań stwa oraz do ta cje
od in nych sa mo rzą dów na po wie rzo ne
za da nia, któ re re ali zu je po wiat na pod -
sta wie po ro zu mień.

NA CO PRZE ZNA CZY MY 
PIE NIĄ DZE W TYM RO KU?

Przede wszyst kim na za da nia oświa to we
i edu ka cyj ne, na któ re prze zna czy my 29
proc. ogó łu środ ków. Ta dzie dzi na wy dat -

ków od za wsze sta no wi pro cen to wo naj -
więk szy udział. Są to wy dat ki na pro wa -
dze nie szkół po nad gim na zjal nych, szkół
spe cjal nych, po rad ni psy cho lo gicz no -pe -
da go gicz nych, ognisk pra cy po zasz kol -
nej, w tym na re ali za cję pro jek tów do fi -
nan so wa nych ze środ ków unij nych, po -
sze rza ją cych ofer tę edu ka cyj ną szkół oraz
na in we sty cje w obiek ty szkol ne. 

Dokończenie na str. 3

Przy po mi na my, że do koń ca lu te go
moż na skła dać wnio ski o przy zna -
nie na gro dy „Be ne Me ri tus” dla
osób, in sty tu cji i sto wa rzy szeń
szcze gól nie za słu żo nych dla Po -
wia tu Gli wic kie go.

Z wnio skiem o przy zna nie na gro dy
mo gą wy stę po wać w szcze gól no ści:
gru pa co naj mniej 30 miesz kań ców, or -
ga ni za cje spo łecz ne i sto wa rzy sze nia,
or ga ny jed no stek sa mo rzą du te ry to rial -
ne go, jed nost ki po moc ni cze gmin oraz
jed nost ki or ga ni za cyj ne gmin i po wia -
tu.

Na gro dę „Be ne Me ri tus” (z łac. do -
brze za słu żo ny) usta no wi ła Ra da Po -
wia tu Gli wic kie go dla wy róż nie nia
cnót oby wa tel skich, wy bit nych osią -
gnięć, ak tyw no ści spo łecz nej, cha ry ta -
tyw nej, go spo dar czej, kul tu ral nej, na -
uko wej, ar ty stycz nej, spor to wej i in nej
ma ją cej wpływ na pod nie sie nie po zio -

mu ży cia miesz kań -
ców po wia tu, a tak że
w uzna niu za sług
na rzecz Po wia tu
Gli wic kie go. Na gro -
da „Be ne Me ri tus”
przy zna wa na jest
w dwóch ka te go -
riach – in dy wi du al -
nej i zbio ro wej.

Wnio ski ze zgło -
sze nia mi kan dy da -
tów do na gro dy
przyj mo wa ne są
w Biu rze Po daw -
czym Sta ro stwa Po -
wia to we go w Gli wi -
cach. Szcze gó ło we in for ma cje oraz re -
gu la min i wzór wnio sku do stęp ne są
na stro nie in ter ne to wej www.po wiat -
gli wic ki.pl w za kład ce NA GRO DA

BE NE ME RI TUS. Tam też za miesz -
czo ne są syl wet ki do tych cza so wych
lau re atów na gro dy.

(MFR)

Kto zo sta nie Be ne Me ri tu sem?

Wy kres przed sta wia wy dat ki po wia tu ogó łem w 2014 r. 

Tak cie szy ła się Ste fa nia Grze go rzy ca, lau re at ka na -
gro dy „Be ne Me ri tus” w 2007 r. – zna na pro pa ga tor ka
ślą sko ści z Knu ro wa. Sta tu et ka cze ka na te go rocz ne go

„Be ne Me ri tu sa”. Tam, gdzie wi dać
zna ki za py ta nia, wpi sa ne zo sta nie
je go na zwi sko (w ka te go rii in dy wi -
du al nej) lub na zwa (w ka te go rii
zbio ro wej). 
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Bu dżet Po wia tu Gli wic kie go na 2014 rok

ILE MA MY, NA CO WY DA MY
Na ostat niej se sji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, 19 grud -
nia ub. r. uchwa lo ny zo stał bu dżet po wia tu na 2014
rok. Na bie żą cy rok za pla no wa no do cho dy bu dże tu
w wy so ko ści 71 780 000 zł, na to miast wy dat ki w kwo -
cie 74 530 000 zł. Wy nik bu dże tu jest ujem ny i wy no si
– 2 750 000 zł, a pla no wa ny de fi cyt zo sta nie po kry ty
kre dy tem. De fi cyt ten wy ni ka z bo ga tych pla nów in -
we sty cyj nych po wia tu, współ fi nan so wa nych rów nież
z udzia łem środ ków ze wnętrz nych.

??????????????



Wcze śniej pod ję ta zo sta ła uchwa ła w spra wie
wie lo let niej pro gno zy fi nan so wej Po wia tu Gli -
wic kie go na la ta 2014-2017. Sta ro sta gli wic ki
Mi chał Nie szpo rek po dzię ko wał rad nym
za zgod ność przy uchwa la niu tych do ku men tów.
– Dzię ki te mu bę dzie moż na szyb ko roz po cząć
dzia ła nia, za pla no wa ne na przy szły rok – mó wił. 

Uchwa ła bu dże to wa – któ rą rad nym przed sta -
wi ła skarb nik Po wia tu Gli wic kie go Ma ria
Owcza rzak -Siej ko – za kła da do cho dy w wy so ko -
ści 71 780 000 zł i wy dat ki wy no szą ce 74 530
000 zł. Bu dżet na 2014 rok jest 16. bu dże tem
od po wsta nia Po wia tu Gli wic kie go – i za ra zem
naj więk szym w je go hi sto rii. Je go do cho dy

w 2013 r. by ły o 4,4 mln zł niż sze niż bę dą
w 2014 r., zaś w sto sun ku do pierw sze go bu dże tu
po wia tu w 1999 r. róż ni ca ta wy no si aż 50 mln zł.
Pod czas se sji rad ni pod ję li tak że kil ka in nych
uchwał w na stę pu ją cych spra wach: za twier dze nia
pla nów pra cy Ko mi sji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
na 2014 r.; roz pa trze nia skar gi na dzia ła nie Dy -
rek to ra Po wia to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie
w Gli wi cach; nada nia Sta tu tu Sa mo dziel ne mu
Pu blicz ne mu Ze spo ło wi Opie ki Zdro wot nej
w Knu ro wie; 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; za war cia po ro zu mień z Gmi na mi Knu rów
i Py sko wi ce do ty czą cych fi nan so wa nia Miej skie -
go Ogni ska Pra cy Po zasz kol nej w Knu ro wie
i Ogni ska Pra cy Po zasz kol nej w Py sko wi cach
oraz w spra wie zwięk sze nia wy so ko ści środ ków
fi nan so wych na utrzy ma nie dziec ka w pla ców ce
opie kuń czo -wy cho waw czej ty pu ro dzin ne go
„Ro dzin ny Dom dla Dzie ci” w Pa czy nie.

Pod czas se sji by ła oka zja do przy po mnie nia,
że Po wiat Gli wic ki ob cho dzi na prze ło mie
lat 2013/2014 swo je 15-le cie. W li sto pa -
dzie 2013 r. od by ła się już uro czy sta se sja z tej
oka zji, a 31 ma ja br. zor ga ni zo wa na zo sta nie

du ża ple ne ro wa
im pre za na pla -
ży w Nie wie szu
nad Je zio rem
P ł a w  n i o  w i c  -
kim, na któ rą
już dziś wszyst kich za pra szam. Pod czas se sji
o ju bi le uszu mó wił Wła dy sław Ma co wicz, hi -
sto ryk z Py sko wic, peł nią cy funk cję rad ne go
w pierw szej ka den cji Po wia tu Gli wic kie go.
Obec nie pan Wła dy sław jest ku sto szem Mu -
zeum w Py sko wi cach. Z oka zji 10-le cia tej pla -
ców ki wraz z bur mi strzem Py sko wic Wa cła -
wem Kę ską ob da ro wał na szych rad nych pa -

miąt ko wy mi me da la mi, któ re by ły mi ły mi pre -
zen ta mi, ofia ro wa ny mi „pod cho in kę”.

Se sja, ja ko że od by wa ła się tuż przed Bo żym
Na ro dze niem – 19 grud nia – mia ła tak że kil ka in -
nych przed świą tecz nych ak cen tów. Ob ra dom to wa -
rzy szył lam pion, w któ rym pło nę ła świe ca z Be tle -
jem skim Świa tłem Po ko ju. Do sta ro stwa przy niósł
je rad ny Ma rian Sa dec ki. Przy po mniał, że ogień
z Gro ty Na ro dze nia Pań skie go w Be tle jem wę dru je
po świe cie dzię ki skau tom i har ce rzom, któ rzy roz -
no szą go do szpi ta li, do mów po mo cy spo łecz nej,
urzę dów i in sty tu cji. Rad nym po wia tu Be tle jem skie
Świa tło Po ko ju przy świe ca ło już po raz ósmy. 

Po se sji prze szli śmy na gli wic ki Ry nek, gdzie
pod szop ką ko lę do wa li śmy wspól nie z miesz kań -
ca mi Zie mi Gli wic kiej. Świą tecz ne ży cze nia zło -
ży li wszyst kim bi skup Jan Ko piec, sta ro sta Mi chał
Nie szpo rek i pre zy dent Gli wic Zyg munt Fran kie -
wicz. Po tem zaś w Ra tu szu spo tka li śmy się z rad -
ny mi i wło da rza mi Gli wic i na szych gmin, by po -
dzie lić się opłat kiem po świę co nym przez bi sku pa. 

Na stęp na se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
od bę dzie się 30 stycz nia. 

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

Przede wszyst kim za wsze cie szy każ da in we sty cja,
któ ra po wsta je po to, by słu żyć miesz kań com. A ta -
kich in we sty cji mie li śmy w mi nio nym ro ku cał kiem
nie ma ło.

Za cznę od in we sty cji dro go wych, bo one wciąż
wy ma ga ją naj więk szych na kła dów. W mi nio nym ro -
ku wy da li śmy na nie bli sko 4 mln zł. Naj po waż niej -
sze za da nia wy ko ny wa li śmy w ra mach Na ro do we go
Pro gra mu Prze bu do wy Dróg Lo kal nych (tzw. sche ty -
nów ki) i przy współ pra cy z na szy mi gmi na mi – Pil -
cho wi ca mi i Knu ro wem. W ten spo sób uda ło się prze -
bu do wać dro gę Żer ni ca -Smol ni ca oraz ul. Ale ja Pia -
stów w Knu ro wie-Szczy gło wi cach, o czym wię cej
moż na prze czy tać na są sied niej stro nie. Mniej sze in -
we sty cje dro go we pro wa dzo ne by ły nie mal w każ dej
gmi nie – i co waż ne, przy wspar ciu fi nan so wym tych -
że gmin. I tak np. no wą na wierzch nię ma ją dro gi Boj -
szów -Ra cho wi ce, Wie lo wieś -Kie lecz ka, Sar nów -Dą -
brów ka czy Po ni szo wi ce -Wi dów, a chod ni ki wy bu do -
wa ne zo sta ły m.in. w Wil czy i Pa czy nie. Po dob ne ro -
bo ty bę dą wy ko ny wa ne rów nież w tym ro ku.

In we stu je my w na sze szko ły. W ub. r. naj więk -
szym za da niem by ła mo der ni za cja in fra struk tu ry
spor to wej Ze spo łu Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu -
ro wie. Ucznio wie ma ją te raz do dys po zy cji no wo -
cze sną ha lę wraz z za ple czem – szat nia mi, to a le ta mi
itp. Speł nia też ona wszel kie wy mo gi eko lo gicz ne,
wy po sa żo na jest bo wiem m.in. w in sta la cję wen ty la -
cji me cha nicz nej z od zy skiem cie pła. Mo der ni za cja
ha li kosz to wa ła po nad 1 mln zł, z cze go ok. 400 tys.
zł uda ło się nam po zy skać z Mi ni ster stwa Spor tu
i Tu ry sty ki 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.
Z mniej szych in we sty cji war to wy mie nić dwie no we
pra cow nie kom pu te ro we w na szych szko łach. 

Wie le dzia ło się
tak że w po wia to wej
służ bie zdro wia.
Szcze gól nie mam tu
na my śli Szpi tal Po -
wia to wy w Py sko wi -
cach, któ ry prze -
kształ ci li śmy w lip cu ub. ro ku w spół kę z o. o. No wa
for ma za rzą dza nia otwie ra przed tą pla ców ką wie le
moż li wo ści, bar dzo po trzeb nych w obec nej sy tu acji
służ by zdro wia. Po wiat, któ ry jest wła ści cie lem 100
proc. udzia łów spół ki, wsparł przy tym szpi tal fi nan -
so wo. Prze ka zał po nad 1,4 mln zł na na by cie udzia -
łów, a w apor cie prze ka zał spół ce nie ru cho mo ści
o war to ści po nad 15 mln zł. W szpi ta lu pro wa dzo ne
są rów nież re mon ty i mo der ni za cje fi nan so wa ne
przez po wiat. Naj now szą in we sty cją jest zmo der ni -
zo wa na Izba Przy jęć, o czym też prze czy tać moż na
w tym wy da niu WPG.

Nie spo sób tu wy mie nić wszyst kich przed się -
wzięć mi nio ne go ro ku. Wspo mnę tyl ko o kon ty nu -
owa nej ter mo mo der ni za cji DPS -u „Osto ja” w So śni -
co wi cach, gdzie w la tach 2012-2013 wy mie ni li śmy
sto lar kę drzwio wą i okna za ok. 600 tys. zł. Ze
wzglę dów bez pie czeń stwa po ża ro we go w sta ro stwie
po wsta ła no wa klat ka scho do wa, co też zwięk szy ło
kom fort przyj mo wa nia klien tów w tym za byt ko wym
bu dyn ku. W ra mach pro jek tu unij ne go uru cho mi li -
śmy na to miast no wo cze sne sys te my in for ma tycz ne –
w tym Gli wic ki Wę zeł In fra struk tu ry In for ma cji
Prze strzen nej, umoż li wia ją cy każ de mu wy god ny do -
stęp do po wia to we go za so bu geo de zyj ne go i kar to -
gra ficz ne go.

Co waż ne, utrzy ma li śmy do brą kon dy cję fi -
nan so wą po wia tu. Wszyst kie in we sty cje i sze reg

in nych za dań uda ło się
prze pro wa dzić ze środ -
ków wła snych oraz pie -
nię dzy po zy ska nych ze
źró deł ze wnętrz nych,
w tym z fun du szy unij -
nych. Mi nio ny rok za koń -
czy li śmy z lep szym wy ni -
kiem fi nan so wym niż
prze wi dy wa li śmy – tę sta -
bil ną sy tu ację bu dże tu
gwa ran tu je nam oszczęd -
ne i prze my śla ne pro wa -
dze nie go spo dar ki w za -
kre sie wy dat ko wa nia
środ ków pu blicz nych. 

Sta ro sta gli wic ki 
MI CHAŁ NIE SZPO REK

WIE ŚCI Z SE SJI
Naj waż niej szym punk tem ob rad gru dnio wej se sji by ło przy -
ję cie bu dże tu Po wia tu Gli wic kie go na 2014 r. Rad ni uchwa łę
bu dże to wą przy ję li jed no gło śnie.

Zmo der ni zo wa na ha la spor to wa w Ze spo le Szkół Za wo do wych nr 2
w Knu ro wie.

Fo
 to

: R
. G

oz
 d

ek

Spo tka nie opłat ko we sa mo rzą dow ców Zie mi Gli wic kiej.

2 www.powiatgliwicki.pl

To był nie zły rok
Po że gna li śmy 2013 rok. Ja ki on był dla Po wia tu Gli wic kie go? Uwa -
żam, że nie ma my po wo dów do na rze kań. To był nie zły rok.
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Sła wo mir Adam czyk – Sta ro stwo
Po wia to we w Gli wi cach (ul. Zyg mun -
ta Sta re go 17), każ dy wt. w godz.
12.00-15.00 po wcze śniej szym
umó wie niu tel. pod nr. 32 331 32
24.
Ja cek Aw ra mien ko – NZOZ Cen trum
Usług Me dycz nych Re me dium w Py -
sko wi cach (ul. Wy szyń skie go 30), pier-
w szy pon. mie sią ca w godz. 17.00-
18.00.
Wal de mar Do mbek – Sta ro stwo Po -
wia to we w Gli wi cach (ul. Zyg mun ta
Sta re go 17), każ dy wt. w godz. 12.00-
15.00.
Win fryd Fi coń – Urząd Gmi ny Pil cho -
wi ce (ul. Dam ro ta 6), pierw szy czw.
mie sią ca w godz. 15.00-17.00.

An drzej Frej no – Świe tli ca Wiej ska
w Nie wie szu, pierw szy pon. mie sią ca
w godz. 17.00-18.00 po wcze śniej szym
umó wie niu tel. pod nr. 661 781 162.
Ewa Jur czy ga – Miej skie Gim na zjum
nr 2 w Knu ro wie – biu ro UTW (ul. St.
Ba to re go 7), ostat nia śr. mie sią ca
w godz. 11.00-12.00.
Le szek Ko ło dziej – Sal ka Ra dy Miej -
skiej w So śni co wi cach (ul. Ry -
nek 17, I pię tro), pierw szy wt.
mie sią ca w godz. 15.30-17.00 po
wcze śniej szym umó wie niu tel. pod
nr. 501 544 337. 
Szy mon Ko ściarz – Przy chod nia We te -
ry na ryj na Szy mon Ko ściarz w Knu ro -
wie (ul. St. Ba to re go 5), dru gi wt.
mie sią ca w godz. 18.00-19.00.

To masz Ko wol – Ośro dek Szko le nia
Kie row ców „ZNAK” w Przy szo wi cach
(ul. Spół dziel cza 27), pierw szy pon.
mie sią ca w godz. 18.00-20.00.
Je rzy Ku cza – Ochot ni cza Straż Po żar -
na Wi dów (ul. Sta wo wa 2), po wcze -
śniej szym umó wie niu tel. pod nr. 604
971 554.
An drzej Ku rek – Przy chod nia We te ry -
na ryj na w Tosz ku (ul. Po przecz na 9), pier-
w szy czw. mie sią ca w godz. 8.00-9.00.
Bog dan Li twin – Klub „GA MA”
w Knu ro wie (ul. Ka pe la nów Woj sko -
wych 2a), dru gi wt. stycz nia, mar ca,
ma ja, lip ca, wrze śnia, li sto pa da
w godz. 16.00-19.00.
Ta de usz Syl we ster Ma mok – kon takt
po przez e -ma il: ta de usz@ma mok.pl. 

Grze gorz Mi cha lik – Pil cho wi ce, ul.
Gwar ków 8, pierw szy pią tek mie sią ca
w godz. 16.00-17.00.
Mi chał Nie szpo rek – Sta ro stwo Po wia-
to we w Gli wi cach (ul. Zyg mun ta Sta re -
go 17), każ dy czw. w godz. 15.00-17.00.
Ma riusz Pod broż ny – Gim na zjum im.
Ire ny Sen dler w Tosz ku (ul. Dwor co -
wa 27), pierw szy czw. mie sią ca
w godz. 15.30-16.30 po wcze śniej szym
umó wie niu tel. pod nr. 32 233 44 19.
Da wid Rams – Kan ce la ria Rad cy
Praw ne go Da wid Rams (ul. Szpi tal na 8,
Knu rów), pierw szy czw. mie sią ca
od godz. 17.00 po wcze śniej szym umó -
wie niu tel. pod nr. 509 428 356. 
Ma rian Sa dec ki – Po wia to we Cen-
trum Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach

(ul. Zyg mun ta Sta re go 17, po kój
nr 090) oraz gmi ny Po wia tu Gli wic -
kie go po wcze śniej szym umó wie niu
tel. pod nr. 32 332 66 14 oraz 607
316 468. 
Hen ryk Ma rian Si bie lak – Miej ski
Ośro dek Kul tu ry i Spor tu w Py sko wi -
cach (ul. Wy szyń skie go 27), każ dy czw.
w godz. 16.00-20.00.
Da nu ta So biech – kon takt po wcze -
śniej szym umó wie niu tel. pod nr. 605
327 234 lub e -ma il: da nu ta so biech
@wp.pl. 
Krzysz tof Sto la rek – Miej ski Ośro dek
Spor tu i Re kre acji Knu rów (ul. Gór ni -
cza 2), pierw szy pon. mie sią ca
w godz. 18.00-19.00.
Agniesz ka Świe tlic ka – Py sko wi ce,
kon takt po przez e -ma il: aba ran ska.psk
@gma il.com. 

Dy żu ry rad nych Po wia tu Gli wic kie go w 2014 ro ku
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Dokończenie ze str. 1
Po nad 24 proc. sta no wią wy dat ki

na za da nia w za kre sie po mo cy spo łecz -
nej o za się gu po nad gmin nym oraz in ne
ta kie za da nia, tj. pro wa dze nie do mów
po mo cy spo łecz nej, dzien ne go do mu
sa mo po mo cy, ro dzin za stęp czych, ro -
dzin ne go do mu dziec ka, umiesz cza nie
dzie ci z te re nu po wia tu w pla ców kach
opie kuń czo -wy cho waw czych, pro wa -
dze nie po wia to we go cen trum po mo cy
ro dzi nie, warsz ta tów te ra pii za ję cio wej
dla osób nie peł no spraw nych, a tak że
pro wa dze nie po wia to we go urzę du pra -
cy.

20 proc. wy dat ków po wia tu prze -
zna czy my na utrzy ma nie dróg po wia to -
wych, ich re mon ty, a głów nie na in we -

sty cje dro go we. 18 proc. to wy dat ki
na wy ko ny wa nie za dań ad mi ni stra cji
pu blicz nej zwią za ne m.in. z bez po śred -
nią ob słu gą miesz kań ców po wia tu. 9
proc. sta no wią wy dat ki na po zo sta łe
za da nia wła sne po wia tu.

KO NIECZ NE IN WE STY CJE

W ra mach wy dat ków pla no wa nych 11
mln zł prze zna czo no na za da nia in we -
sty cyj ne, fi nan so wa ne głów nie ze środ -
ków wła snych po wia tu, ale rów nież ze
środ ków gmin z na sze go te re nu oraz
bu dże tu pań stwa.

Naj wię cej in we sty cji za pla no wa no
do re ali za cji na dro gach po wia to -
wych – 78 proc. łącz nych na kła dów
in we sty cyj nych. 2014 jest więc ro -

kiem in we sty cji dro go wych w po wie -
cie. Jest to ten den cja utrzy my wa na
od lat, że naj więk sze na kła dy in we -
sty cyj ne po wia tu skie ro wa ne są
na za da nia dro go we. Więk szość tych
in we sty cji, w ra mach pro ce du ry ini -
cja tyw sa mo rzą do wych, współ fi nan -
su ją gmi ny, na te re nie któ rych znaj -
du ją się te dro gi. Jak co ro ku pla no -
wa na jest bu do wa wspól nie z gmi na -
mi chod ni ków przy dro gach po wia to -
wych, a tak że in ne za da nia ma ją ce
na ce lu po pra wę bez pie czeń stwa
i uspraw nie nie ru chu na dro gach po -
wia to wych.

Oko ło 9 proc. na kła dów in we sty cyj -
nych ogó łem prze zna czo no na in we sty -
cje zwią za ne z ochro ną zdro wia. Ma ją
one na ce lu głów nie do sto so wa nie pla -
có wek służ by zdro wia do obo wią zu ją -
cych stan dar dów.

Po nad 5 proc. wy -
dat ków in we sty cyj nych
prze zna czo no na in we -
sty cje in for ma tycz ne
i do sto so waw cze bu -
dyn ku sta ro stwa, za -
pew nia ją ce bez pie -
czeń stwo i po pra wę
wa run ków ob słu gi
miesz kań ców po wia tu.

Po zo sta łe 8 proc. to
in we sty cje koń czą ce
obiekt spor to wy
przy Ze spo le Szkół
im. I. J. Pa de rew skie go
przy ul. 1 Ma ja w Knu ro wie oraz in we -
sty cje w do mach po mo cy spo łecz nej,
zwią za ne z za pew nie niem bez pie czeń -
stwa obiek tów bu dow la nych. 

85 proc. wy dat ków bu dże tu prze -
zna czy my na wy dat ki bie żą ce, na to co

„na te raz”, co „wy da je my na co dzien ne
utrzy ma nie”, a 15 proc. na in we sty cje –
tj. na to co „na przy szłość”, na to „co
dla nas i po nas zo sta nie”, co uła twi
i uprzy jem ni co dzien ne ży cie miesz -
kań ców po wia tu.

Pod ko niec grud nia ub. r. od by ło
się pod su mo wa nie dwóch naj po -
waż niej szych in we sty cji dro go -
wych Po wia tu Gli wic kie go w 2013
ro ku: prze bu do wy dro gi po wia to -
wej Żer ni ca -Smol ni ca oraz mo der -
ni za cji alei Pia stów w Knu ro wie.
Obie in we sty cje wy ko na ne zo sta ły
w ra mach Na ro do we go Pro gra mu
Prze bu do wy Dróg Lo kal nych –
pierw sza we współ pra cy z gmi ną
Pil cho wi ce, a dru ga z gmi ną Knu -
rów. 

Pod su mo wa nie in we sty cji roz po czę ło
się w Knu ro wie -Szczy gło wi cach, gdzie
uczest ni cy spo tka nia zo ba czy li efekt
prze bu do wy alei Pia stów. W spo tka niu
uczest ni czy li m.in. wi ce wo je wo da ślą -
ski An drzej Pi lot, prze wod ni czą cy Ra -
dy Po wia tu Gli wic kie go Ta de usz Ma -
mok, sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo -
rek i pre zy dent Knu ro wa Adam Rams.

War tość te go za da nia wy nio -
sła 467 468,60 zł, z cze go z bu dże tu
pań stwa po cho dzi ło 233 734,00 zł, ze
środ ków po wia tu – 93 494,60 zł
i z bu dże tu Knu ro wa – 140 240,00 zł.
W ra mach prze bu do wy wy ko na no
no we chod ni ki i kra węż ni ki, prze pro -
wa dzo ne zo sta ły ro bo ty ka na li za cyj -
ne i na wierzch nio we, a tak że po wsta -
ło bar dzo do brze wi docz ne ozna ko -
wa nie i ele men ty bez pie czeń stwa ru -
chu. Rów no cze śnie gmi na Knu rów
wy ko na ła wła sną in we sty cję w tym
miej scu – prze bu do wę dwóch skrzy -
żo wań na al. Pia stów, chod ni ków
i miejsc do par ko wa nia, o war to -
ści 1,7 mln zł.

Z ko lei w Żer ni cy po wiat i gmi na
Pil cho wi ce, przy wspar ciu otrzy ma -
nym z Na ro do we go Pro gra mu Prze -
bu do wy Dróg Lo kal nych zmo der ni zo -
wali li czą cy 863 mb frag ment dro gi
po wia to wej 2916S pro wa dzą cej
do Smol ni cy. War tość te go za da nia
wy nio sła 858 859,34 zł – z bu dże tu
pań stwa po cho dzi ła kwo ta 427
485,00 zł, a z po wia tu i gmi ny po
215 687,17 zł. Za kres prac ob jął m.in.
ro bo ty przy go to waw cze i roz biór ko -
we, ro bo ty ziem ne, prze bu do wę prze -
pu stów, wy ko na nie pod bu do wy dro gi,
ro bo ty na wierzch nio we, ozna ko wa nie
po zio me, pio no we i ele men ty bez pie -

czeń stwa ru chu. Ko lej -
ny od ci nek tej dro gi
o dłu go ści 500 mb po -
wiat zmo der ni zo wał
wspól nie z gmi ną Pil -
cho wi ce. War tość te go
za da nia wy nio sła
744 892,16 zł, z cze go
z bu dże tów po wia tu
i gmi ny po cho dzi ło
po 372,446,08 zł. Za -
kres ro bót był po dob -
ny, jak na po przed nim
od cin ku, ale do dat ko -
wo wy ko na ne tu zo sta -
ły ba rie ry ener go chłon -
ne. 

(RG)

Dro gi jak no we

Wy re mon to wa na ale ja Pia stów w Knu ro wie-Szczy gło wi cach.

Kie row cy cie szą się z no wej na wierzch ni na dro dze z Żer ni cy do Smol ni cy,
gdzie wcze śniej jeź dzi ło się fa tal nie.

Dro go we in we sty cje po wia tu chwa lił wi ce wo je wo -
da ślą ski An drzej Pi lot. Na zdję ciu (z le wej) w roz mo -
wie z Ja nem Osma nem, dy rek to rem Za rzą du Dróg
Po wia to wych w Gli wi cach.
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W ubie głym ro ku, ko rzy sta -
jąc z do ta cji Po wia tu Gli -
wic kie go, pięć za byt ków
z na sze go te re nu prze szło
re mon ty i pod da nych zo -
sta ło pra com kon ser wa tor -
skim. 
Po wiat Gli wic ki w ro ku 2013
udzie lił do ta cji w wy so ko -
ści 70 tys. zł na pra ce kon ser -
wa tor skie, re stau ra tor skie
i ro bo ty bu dow la ne przy
obiek tach wpi sa nych do re je -
stru za byt ków. 

Dzię ki te mu w Pa ra fii
Rzym sko ka to lic kiej pw. św.
Ka ta rzy ny Alek san dryj skiej
w Tosz ku prze pro wa dzo -
no II etap kon ser wa cji oł ta rza
głów ne go (do ta cja w kwo -
cie 10 tys. zł). Z ko lei w Pa ra -
fii Rzym sko ka to lic kiej pw.
Trój cy Prze naj święt szej
w Wi śni czu (gm. Wie lo wieś)
wy ko na no pra ce po kryw cze
i re no wa cję krzy ża (do ta cja –

10 tys. zł). Cen trum Kul tu ry „Za mek
w Tosz ku” otrzy ma ło wspar cie w wy -
so ko ści 25 tys. zł, któ re zo sta ły prze -
zna czo ne na re mont bra my prze jaz do -
wej bu dyn ku bram ne go to szec kie go
zam ku. Pa ra fia Rzym sko ka to lic ka pw.
Trój cy Świę tej w Ra cho wi cach/Sie ra -
ko wi cach (gm. So śni co wi ce) otrzy ma -
ła 10 tys. zł na wy mia nę po kry cia wie -
ży z gon tu. 15 tys. zł pa ra fia w Po ni -

szo wi cach prze zna czy ła na za da nie pn.
„Pra ce re mon to wo -kon ser wa tor skie
w XV -wiecz nym ko ście le pw. Św. Ja na
Chrzci cie la w Po ni szo wi cach – etap
koń co wy”. Etap ten obej mo wał m.in.
wy mia nę gon tów wraz z wy mia ną po -
szy cia ścian bocz nych, wy mia nę po -
sadz ki ka pli cy bocz nej, re kon struk cję
i wy mia nę scho dów na lo żę ko la tor ską.

(SoG)

Przy wspar ciu po wia tu

ILE MA MY, NA CO WY DA MY

Do ta cja po wia tu umoż li wi ła prze pro wa dze nie
ko lej nych prac re mon to wych za byt ko wych
drew nia nych ko ściół ków.

Bra ma na Zam ku w Tosz ku cie szy oko od no wio ny mi ele men ta mi z pia skow -
ca.

Kon struk cję bu dże tu na 2014 przy bli ża Czy tel ni kom
WPG skarb nik Po wia tu Gli wic kie go Ma ria Owcza -
rzak -Siej ko.
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3 stycz nia uro czy ście pod su mo wa -
ny zo stał XIV Mię dzysz kol ny Prze -
gląd In sce ni za cji Bo żo na ro dze nio -
wych, or ga ni zo wa ny przez Gór no -
ślą skie Cen trum Edu ka cyj ne w Gli -
wi cach. Wśród na gro dzo nych zna -
la zły się gru py z do mów po mo cy
spo łecz nej Po wia tu Gli wic kie go. 

Pod czas Prze glą du, któ ry od by wał
się od 9 do 13 grud nia na sce nie GCE
za pre zen to wa ło się bli sko 40 grup
z róż nych stron wo je wódz twa ślą skie -
go. W su mie wy stą pi ło na nim 710 ak -
to rów przy go to wa nych przez 63 opie -
ku nów. Pod czas pod su mo wa nia Prze -
glą du do au li GCE przy by li licz ni go -
ście, wśród któ rych by li m.in. bi skup
Ge rard Kusz, se kre tarz Po wia tu Gli -
wic kie go Mag da le na Bud ny i wi ce dy -
rek tor gli wic kiej de le ga tu ry Ślą skie go
Ku ra to rium Oświa ty El wi ra Ba rań ska -
-Szczer ba. Swe przed sta wie nia za pre -
zen  to  wa  ły
dwie z na -
gro dzo nych
grup –z Ka -
to  l i c  k ie  go
Gim na zjum
w Za brzu
oraz z Ze -
spo łu Szkol -
n o  - P r z e d  -
szko l  ne  go
w Nę dzy.
Licz ne i ob -
fi te na gro dy
ufun do wa ne
przez spon -
so rów wrę -

czy li lau re atom kon kur su bi skup Ge -
rard Kusz i dy rek tor GCE Bo gu mi ła
Klusz czyń ska. Ode bra li je m.in. przed -
sta wi cie le DPS -u w Pil cho wi cach oraz
DPS -u „Osto ja” w So śni co wi cach –
gru py z tych pla có wek za ję ły dwa rów -
no rzęd ne dru gie miej sca w swej ka te -

go rii. Wy róż nie nie dla opie ku nów grup
za au tor ski sce na riusz otrzy ma ły na to -
miast m.in. Iza bel la Pa cia i Bo że na Pie -
cza ra z pil cho wic kie go DPS -u. Wie le
słów po dzię ko wań ode bra ła Alek san -
dra Ma li szew ska z GCE, któ ra od 10 lat
jest „du szą” Prze glą du. 

Mię dzysz kol ny Prze gląd In sce ni za -
cji Bo żo na ro dze nio wych or ga ni zo wa -
ny jest 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)

Już po raz je de na sty za brzmia ły
w Dą brów ce (gmi na Wie lo wieś)
utwo ry śpie wa ne przez mło dych
uczest ni ków Wo je wódz kie go Fe sti -
wa lu Ko lęd i Pa sto ra łek. 

Fe sti wal pod su mo wa ny zo stał 11
stycz nia w tu tej szym ko ście le pw. św.
An ny i Hu ber ta. Je go po my sło daw czy ni
i głów na or ga ni za tor ka, Iwo na Ewer tow -
ska -Me ner przy po mnia ła, że w fe sti wa lo -
wych prze słu cha niach, któ re od by ły się
w li sto pa dzie, uczest ni czy ło po nad 300
wy ko naw ców m.in. z Gli wic, Knu ro wa,
Za brza, Ru dy Ślą skiej, Py sko wic i Ogro -
dzień ca. Pierw sze miej sca w po szcze gól -
nych ka te go riach za ję li: Ze spół wo kal ny
z SP nr 18 w Gli wi cach, Ze spół wo kal no -
-in stru men tal ny „Ósem ki” z ZSP w Wie -
low si, Pa try cja Ro doń z SP nr 6 w Py sko -
wi cach, Chór „Nut ki” z ZSP SP w Żer ni -
cy, Ze spół wo kal ny „Śpie waj ki” z SP nr 4

w Py sko wi cach, Ze -
spół wo kal ny z SP
nr 18 w Gli wi cach,
Ze spół wo kal no -in -
stru men tal ny z SP
w Pnio wie, Jo an na
i An na Pszo nak z SP
nr 18 w Gli wi cach,
Oli wia Fru eauff z SP
nr 6 w Py sko wi cach,
Ter cet „Szczę ście”
z MSP nr 9 w Knu ro -
wie, Chór ka me ral ny
„Can to” z Gim na -
zjum w Wie low si,
Alek san dra Śmie ja z Gim na zjum nr 3
w Knu ro wie i Ze spół wo kal no -in stru -
men tal ny z ZSS w Ra dzion ko wie. 

Fe sti wal od by wał się pod pa tro na -
tem ks. bp. Ge rar da Ku sza, sta ro sty

gli wic kie go Mi cha ła Nie szpor ka, ślą -
skie go ku ra to ra oświa ty Sta ni sła wa
Fa be ra i wój ta gmi ny Wie lo wieś Gin -
te ra Skow ron ka.

(RG)

Za śpie wa li w Dą brów ce
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Opłat ko we spo tka nie przed sta wi cie li jed -
no stek Ochot ni czej Stra ży Po żar nej z te re nu
po wia tu gli wic kie go i Gli wic od by ło się 12
grud nia w Knu ro wie. 
Stra ża kom w spo tka niu to wa rzy szy li m.in. Ta -
de usz Ma mok, prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go, a za ra zem czło nek Głów ne go Są -
du Ho no ro we go Za rzą du Głów ne go Związ ku
OSP RP w War sza wie, sta ro sta gli wic ki Mi -
chał Nie szpo rek, pre zy dent Knu ro wa Adam
Rams, se kre tarz Gli wic An drzej Ka ra siń ski,
wło da rze gmin i przed sta wi cie le rad z te re nu
po wia tu, rad ni po wia to wi, ko men dant miej ski
PSP w Gli wi cach Ja nusz Przy byl ski oraz go -
ście z za przy jaź nio ne go po wia tu strze lec kie go.
Du cho wą część spo tka nia pro wa dzi li ks. bp
Ge rard Kusz oraz ks. Piotr Fa liń ski – po wia to -
wy ka pe lan stra ża ków. 

Ro lę go spo da rzy spo tka nia peł ni li An drzej
Frej no – pre zes Za rzą du Po wia to we go Związ -
ku OSP RP w Gli wi cach i Piotr Du dło – pre zes
Za rzą du Miej skie go Związ ku OSP RP w Knu -
ro wie. An drzej Frej no pod su mo wał rok pra cy
po wia to we go OSP, po czym wraz z Ja nu szem
Przy byl skim wrę czył dy plo my pre ze som jed -
no stek OSP dzia ła ją cych w po wie cie. Za trud
ich pra cy po dzię ko wa li stra ża kom m.in. sta ro -
sta Mi chał Nie szpo rek i pre zy dent Adam
Rams. Bi skup Ge rard Kusz po świę cił opła tek,
po czym skła da no so bie ży cze nia na nad cho -
dzą ce świę ta Bo że go Na ro dze nia i No wy Rok.

(RG)

Stra żac ki opła tek Naj lep sze in sce ni za cje

Na gro dy zwy cięz com wrę czy li skarb nik Po wia tu Gli -
wic kie go Ma ria Owcza rzak -Siej ko, ks. Zyg fryd Plu ta
i wójt Gin ter Skow ro nek.

� ROK BO GA TY W WY DA RZE NIA �

An drzej Frej no – pre zes Za -
rzą du Po wia to we go Związ ku
OSP RP w Gli wi cach 

Rok 2013 był dla stra ża -
ków po wia tu gli wic kie go bo -
ga ty w wy da rze nia i suk ce sy.
W mar cu w za wo dach spor to -
wo -po żar ni czych Mło dzie żo -

wych Dru żyn Po żar ni czych w Pa niów kach bra ło udział 11
dru żyn. Uda ło nam się zor ga ni zo wać Po wia to wy Tur niej
Wie dzy Po żar ni czej, któ ry od był się w kwiet niu. W ma ju
przy współ pra cy z Po wia tem Gli wic kim zor ga ni zo wa li śmy
wy jazd do za przy jaź nio ne go po wia tu Calw w nie miec kim
Szwar cwal dzie. Po je cha ła z na mi mło dzież z OSP Świ bie,
co by ło na gro dą za osią gnię cia na kra jo wych za wo dach
spor to wo-po żar ni czych w 2012 r., w któ rych za ję ła II miej -
sce w kra ju. Na sza mło dzież uczest ni czy ła w obo zie na mio -
to wym wraz z ró wie śni ka mi z ca łe go po wia tu Calw. W tym
ro ku chcie li by śmy ich za pro sić do nas na obóz na mio to wy.

Na stęp nie – jak co ro ku w Ru dziń cu – od by ło się szko -
le nie stra ża ków wraz z za wo da mi węd kar ski mi. W okre sie
wa ka cyj nym na sza dru ży na z OSP Świ bie za ję ła I miej sce
w X Eu ro pej skich i XIII Kra jo wych Za wo dach Si ka wek
Kon nych Śmi giel. We wrze śniu uda ło nam się zor ga ni zo -
wać wspól nie ze Sta ro stwem Po wia to wym w Gli wi cach za -
wo dy spor to wo -po żar ni cze w Wil czy we wszyst kich 4 ka -
te go riach: se nio rzy, ko bie ty i męż czyź ni, a tak że mło dzie -
żo we dru ży ny po żar ni cze chłop ców i dziew cząt. Wzię ło
w nich udział 15 dru żyn. We współ pra cy ze sta ro stwem
zor ga ni zo wa ny też zo stał kon kurs pla stycz ny „Stra żak
przy szło ści”. Udział w nim bra ły pra wie wszyst kie przed -
szko la i szko ły po wia tu gli wic kie go. 

Cie szy fakt, że w Gli wi cach po wsta ła no wa jed nost ka –
OSP Brze zin ka. Jest to trze cia jed nost ka OSP w Gli wi cach.
Z ko lei OSP Wi dów pod pi sa ła wstęp ne po ro zu mie nie do ty czą -
ce wstą pie nia do Kra jo we go Sys te mu Ra tow ni czo -Ga śni cze go.

Dzię ku ję wszyst kim stra ża kom ochot ni kom za ich po -
świę ce nie i służ bę, za ra to wa nie mie nia i ży cia in nych lu dzi
w 2013 ro ku, a ich ro dzi nom – za wspar cie i wy ro zu mia -
łość, ja ką nas ota cza ją. 

Pod czas pod su mo wa nia Fe sti wa lu za pre zen to wa li się zdobywcy pierw szych
miejsc.
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Lau re atom Prze glą du gra tu lo wał bp Ge rard Kusz.

Jed ną z na gród otrzy ma ła za swe przed sta wie nie gru pa z DPS -u „Osto ja”
w So śni co wi cach.
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iCo roku na spotkaniu opłatkowym strażakom towarzyszą biskup

Gerard Kusz i ks. Piotr Faliński – tak było i tym razem. 

Przed sta wi cie le jed no stek OSP ode bra li po dzię ko wa nia za ca ło rocz -
ną do brą pra cę.
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21 grud nia w Gmin -
nej Bi blio te ce Pu -
blicz nej w Wie low si
od by ła się uro czy -
stość wrę cze nia
me da li przy zna -
nych przez Pre zy -
den ta Rze czy po -
spo li tej Pol skiej
„Za Dłu go let nie Po -
ży cie Mał żeń skie”. 
Wójt Gin ter Skow ro -
nek oraz prze wod ni -
czą cy Ra dy Gmi ny
Wie lo wieś Ste fan
Kusz go ści li 8 par
z te re nu gmi ny, któ re
za war ły zwią zek mał -
żeń ski w ro ku 1963.

Zło te Go dy to wy jąt ko wa uro czy stość,
któ rą pa ry mał żeń skie ob cho dzą po 50 la -
tach po ży cia mał żeń skie go. Wspól ne
prze ży te pół wie ku sta no wi świa dec two
wza jem nej doj rza łej mi ło ści, a tak że do -
sko na ły przy kład dla obec nych i przy -
szłych po ko leń, w ja ki spo sób bu do wać
wię zy ro dzin ne, pie lę gno wać mi łość,
a tak że two rzyć grunt pod trwa ły zwią zek. 

Po przy wi ta niu go ści wójt wy gło sił
cie płe prze mó wie nie do ze bra nych ju -
bi la tów i od zna czył pa ry me da la mi.
Ca łość do peł ni ły ży cze nia, upo min ki

oraz kwia ty. Po tem do stoj nych ju bi la -
tów za pro szo no na słod ki po czę stu nek.
W tym nie zwy kłym wy da rze niu to wa -
rzy szy ła im wiel ka ra dość i wzru sze -
nie, bo wiem spo tka nie by ło do sko na łą
oka zją do re flek sji nad prze mi ja ją cym
cza sem oraz snu cia wspo mnień. 

Mał żeń stwa, któ re zo sta ły uho no ro -
wa ne z oka zji Zło tych Go dów to: Ma -
ria i An to ni Gi go nio wie, An na i Eryk
Gro chla, Ma ria i Fran ci szek Kieł ba so -
wie, Ger tru da i Jan Kno pi ko wie, Anie -
la i Jó zef Ko niecz ny, Te re sa i Ewald

Oper skal scy, Wal bur ga i Wol fgang Po -
rscho wie oraz Gi ze la i Jó zef Spał ko -
wie. 

O pół to rej de ka dy wię cej wspól ne -
go ży cia ma ją za so bą Fran cisz ka
i Mar cin Ja ło wic cy z Wie low si, któ rzy
w ma ju ub. r. świę to wa li 65-le cie po ży -
cia mał żeń skie go. 

Po za licz ną ro dzi ną, gra tu la cje ju bi -
la tom zło ży ła tak że de le ga cja sa mo rzą -
du Wie low si, ży cząc im spo ko ju, po -
myśl no ści oraz zdro wia na dal sze la ta
wspól ne go ży cia. (GJ)

Zło te i Że la zne Go dy

Gro no ju bi la tów na pa miąt ko wej fo to gra fii zro bio nej po uro czy sto ści w Wielowsi.
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9 i 10 grud nia de le ga cja z Po wia tu
Gli wic kie go go ści ła w Opa wie
i Ostra wie w Cze chach w ra mach
pro jek tu „Wspar cie kształ ce nia
uczniów o spe cjal nych po trze bach
edu ka cyj nych” Co me nius Part ner -
skie Pro jek ty Re gio. 
By ła to już trze cia wspól na wi zy ta
od po cząt ku re ali za cji pro jek tu, w któ -
rym Po wia to wi Gli wic kie mu part ne ru -
ją Ze spół Szkół Spe cjal nych w Py sko -
wi cach i Dom Po mo cy Spo łecz nej
„Osto ja” w So śni co wi cach. Po wiat Gli -
wic ki re pre zen to wa ły: Ja dwi ga Nan -
dzik – dy rek tor Ze spo łu Szkół Spe cjal -
nych w Py sko wi cach, Ka ri na Szcze -
pań ska, na uczy ciel ka w tej szko le oraz
Sta ni sła wa Koł tyś i Mag da le na Fi szer -
-Rę bisz ze Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach. Go ście z Pol ski za pro sze -

ni zo sta li na przed sta wie nie przy go to -
wa ne przez Szko łę Spe cjal ną w Opa -
wie pt. „Va noc ni skol ni sla vnost”
w opaw skim Te atrze La lek. Ucznio wie
wraz z na uczy cie la mi za pre zen to wa li
aż pięt na ście od słon swo je go świą tecz -
ne go przed sta wie nia. By ły scen ki bar -
dzo we so łe i no stal gicz ne, na wią zu ją ce
do Świąt Bo że go Na ro dze nia. Bar dzo
pięk nym ge stem oka za ło się po ka za nie
na sce nie uczniów głę bo ko upo śle dzo -
nych, któ rzy, choć nie po tra fią mó wić,
ode gra li swo je ro le m.in. Trzech Kró li
w spo sób pro sty i uj mu ją cy. Przy po -
mnij my, że ini cja to ra mi po my słu
współ pra cy w ra mach pro gra mu Co me -
nius Part ner skie Pro jek ty Re gio by li Ja -
dwi ga Nan dzik, dy rek tor ZSS w Py -
sko wi cach i Ji ri Kup ka, dy rek tor Szko -
ły Spe cjal nej w Opa wie. Kon tak ty mię -
dzy pol ską i cze ską szko łą zo sta ły na -
wią za ne już bli sko dzie sięć lat te mu.
Wcze śniej obie pla ców ki wspól nie re -
ali zo wa ły co me niu so wy pro jekt pt.

„In ni a ta cy sa mi w Eu ro pie”.
W dru gim dniu wi zy ty go ście z Pol -

ski zwie dza li szko łę. Wra że nie ro bi ły
ko lo ry, któ re na da ją wnę trzom in dy wi -
du al ny cha rak ter. Dy rek cja opaw skiej
szko ły dum na jest przede wszyst kim
z nie daw no wy re mon to wa nej kuch ni,
za pro jek to wa nej tak, aby i ucznio wie
na wóz kach mo gli bez tru du przy go to -
wy wać po sił ki, myć na czy nia, czy
wsta wiać pra nie do sto ją cej tu taj pral ki.
Wra że nie ro bi rów nież pra cow nia ce ra -
mi ki z nie du żym pie cem do wy pa la nia
po wsta łych ozdób z gli ny – a ozdo by
ucznio wie opaw skiej szko ły (z po mo cą
na uczy cie li) ro bią prze ślicz ne. 

Po wi zy cie w szko le de le ga cja uda -
ła się do od po wied ni ka pol skie go Urzę -
du Wo je wódz kie go/Mar szał kow skie go

w Ostra wie, gdzie pro wa dzą cy pro jekt
Du san Fo lvarc ny, Ka mi la Kra lo va
i Petr Kse nic, na czel nik wy dzia łu zaj -
mu ją ce go się pro jek ta mi opo wie dzie li
o swo ich do świad cze niach w re ali za cji
pro jek tów do fi nan so wa nych z UE. Go -
ście obej rze li rów nież bar dzo in te re su -
ją cą pre zen ta cję o uro kach i naj pięk -
niej szych za kąt kach tu ry stycz nych
Slez ko -mo ra vskie go Kra ju. Du mą
ostra wian jest pięk ne ZOO, zna ne rów -
nież wie lu na szym ro da kom, któ rzy
czę sto przy jeż dża ją do Ostra wy wła -
śnie po to, aby po dzi wiać cie ka we ga -
tun ki zwie rząt.

Wi zy ta by ła bar dzo uda na i na pew -
no przy czy ni się do roz wo ju obu pla có -
wek. Wi dać bo wiem zdro wą ry wa li za -
cję mię dzy py sko wic ką i opaw ską
szko łą. Za rów no dy rek cje obu pla có -
wek, jak i na uczy cie le oraz ucznio wie
pod pa tru ją cie ka we roz wią za nia, aby
wpro wa dzać je na swo im grun cie. 

(MFR)

Kształ ce nio we wspar cie

Pięk ne, barw ne
i wzru sza ją ce
przed sta wie nie
opaw skich uczniów
zro bi ło wra że nie
na wszyst kich
obec nych.

Pod czas po zna wa -
nia pra cy z ucznia -
mi w Szko le Spe -
cjal nej w Opa wie.
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„Ma gicz ny świat za ba wek” to mię -
dzysz kol ny kon kurs li te rac ko -fo to -
gra ficz ny, zor ga ni zo wa ny przez
Szko łę Pod sta wo wą w Rud nie
pod pa tro na tem ho no ro wym m.in.
Mar ka Mi cha la ka, Rzecz ni ka Praw
Dziec ka oraz Sta ro sty Gli wic kie go
Mi cha ła Nie szpor ka. Nie daw no zo -
stał pod su mo wa ny.

O tym, że za baw ki po sia da ją oso bli wą
ma gię, ni ko go nie trze ba prze ko ny wać.
Do sko na le wie dzą to też na uczy cie le
pra cu ją cy w SP w Rud nie, któ rzy wpa -
dli na po mysł, aby zor ga ni zo wać kon -
kurs, któ re go te ma tem prze wod nim
uczy ni li wła śnie przed mio ty wy ko rzy -
sty wa ne przez naj młod szych w trak cie
ich za baw.

– Za le ża ło nam na tym, aby dzie ci
bio rą ce udział w kon kur sie two rzy ły
swe pra ce z przy jem no ścią. Przed mio -
ta mi naj bliż szy mi każ de mu dziec ku są
wszak za baw ki, stąd po sta no wi ły śmy
za pro po no wać ta ki wła śnie te mat. Nie
ukry wam, że dla nas by ło to wręcz ma -
gicz ne do świad cze nie, po zwa la ją ce
prze nieść się wspo mnie nia mi do cza -
sów dzie ciń stwa i przy po mnieć so bie
za baw ki, któ ry mi ba wi li śmy się
przed la ty – wy zna je jed na z or ga ni za -
to rek. 

Za da niem uczest ni ków kon kur su
by ło wy ko na nie mak sy mal nie pię ciu
fo to gra fii przed sta wia ją cych ich ulu -
bio ne za baw ki oraz na pi sa nie pra cy li -
te rac kiej (for ma do wol na) te ma tycz nie
zwią za nej ze zdję cia mi. Kon kurs ten
cie szył się ogrom nym za in te re so wa -
niem. Do se kre ta ria tu szkol ne go na pły -
nę ło sto prac! 

Ju ry w skła dzie dr Wio let ta Dy mel,
Jo lan ta Zyg munt -Wię zik i Jo lan ta Bła -
siak -Wiel gus mia ło „twar dy orzech

do zgry zie nia”, bo wiem uczest ni cy
przy go to wa li pra ce na bar dzo wy so kim
po zio mie. Osta tecz nie ko mi sja na gro -
dzi ła 12 prac w czte rech ka te go riach:
Grand Prix, Naj lep sza pra ca li te rac ka,
Naj lep sza fo to gra fia, Wiersz.

16 grud nia br. w SP w Rud nie zo sta -
ła zor ga ni zo wa na uro czy stość pod su -
mo wu ją ca to przed się wzię cie. Przy by li
na nią m.in. Zdzi sła wa Wa niek – dy rek -
tor De le ga tu ry w Gli wi cach Ślą skie go
Ku ra to rium Oświa ty, Krzysz tof Ob rzut
– wójt gmi ny Ru dzi niec, Agniesz ka
Po low czyk re pre zen tu ją ca Nad le śnic -
two Ru dzi niec, Re na ta Böhm – pre zes
Sto wa rzy sze nia na Rzecz Od no wy
i Roz wo ju Lo kal ne go So łec twa Rud no.
Za bra kło je dy nie Mar ka Mi cha la ka,
Rzecz ni ka Praw Dziec ka, któ re go obo -
wiąz ki za trzy ma ły za gra ni cą. Nie za -
po mniał on jed -
nak o SP w Rud -
nie i dał wy raz
swej sym pa tii
dla tej pla ców ki
e d u  k a  c y j  n e j ,
wy sy ła jąc do or -
g a  n i  z a  t o  r ó w
oraz dzie ci cie -
pły list, w któ -
rym za pew nił
o po par ciu dla
te go przed się -
wzię cia. Każ dy
uczest nik kon -
kur su otrzy mał po da run ki od rzecz ni -
ka. Dzię ki wspar ciu spon so rów or ga ni -
za to rzy mo gli hoj nie wy na gro dzić lau -
re atów.

– Wszyst ko za czę ło się od książ ki
pt. „Tra dy cyj ne oraz współ cze sne za -
ba wy i gry dzie cię ce“, któ rą w Pol skim

To wa rzy stwie Lu do znaw czym wy da ła
na sza po lo nist ka – przy po mnia ła dy -
rek tor SP w Rud nie Ewa Do hr mann. –
Za spra wą tej książ ki przy po mnie li -

śmy so bie, jak waż ne miej sce w ży ciu
każ de go czło wie ka, a w szcze gól no ści
dziec ka, zaj mu je za ba wa i za baw ka. 

Ucznio wie przy go to wa li wy stęp ar -
ty stycz ny, wpro wa dza ją cy dzie ci oraz
do ro słych w ma gicz ny świat sta rych
ślą skich „gracz kow” i „ba wi doł kow”.
Nie za bra kło tań ców, śpie wów, ślą -
skich wy li cza nek, pre zen ta cji ulu bio -
nych za ba wek. Po wrę cze niu na gród
i po dzię ko wań, przy szedł czas na naj -
więk szą atrak cję te go dnia – wy stęp
Mar ka Szoł ty ska, zna ne go po pu la ry za -
to ra śląsz czy zny. Za pre zen to wał on
sta re gracz ki, o któ rych dziś już się nie
pa mię ta, za chę ca jąc rów no cze śnie
do kul ty wo wa nia tra dy cji i pie lę gno -
wa nia dzie dzic twa przod ków. 

Kon kurs „Ma gicz ny świat za ba wek”
jest ko lej nym gło sem w spra wie upo -
wszech nia nia praw dziec ka. Or ga ni za -
to rzy ma ją na dzie ję, że dzię ki ich dzia -
ła niom do ro śli przy po mną so bie, jak
waż ne miejsce w ży ciu dzie ci zaj mu ją
za baw ki. BO ŻE NA KACZ MAR CZYK

To, co dzie ciom naj bliż sze

Ma rek Szoł ty sek przy po mniał, jak nie gdyś ba wi li się naj -
młod si na Ślą sku.
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No we za sa dy
WPR 2014-2020
Kie row nik Biu ra Po wia to we go
Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni -
za cji Rol nic twa (ARiMR) w Py sko wi -
cach An drzej Frej no in for mu je
o no wych za sa dach Wspól nej Po li -
ty ki Rol nej na la ta 2014-2020.

Jed nym z naj waż niej szych ele men tów
re for my WPR jest uza leż nie nie 30 proc.
do płat bez po śred nich od speł nia nia przez
rol ni ków wy mo gów eko lo gicz nych. 

Rol ni cy nie otrzy ma ją 30 proc. bez -
po śred nich do płat, je śli nie bę dą „dy wer -
sy fi ko wa li” upraw. W prak ty ce ozna cza
to, że je śli bę dą chcie li otrzy my wać
„peł ne” do pła ty, to bę dą mu sie li utrzy -
my wać pa stwi ska, wy go spo da ro wy wać
ob sza ry pro eko lo gicz ne lub sto so wać in -
ne „rów no waż ne” środ ki ochro ny przy -
ro dy. Jed nak w przy pad ku Pol ski z tych
wy mo gów  bę dzie wy łą czo ne po nad 80
proc. go spo darstw, po nie waż są ma łe i ta
pro eko lo gicz na re for ma ich nie do ty czy.  

Mi ni stro wie do spraw rol nic twa, któ -
rzy przy ję li kształt zre for mo wa nej WPR
pod czas po sie dze nia w Bruk se li 16
grud nia 2013 r. uzgod ni li, że obo wią zek
speł nie nia po wyż sze go wa run ku przez
rol ni ków wej dzie w ży cie w 2015 ro ku,
na to miast rok 2014 bę dzie okre sem
przej ścio wym, w któ rym wspar cie  dla
rol nic twa bę dzie udzie la ne na do tych -
czas obo wią zu ją cych za sa dach.  

Szer sze niż do tych czas i obo wiąz ko -
we we wszyst kich kra jach wspól no ty bę -
dzie wspie ra nie mło dych rol ni ków czy li
tych, któ rzy nie osią gnę li jesz cze 40 ro -
ku ży cia. W ra mach do płat bez po śred -
nich ma ją oni otrzy my wać przez 5 lat
o 25 proc. wię cej niż po zo sta li. 

Ko lej ną waż ną zmia ną jest wy klu cze -
nie z otrzy my wa nia do płat rol nych m.in.
lot nisk i te re nów spor to wych, mi mo, że
mo gą być one użyt ko wa ne rol ni czo. 

Przy ję te w grud niu 2013 r. przez mi -
ni strów rol nic twa za sa dy WPR są zgod -
ne  z lu to wy mi usta le nia mi przy wód ców
państw Unii, któ rzy uzgod ni li wte dy
stop nio we wy rów ny wa nie do płat we
wszyst kich pań stwach, w któ rych do pła -
ty bez po śred nie do hek ta ra są niż sze
od 90 proc. śred niej unij nej (m.in. Pol -
ska). Róż ni ca po mię dzy wy so ko ścią tych
do płat a wy so ko ścią 90 pro cent śred niej
unij nej ma być zmniej szo na o jed ną trze -
cią stop nio wo w la tach 2015-2020. We
wszyst kich kra jach człon kow skich do -
pła ty nie mo gą być mniej sze niż 196 eu -
ro na hek tar, przy czym ten wskaź nik ma
być osią gnię ty do 2020 ro ku. Wy rów na -
nie do płat ma być sfi nan so wa ne przez te
pań stwa człon kow skie, w któ rych są one
po wy żej unij nej śred niej. 

Po nad to za twier dzo no po stu lat Pol -
ski, że kra je, któ re otrzy mu ją do pła ty
na po zio mie po ni żej 90 proc. śred niej
UE, bę dą mo gły prze su wać na te do pła -
ty do 25 proc. środ ków z II fi la ru WPR,
czy li z Pro gra mu Roz wój Ob sza rów
Wiej skich na la ta 2014-2020. 

W ra mach WPR pol skie rol nic two
ma otrzy mać prze szło 32 mld eu ro
w cią gu naj bliż szych sied miu lat.
Więk szość tych środ ków tra fi do rol ni -
ków i przed się bior ców za po śred nic -
twem ARiMR, któ ra na dal bę dzie
Agen cją Płat ni czą re ali zu ją cą wy pła ty
w ra mach WPR. (AF)

Po wiat Gli wic ki od 2012 ro ku re ali -
zu je pro jekt „Mam za wód – mam
pra cę w re gio nie” współ fi nan so -
wa ny ze środ ków Unii Eu ro pej skiej
w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go. W pro jek cie bio rą
udział ucznio wie Ze spo łu Szkół
im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie,
Ze spo łu Szkół Za wo do wych nr 2
w Knu ro wie oraz Ze spo łu Szkół im.
M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach. 

W ra mach pro jek tu prze pro wa dzo no
dwa na bo ry uczest ni ków. Pierw szy do -
ty czył uczniów uczęsz cza ją cych
do klas o pro fi lu za wo do wym w ro ku
szkol nym 2012/2013, na to miast dru gi
– w ro ku szkol nym 2013/2014. W ra -
mach pierw sze go na bo ru 115 uczest ni -
ków wzię ło udział w za ję ciach za wo -
do we go do radz twa gru po we go, na to -
miast 100 uczniów za kwa li fi ko wa ło się
do udzia łu w dru gim eta pie pro jek tu –
uczest ni czy li oni w za ję ciach za wo do -
we go do radz twa in dy wi du la ne go oraz
mo gli wziąć udział w wi zy tach stu dyj -
nych, kur sach, prak ty kach i za ję ciach
do dat ko wych. Pra wie 100 uczniów
wzię ło udział w wi zy tach stu dyj nych.
Mia ły one miej sce w na stę pu ją cych fir -
mach: WA SKO SA, Fiat Au to Po land
Ty chy, PSS Spo łem Gli wi ce, Go spo -
dar stwo Szkół kar skie KA PIAS, Bank
Pe kao SA I Od dział Gli wi ce oraz
na Mię dzy na ro do wych Tar gach Gór -
nic twa, Prze my słu Ener ge tycz ne go
i Hut ni cze go i na Eu ro pej skich Tar gach
Pra cy, Przed się bior czo ści i Edu ka cji.

Po nad to ucznio wie mie li moż li wość
uczest ni czyć w Tar gach Pra cy i Edu ka -
cji or ga ni zo wa nych w Ryb ni ku.

Pra wie 30 uczest ni ków wzię ło
udział w prak ty kach za wo do wych.
Ucznio wie otrzy ma li rów nież do stęp
do plat for my e -le ar nin go wej, któ ra po -
zwa la na uzu peł nie nie bra ków wie dzy
z po szcze gól nych przed mio tów, po sze -
rze nie po sia da nej wie dzy oraz przy go -
to wa nie się do ma tu ry.

Uczest ni cy pro jek tu bio rą tak że
udział w kur sach za wo do wych. 30
z nich ukoń czy ło kurs pra wa jaz dy kat.
B, 20 – kurs eks plo ata cji in sta la cji
elek tro ener ge tycz nych o na pię ciu do
1 kV, a 19 – kurs kie row ców wóz ków

jez dnio wych wraz
z wy mia ną bu tli ga -
zo wych. Obec nie
uczest ni cy pro jek tu
bio rą udział w kur -
sie AU TO CAD
oraz w kur sie
„Kosz to ry so wa nie
ro bót bu dow la nych
w tech ni ce kom pu -
te ro wej”. 

W ra mach pro -
jek tu uczest ni cy
mo gą brać udział
w za ję ciach do dat ko wych i wy rów naw -
czych. Do tych czas od by ły się za ję cia
z ma te ma ty ki, in for ma ty ki, przed mio -

tów eko no micz nych i przed mio tów
elek trycz nych. Z tej for my wspar cia
sko rzy sta ło już 44 uczniów.

W ra mach dru gie go na bo ru
do udzia łu w pro jek cie za kwa li fi ko wa -
no 90 uczest ni ków, któ rzy bra li udział
w za ję ciach za wo do we go do radz twa
gru po we go. Do udzia łu w za ję ciach za -
wo do we go do radz twa in dy wi du la ne go
za kwa li fi ko wa no 78 uczest ni ków.
Na pod sta wie spo rzą dzo nych wraz
z do rad ca mi za wo do wy mi In dy wi du al -
ny ch Pla nach Roz wo ju Za wo do we go
Uczest ni ka Pro jek tu rów nież uczest ni -
cy, któ rzy bio rą udział w pro jek cie
w ra mach dru gie go na bo ru, bę dą mo gli
wziąć udział w kur sach, prak ty kach,
wi zy tach stu dyj nych i za ję ciach do dat -
ko wych, a tak że otrzy ma ją do stęp
do plat for my e -le ar nin go wej.

Dzię ki re ali za cji pro jek tu szko ły,
któ rych ucznio wie bio rą  w nim udział,
zo sta ły do po sa żo ne w ma te ria ły dy dak -
tycz ne oraz wzbo ga ci ły się ich 4 pra -
cow nie prak tycz nej na uki za wo du.

War tość do po sa że nia wy nio sła po -
nad 190 tys. zł. Z kolei ok. 180
uczniów i ab sol wen tów zdo bę dzie na -
rzę dzia i umie jęt no ści po moc ne w zna -
le zie niu wy ma rzo nej pra cy. 

SZY MON BŁASZ CZYK
- koordynator projektu

MAM ZA WÓD MAM PRA CĘ 

I Szkol ne Fo rum Pra co daw ców
„Tech ni ka lia 2013” od by ło się 16
grud nia w sie dzi bie Ze spo łu Szkół
Me cha nicz no -Elek tro nicz nych
w Gli wi cach. Prze zna czo ne by ło dla
wszyst kich za in te re so wa nych roz -
wo jem szkol nic twa za wo do we go. 
Przed się wzię cie zor ga ni zo wa no w ra -
mach pro jek tu pt. „Sta wia my na wy so -
kie kwa li fi ka cje za wo do we” współ fi -
nan so wa ne go przez Mia sto Gli wi ce,
re ali zo wa ne go w ra mach Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki, Prio ry -
tet IX Roz wój wy kształ ce nia i kom pe -
ten cji w re gio nach, Dzia ła nie 9.2. Pod -
nie sie nie atrak cyj no ści i ja ko ści szkol -
nic twa za wo do we go. 

Spo tka nie mia ło for mę pa ne li dys -
ku syj nych, któ rych na czel nym ce lem
by ło okre śle nie po trzeb współ cze sne go
ryn ku pra cy, mo de lu ab sol wen ta
w świe tle no wej pod sta wy pro gra mo -
wej oraz pod kre śle nie ro li współ pra cy
mię dzy za kła da mi pra cy a szko ła mi.
Go spo da rza mi by ły dy rek tor ZSM -
-E We ro ni ka Te bin ka oraz ko or dy na -
tor ka pro jek tu Edy ta Mierz wa.

Mów cy, wśród któ rych by li m.in.
po seł Jan Kaź mier czak, dy rek tor Po -
wia to we go Urzę du Pra cy w Gli wi cach
Marek Kuźniewicz i przed sta wi ciel
Opla Grze gorz Smoł ka za uwa ży li, że
ist nie je po trze ba za cie śnie nia współ -
pra cy szko ły ze śro do wi skiem pra co -
daw ców w ce lu za pew nie nia moż li wo -
ści kształ ce nia prak tycz ne go
i prak tyk za wo do wych, roz -
wi ja nia za in te re so wań za wo -
do wych uczniów przez wy -
ciecz ki przed mio to we czy
do po sa że nie ba zy dy dak -
tycz nej szko ły. 

Przed się wzię ciu to wa rzy -
szy ły od by wa ją ce się na te re -
nie pla ców ki warsz ta ty
dzien ni kar skie, ćwi cze nia
do ty czą ce me tod szyb kie go
czy ta nia i za ję cia roz wi ja ją ce
kre atyw ność i przed się bior -
czość. An na Lat ta-Pi sa rek
od kry ła przed mło dzie żą va -
de me cum dzien ni ka rza, za -
po zna jąc wszyst kich z pod -

sta wo wy mi za sa da mi pra cy dzien ni kar -
skiej – dzię ki te mu spo tka niu ucznio -
wie sa mi zre da go wa li biu le tyn ZSM -E.
Za ję cia prze pro wa dzo ne przez przed -
sta wi cie li Po rad ni Psy cho lo gicz no -Pe -
da go gicz nej uświa do mi ły mło dzie ży
po trze bę po zna nia swo ich moc nych
i sła bych stron. Alek san dra Sty ka
w trak cie warsz ta tów po ka za ła
uczniom, ja kich błę dów się wy strze -
gać, aby umieć prze czy tać tekst ze zro -

zu mie niem. Każ de z tych spo tkań mia -
ło na ce lu po ka za nie, że mło dzież
kształ co na w ZSM -E ma przed so bą
ogrom ne moż li wo ści i to nie tyl ko
tech nicz ne.

Po wiat Gli wic ki na Tech ni ka -
liach 2013 re pre zen to wa li Sła wo mir
Adam czyk z Za rzą du Po wia tu oraz
Mag da le na Bud ny, se kre tarz Po wia tu
Gli wic kie go. 

(KL)

Szko ła i pra co daw cy 

PRZED SIĘ BIOR CZY 
PO WIAT

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

Uczest ni cy pro jek tu uczą się, jak ak tyw nie szu kać pra cy…
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…ma ją też moż li wość zdo by cia no wych kwa li fi ka cji,
np. pra wa jaz dy.

Technikalia zgromadziły grono osób, którym bliskie są sprawy zatrudnienia
absolwentów szkół zawodowych.
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Projekt  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Wzru sza ją cy prze bieg mia ło spo -
tka nie opłat ko we w Do mu Po mo cy
Spo łecz nej dla Dzie ci i Mło dzie ży
pro wa dzo nym przez Za kon Oj ców
Ka mi lia nów w Pil cho wi cach.
Do wie lu miesz kań ców przy je cha li
bli scy – nie raz z od -
le głych stron kra ju.

W kli mat nad cho dzą -
cych świąt Bo że go
Na ro dze nia wpro wa -
dzi ło wszyst kich
przed sta wie nie ja seł -
ko we, za pre zen to wa -
ne przez gru pę zło -
żo ną z miesz kań ców
pil cho wic kie go DPS -
-u. Hi sto ria przyj-
ścia na świat Dzie -
ciąt ka Je zus przed -
sta wio na zo sta ła
w pięk nej sce no gra -
fii i na stro jo wej
opra wie mu zycz nej.
Za przy go to wa nie
tej in sce ni za cji dzię -
ko wał miesz kań com
i ich opie ku nom dy -
rek tor DPS -u, ka mi -
lia nin brat Bro ni -
sław Ma lic ki, któ ry
zło żył też wszyst kim
ser decz ne ży cze nia
świą tecz ne. Po kon -

cer cie ko lęd w wy ko na niu KGW
w Wil czy przy szła po ra na dzie le -
nie się opłat kiem i wi gi lij ną wie -
cze rzę.

(RG) 

Ro dzin nie u ka mi lia nów 

Ży cze nia prze ka zał wszyst kim dy rek tor DPS -u, brat
Bro ni sław Ma lic ki.

Pa nie z Ko ła Go spo dyń Wiej skich w Wil czy za śpie wa -
ły ko lę dy.
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W Szpi ta lu w Py sko wi cach od da na
zo sta ła do użyt ku zmo der ni zo wa na
Izba Przy jęć. Speł nia wszyst kie
stan dar dy, ja kie bę dą obo wią zy -
wać w pol skim lecz nic twie za -
mknię tym od koń ca 2016 r. 

Uro czy ste od da nie do użyt ku in we sty -
cji od by ło się 12 grud nia. Jest ona ko -
lej nym eta pem pro wa dzo nej od 2009 r.
kom plek so wej mo der ni za cji szpi ta la,
wy ko ny wa nej w ce lu do sto so wa nia go
do wy mo gów prze pi sów mi ni ste rial -
nych, któ re wej dą w ży cie za kil ka lat.
Prze bu do wa na Izba Przy jęć jest ja sna,
ko lo ro wa i funk cjo nal na. Wy dzie lo ne
w niej zo sta ło am bu la to rium ura zo we,
sa la ob ser wa cyj na dla przy pad ków in -
ten syw nej te ra pii, zmo der ni zo wa no
pra cow nię en do sko pii i po pra wio no ja -
kość sa ni ta ria tów. Wy ko na no pra ce
na po wierzch ni 220 m2, za ogól ną
kwo tę 457 tys. zł. 

Le szek Ku biak, pre zes Za rzą du
spół ki Szpi tal w Py sko wi cach przy po -
mniał hi sto rię tej lecz ni cy i wy ko na ne
tu w ostat nich la tach in we sty cje. Szpi -
tal od 1999 r. zwią za ny jest z Po wia tem
Gli wic kim – do lip ca ub. ro ku dzia łał
ja ko je go jed nost ka or ga ni za cyj na,
a obec nie jest spół ką z o. o. ze 100-pro -
cen to wym udzia łem po wia tu. Skła da
się z dwóch bu dyn ków, z któ rych je den
wy bu do wa ny zo stał w 1900 r., a dru gi

w 1974 r. W cią gu ostat nich lat Po wiat
Gli wic ki prze zna czył na nie go środ ki
w wy so ko ści po nad 7,5 mln zł. W ra -
mach do sto so wa nia pla ców ki do no -
wych wy mo gów roz po rzą dze nia mi ni -
stra zdro wia, od 2009 r. wcie la ny jest
w ży cie pro jekt jej kom plek so wej mo -
der ni za cji, prze pro wa dza ny eta pa mi. –
Wy ko na no już mo der ni za cję oto cze nia
łącz nie z nie zbęd ną dro gą po ża ro wą
i par kin ga mi, na stęp nie wy bu do wa ny
zo stał łącz nik mię dzy sta rą i no wą czę -
ścią szpi ta la, nie zbęd ny do po sze rze nia

dzia łal no ści usłu go wej szpi ta la w no -
wych po miesz cze niach – mó wił Le szek
Ku biak. – Do te go sta le in we stu je my
w no wy sprzęt me dycz ny. 

Szpi tal za bez pie cza te ren czte rech
gmin w za kre sie chi rur gii, cho rób we -
wnętrz nych, gi ne ko lo gii, a tak że
w pew nej czę ści dwóch do dat ko wych
gmin. – Pla ców ka ta jest sze ro ko zna na
po za gra ni ca mi po wia tu gli wic kie go,
szcze gól nie z do sko na łej po ro dów ki –
mó wił pod czas uro czy sto ści wi ce wo je -
wo da An drzej Pi lot. (RG)

Z wszelkimi standardami

Prze cię cia sym bo licz nej wstę gi przy wej ściu do Izby Przy jęć do ko na li An drzej
Pi lot – wi ce wo je wo da ślą ski oraz Mi chał Nie szpo rek – sta ro sta gli wic ki.
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Ini cja to rem i or ga ni za to rem kon cer tu
jest Sto wa rzy sze nie Mo ja Gmi na Nasz
Po wiat przy współ pra cy po wia to wych
do mów po mo cy spo łecz nej, któ re przy -
go to wu ją pro gram ar ty stycz ny na kon -
cert fi na ło wy. W wy ni ku je de na stej
edy cji kon cer tu, z któ re go – jak co ro -
ku – ca ły do chód prze zna czo ny zo stał
na or ga ni za cję świąt Bo że go Na ro dze -
nia w do mach po mo cy spo łecz nej, uda -
ło się ze brać 5 tys. zł. Kwo ta ta – po -
dzie lo na na 5 rów nych czę ści – prze la -
na zo sta ła na kon ta do mów po mo cy
spo łecz nej w So śni co wi cach, Knu ro -
wie, Pil cho wi cach, Kuź ni Nie bo row -
skiej i Wi śni czu.

Kon cert udo wod nił, że świę ta Bo że -
go Na ro dze nia to szcze gól ny czas,
w któ rym zwięk sza się na sza wraż li -

wość na po trze by dru gie go czło wie ka.
Po twier dza to mot to, któ re od 11 lat

to wa rzy szy kon cer to wi: „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”.

Tych po moc nych dło -
ni w zor ga ni zo wa niu
„Da rów Serc” jest co raz
wię cej. Peł na sa la knu -
row skie go ki na wy peł -
nio na przez go ści kon -
cer tu okla sku ją cych pro -
gra my ar ty stycz ne po -
szcze gól nych do mów
po mo cy sta no wi po -
twier dze nie, że im pre za
wro sła już na sta łe w pej -
zaż im prez gru dnio wych

Knu ro wa i Po wia tu Gli wic kie go, wpro -
wa dza jąc nas w na strój i kli mat świąt
Na ro dze nia Pań skie go.

„Ty le masz, ile dasz” to ha sło ro rat
eks po no wa ne w na szych ko ścio łach
pod czas mi nio ne go ad wen tu, współ -
brz mią ce ze sło wa mi Ja na Paw ła II: 

„Czło wiek jest wiel ki nie przez to
co ma, nie przez to kim jest, lecz przez
to, czym dzie li się z in ny mi”. W lu -
dziach drze mią ol brzy mie za so by do -
bra, wy star czy tyl ko stwo rzyć moż li -
wo ści ich uak tyw nie nia. „Da ry Serc”
są jed ną z nich. 

W imie niu za rzą -
du Sto wa rzy sze nia
Mo ja Gmi na Nasz
Po wiat pra gnę po -
dzię ko wać wszyst -
kim, któ rzy przy czy -
ni li się do zor ga ni zo -
wa nia kon cer tu. Jest
ich z ro ku na rok co -
raz wię cej i nie spo -
sób wszyst kich wy -
mie nić. Szcze gól ne
po dzię ko wa nia na le -
żą się Mi cha li nie
i Da riu szo wi Ryn da -
kom, któ rzy od 11 lat

dźwi ga ją głów ny cię żar or ga ni za cyj ny
im pre zy. Pra gnę skie ro wać po dzię ko wa -
nia do Cen trum Kul tu ry w Knu ro wie
i władz mia sta za wspar cie lo gi stycz ne
i udo stęp nie nie sa li, wła dzom po wia tu
za współ pra cę i wspar cie or ga ni za cyj ne,
cu kier ni kom i pie ka rzom, któ rych pysz -
ne wy ro by są atrak cją kon cer tu, spon so -
rom oraz wszyst kim, któ rzy po przez za -
kup ce gie łek i bez po śred ni udział
w kon cer cie wspar li tę ini cja ty wę.

Uwa żam, że nie tyl ko ze bra ne pie -
nią dze są waż ne. Waż niej szy jest nasz
kon takt z ty mi, któ rzy te go kon tak tu,
do bre go sło wa i odro bi ny ser ca, szcze -
gól nie w ta kim okre sie jak świę ta Bo -
że go Na ro dze nia, od nas i na szych ro -
dzin ocze ku ją. 

Wszyst kim, któ rzy to ro zu mie ją,
skła dam szcze re po dzię ko wa nia.

MA RIAN SA DEC KI – rad ny Po wia tu
Gli wic kie go, wi ce pre zes Sto wa rzy -

sze nia Mo ja Gmi na Nasz Po wiat

DA RY SERC
14 grud nia w knu row skim Cen trum Kul tu ry od był się fi nał XI Kon cer tu Cha -
ry ta tyw ne go „Da ry Serc”. 

Ko niec ro ku i po czą tek no we go to
czas pod su mo wań. Rok 2013 był
bar dzo pra co wi ty i owoc ny dla
Fun da cji Pro my czek z Knu ro wa. 

W mar cu otrzy ma li śmy sta tus or ga ni -
za cji po żyt ku pu blicz ne go, a co za tym
idzie moż li wość zbie ra nia 1% po dat ku
do cho do we go za rok 2013. Zre ali zo -
wa li śmy tak że dwa za da nia pu blicz ne. 

Pierw sze no si na zwę „Mu zy ka, ta -
niec i ruch” – są to warsz ta ty ru cho we
z ele men ta mi ki ne zjo lo gii edu ka cyj nej.
Za da nie zo sta ło zre ali zo wa ne dzię ki
wspar ciu fi nan so we mu Gmi ny Knu -
rów. Był to cykl warsz ta tów prze zna -
czo ny dla dzie ci w wie ku od 3 do 6 lat

z orze cze niem o nie peł no spraw no ści
lub ze wska za niem le kar skim do te ra pii
ru cho wej. Głów nym ce lem pro jek tu
by ło pro mo wa nie zdro we go sty lu ży cia
po przez wła sną ak tyw ność ru cho wą,
a tak że umoż li wie nie dzie ciom nie peł -
no spraw nym uczest ni cze nia w za ję -
ciach ru cho wych, nie zbęd nych do ich
roz wo ju psy cho ru cho we go, w ta ki spo -
sób, aby w peł ni mo gły uczest ni czyć
w ży ciu spo łecz nym. Pro jekt ten wzbo -
ga co ny był o ele men ty ki ne zjo lo gii
edu ka cyj nej, wy ko rzy stu ją ce tech ni ki
in te gro wa nia pół kul mó zgo wych oraz
har mo ni za cji cia ło -umysł. Dzie ci bar -
dzo chęt nie uczest ni czy ły w za ję ciach.

W tym ro ku bar dzo chcie li by śmy zre -
ali zo wać te za ję cia dla szer szej gru py
dzie ci. 

Dru gie za da nie to „Tro pem Ma gicz -
nych Miejsc – cykl in te gra cyj nych wy -
cie czek ar ty stycz no -kul tu ral nych”. Zo -
sta ła na nie udzie lo na do ta cja ze środ -
ków Po wia tu Gli wic kie go. 21 wrze śnia
ub. ro ku od by ła się ro dzin na wy ciecz ka
do Wro cła wia w ra mach te go za da nia
pu blicz ne go. Uczest ni ka mi wy ciecz ki
by li pod opiecz ni Fun da cji wraz z ro -
dzi ca mi i ro dzeń stwem oraz chęt ne ro -
dzi ny z po wia tu gli wic kie go. Mie li śmy
oka zję zwie dzić naj star szy park w Eu -
ro pie wraz z je go cie ka wy mi za byt ka -
mi – Park Szczyt nic ki, Ogród Ja poń ski,
naj więk sze i naj star sze w Pol sce ZOO,

pły nę li śmy pa ro stat kiem na Ostrów
Tum ski, na stęp nie po dzi wia li śmy Ar -
chi ka te drę św. Ja na Chrzci cie la oraz
Ry nek. 

Obec nie trwa ją sys te ma tycz nie za -
ję cia z ję zy ka an giel skie go dla dzie ci
oraz in dy wi du al ne za ję cia
te ra peu tycz ne dla na szych
pod opiecz nych, m.in. neu ro -
ki ne zjo lo gicz na te ra pia tak -
tyl na wg Mas gu to wej, po le -
ga ją ca na sty mu la cji i ma sa -
żu skó ry, któ ra ak ty wi zu je
roz wój funk cji mó zgo wych
oraz roz wój ukła du ner wo -
we go. Na si pod opiecz ni
wraz z ro dzi na mi ko rzy sta ją
z opie ki wy bra nych spe cja li -

stów z przy chod ni NZOZ „Ka med”
z Ka to wic. 

Szcze gó ły na na szej stro nie www.
fun da cja -pro my czek.pl.

AGNIESZ KA WAL CZYK 
– pre zes Zarządu Fun da cji Pro my czek

Rok 2013 w „Pro mycz ku”

Pod czas nie za po mnia nej wy ciecz ki Tro pem
Ma gicz nych Miejsc.
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Zespół z DPS-u w Wiśniczu przedstawił piękną świąteczną historię 
„z życia wziętą”.  
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Pa weł Szu bert jest zwy cięz -
cą VI Spi chle rzo we go Prze glą du
Gwa ry Ślą skiej „Go do my po na -
szy mu”. Udo wod nia, że mło dzi
chęt nie po słu gu ją się mo wą
przod ków.
Pa weł uczy się w pią tej kla sie Szko ły
Pod sta wo wej w Rud nie. Na co dzień
chęt nie gra w pił kę noż ną na po zy cji
po moc ni ka, jeź dzi na ro we rze, uczy
się gry na trąb ce oraz po bie ra lek cje
śpie wu. W cza sie wol nym z przy jem -
no ścią się ga po lek tu rę. Ostat nio czy -
ta książ ki Mar ka Szoł ty ska i za in spi -
ro wa ny przy kła da mi sta rych ślą skich
„gracz kow”, któ re pre zen tu je au tor,
pró bu je kon stru ować wła sne. 

Ro dzi na Szu ber tów od wie lu po -
ko leń miesz ka w Rud nie i pie lę gnu je
zna jo mość mo wy przod ków, sta ra jąc
się nią po słu gi wać w do mu oraz
wśród zna jo mych. Ro dzi ce Paw ła za -
dba li o to, aby ich syn tak że bie gle
po słu gi wał się gwa rą. Jest on wy cho -
wy wa ny w prze ko na niu, że gwa ra
jest skar bem, któ ry war to pie lę gno -
wać i prze ka zy wać ko lej nym po ko le -
niom. Pa weł – choć jest jesz cze
dziec kiem – do sko na le zda je so bie
spra wę z te go, że zna jo mo ści gwa ry
wsty dzić się nie mu si, wręcz prze -
ciw nie, jest to dla nie go po wód
do du my. Jak sam pod kre śla, praw -
dzi wą skarb ni cą ślą skich słó wek
i zwro tów jest je go dzia dek Hu bert,
z któ rym lu bi „se po go dać na roz maj -
te ty ma ty”.

– Mój sta rzik Hu bert piyk nie po ra -
dzi go dać. Jo lu bia go su chać, jak łon
roz pra wio ło tym, co bo ło piyr wy. Jo
tyż go dom i w do ma i w szko le
na prze rwach, i się cie sza, że te ra ski

mo ga se po go dać przed wi -
dow nią – wy zna je Pa weł. 

Chło pak po raz pierw szy
za pre zen to wał zna jo mość
gwa ry ślą skiej na sce nie
w 2011 r. Za grał wów czas ro -
lę kró la w „Ja seł kach po ślą -
sku” na pod sta wie au tor skie -
go sce na riu sza po lo nist ki
z SP w Rud nie. Ory gi nal ność
te go przed sta wie nia bo żo na -
ro dze nio we go, po le ga ją ca
na wpro wa dze niu ko lo ry tu re -
gio nal ne go w tre ści bi blij ne,
zo sta ła do ce nio na pod -
czas XVIII Wo je wódz kie go
Prze glą du Ze spo łów Szop ko -
wych w Py sko wi cach. Ju ry
przy zna ło wów czas rud now -
skim ak to rom II miej sce.
W czerw cu ub. r. po raz wtó -
ry Pa weł po ka zał, że pięk nie
wła da gwa rą pod czas fe sty nu ro dzin -
ne go „Po na szy mu, czy li o Ślą sku
po ślą sku” or ga ni zo wa ne go przez SP
w Rud nie z oka zji Dnia Dziec ka.
Chło piec był wów czas nar ra to rem
i opo wia dał hi sto rię Czer wo ne go
Kap tur ka i utop ca. 

Zwy cię stwo w VI Spi chle rzo wym
Prze glą dzie Gwa ry Ślą skiej jest nie -
wąt pli wie je go naj więk szym suk ce -
sem. Tekst na te mat fe rii, któ ry wy -
gło sił, zo stał na pi sa ny przez je go po -
lo nist kę Bo że nę Kacz mar czyk. Trze -
ba jed nak pod kre ślić, że był on efek -
tem wie lu roz mów, ja kie na uczy ciel -
ka pro wa dzi ła z uczniem na te mat te -
go, w ja ki spo sób spę dza on fe rie. Pa -
weł zaś naj bar dziej lu bi ku lig i rzu ca -
nie się kul ka mi ze śnie gu, więc o tym

„roz pra wioł” przed ko mi sją i licz ną
wi dow nią. 

– Pa weł jest bar dzo zdol nym
uczniem. Na sce nie czu je się, jak ry -
ba w wo dzie. Po tra fi tań czyć, śpie -
wać, gra na trąb ce, po za tym ma bar -
dzo do brą dyk cję. Z nie ukry wa ną
du mą słu cham, w ja ki spo sób in ter -
pre tu je i pre zen tu je tekst, któ ry na pi -
sa łam – pod kre śla Bo że na Kacz mar -
czyk. – Umie jęt ność po słu gi wa nia
się gwa rą ślą ską po wo li za ni ka. Tym
bar dziej więc cie szy po sta wa osób
ta kich, jak Pa weł Szu bert, któ re ślą -
sko „god ka pie lę gnu ją i ra da się nią
po słu gu ją”, czy niąc z niej istot ny
ele ment swej toż sa mo ści re gio nal -
nej.

(BK)

8 www.powiatgliwicki.pl

Godo po naszymu

Bar ba ra Kliś, miesz kan ka Py sko wic, ma
za le d wie 28 lat, jest ma mą czwór ki dzie ci
i nie daw no wy da ła swo ją pierw szą książ -
kę pt. „Ostat nia na dzie ja”. W po wie ści
przed sta wio na jest od wiecz na wal ka do -
bra ze złem. Do bro wy gry wa, ale nie
do koń ca…

– Od kąd pa mię tam, za wsze lu bi łam ry so -
wać. Ba zgra łam so bie coś w mo im ze szy ci ku,
aż ja koś tak przy szła we na twór cza i za czę łam

pi sać. Po cząt ko wo pi sa łam do szu fla dy, ale na -
mó wio na przez ko bie ty z mo jej ro dzi ny – sio -
strę, ku zyn kę i te ścio wą, po sta no wi łam spraw -
dzić się i wy sła łam tekst po wie ści do war szaw -
skie go wy daw nic twa. Od po wiedź po zy tyw na
przy szła bar dzo szyb ko. By łam zdzi wio na, bo
po wieść nie wy ma ga ła na wet zbyt wie lu ko -
rekt. Uda ło się! – opo wia da Bar ba ra Kliś, trzy -
ma jąc w rę ce świe żut ką po zy cję wy daw ni czą.

Au tor ka opi su je lo sy głów nej bo ha ter ki
Asi, któ ra oka zu je się być cór ką ko goś bar dzo,
bar dzo złe go. Jed nak że nie pod da je się wpły -
wom oj ca, tyl ko wal czy z od wiecz nym złem.
Nar ra cja pły nie wart ko, choć wąt ki oka zu ją się
cza sa mi mło dzień czo na iw ne… W po wie ści
obec ne są wpły wy hi sto rii o Har rym Pot te rze
i opo wie ści o wam pi rach. Au tor ka, za chę co na
suk ce sem swo jej pierw szej książ ki, już my śli
o na stęp nej. 

(MFR)

Pi sar ka z Py sko wic

Pa weł pod czas wy stę pu na prze glą dzie „Go -
do my po na szy mu”.
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Książ ka skła da się z 18 roz dzia łów,
któ re obej mu ją wie le dzie dzin ży cia
spo łe czeń stwa Wie low si – kul tu rę, go -
spo dar kę, edu ka cję. Pierw szy roz dział
po świę co ny zo stał hi sto rii Wie low si
(od 1305 r. do współ cze sno ści). W dru -
gim opi sa na zo sta ła wie lo wiej ska pa ra -
fia, w tym m.in. obiek ty sa kral ne, pro -
bosz czo wie, księ ża z nią zwią za ni
i stąd po cho dzą cy. Ko lej ny roz dział
wy peł ni ły ży cio ry sy wła ści cie li ziem -
skich, któ rzy rzą dzi li w Wie low si, a by -

li to m.in. Ver du go, Gar nier czy Du -
rant. 

Czwar ty roz dział no si ty tuł „Za -
mek”. Opi sa na jest tu hi sto ria bu dyn ku,
w któ rym dziś mie ści się sie dzi ba
Urzę du Gmi ny Wie lo wieś. Na stęp ny
trak tu je o hi sto rii szkol nic twa –
od przy ko ściel nej szko ły pod sta wo wej
do dzi siej sze go gim na zjum. 

W roz dzia le szó stym przed sta wio ne
zo sta ły pie cząt ki, któ re od po cząt -
ku XX w. uży wa ne by ły w urzę dzie,
ko ście le itd. Ko lej ny uka zu je Wie lo -
wieś w obiek ty wie – przed sta wia, jak
pre zen to wa no wieś w re kla mach i fol -
de rach skle pów czy firm. 

– Do syć istot ną spra wą by ło przed -
sta wie nie krót kie go za ry su do ty czą ce -
go ko mu ni ka cji, któ ra się ga swą hi sto -
rią 1948 ro ku, kie dy to do Wie low si za -
czął kur so wać pierw szy au to bus – do -
da je An drzej. Z ko lei w roz dzia le
„Wie lo wieś w le gen dach i w wier szu”

umiesz czo ne zo sta ły le gen dy, któ re zo -
sta ły prze ka za ne przez naj star szych
miesz kań ców Wie low si. Za mie ści łem
rów nież wier sze, po cho dzą ce szcze gól -
nie od mło dzie ży, a wy ko na ne z oka zji
licz nych uro czy sto ści.

Ko lej ny roz dział zo stał po świę co ny
stra ży po żar nej. Roz dział je de na sty
uka zu je Wie lo wieś na ma pie – do strzec
tu moż na m.in. jak zmie nił się układ
dróg czy obiek ty. Roz dział „Wie lo wieś
w prze wod ni kach” sta no wi zbiór opi -
sów miej sco wo ści za miesz czo nych
w róż nych prze wod ni kach. Roz dział
„Lud ność” za wie ra sta ty sty ki
od XVII w. do lat obec nych.

Osob ne miej sce w książ ce zo sta ło
po świę co ne ży ciu spor to we mu, w tym
m.in. klu bo wi „Tę cza”. Dział pięt na sty
to ży cie lud no ści ży dow skiej w Wie -
low si. „Zna ne oso by zwią za ne z Wie -
low sią” – tu taj za pre zen to wa ne zo sta ły
po sta ci tj. rzeź biarz lu do wy – Aloj zy
My na rek, ma larz i ry sow nik Alek san -
der Duncker. W roz dzia le „Wie lo wieś
w pocz tów ce” au tor za warł bo ga te
zbio ry uni ka to wych wi do kó wek.

W ostat nim roz dzia le książ ki zo sta -
ły przed sta wio ne zdję cia z ży cia miesz -
kań ców na tle róż ne go ro dza ju prac po -
lo wych, im prez kul tu ral nych czy uro -
czy sto ści sa kral nych.

– Książ ka po wsta ła dzię ki re gio na li -
stom, ko lek cjo ne rom oraz mo je mu za -
mi ło wa niu. Z du żym za an ga żo wa niem
zbie ra łem sta re fo to gra fie i udo ku men -
to wa łem hi sto rię tych te re nów. Wszyst -
kie fak ty po da ne w książ ce opar te są
na źró dłach hi sto rycz nych, ta kich jak
uni kal ne zdję cia i pocz tów ki, do ku -
men ty, ka len da rze, re kla my, pra sa oraz
bar dzo bo ga ta i ob szer na bi blio gra fia –
za chę ca An drzej Zie lon ka. 

Obec nie An drzej po szu ku je spon so -
ra, któ ry po mógł by mu w wy da niu
książ ki. Z au to rem moż na się kon tak to -
wać  pod nu  me  rem t e  l e  fo  nu
505 974 845. (Opr. SoG) 

Książ ka o Wie low si
– Wie lo wieś to na sza ma ła oj czy zna.
Nie mie li śmy do tąd tak ob szer nej
książ ki, któ ra by udo ku men to wa ła
ży cie daw nych miesz kań ców te go
te re nu wraz z tu tej szy mi kra jo bra za -
mi i za byt ka mi. Chcę, aby każ dy
mógł się z ni mi bli żej za po znać
w każ dej chwi li u sie bie w do mu.
Z tej wła śnie po trze by po wsta ła
książ ka „Dzie je Wie low si” – tłu ma -
czy jej au tor, An drzej Zie lon ka. 

An drzej Zie lon ka na pi sał wcze śniej
mo no gra fię Wi śni cza. 

Go to wy jest już pro jekt okład ki
książ ki. 

W nie mal że każ dej gmi nie na sze go
po wia tu wy da wa ne są lo kal ne ga -
ze ty, któ re opi su ją ak tu al ne wy da -
rze nia, waż ne spra wy dla miesz -
kań ców, im pre zy spor to we czy kul -
tu ral ne. W tym nu me rze WPG
przed sta wia my Pań stwu „In for ma -
tor Przy szo wic ki” i za chę ca my
do je go lek tu ry. 

Jest to pi smo To wa rzy stwa Mi ło śni ków
Przy szo wic. Uka zu je się od 2008 r.
W za ło że niach To wa rzy stwa mia ło być
ga ze tą pro mo cyj ną i po pu la ry zu ją cą
Przy szo wi ce (gm. Gie rał to wi ce). Każ -
dy nu mer po świę co ny jest w ca ło ści tej
wio sce. 

– Za miesz cza my ma te ria ły do ty -
czą ce dzia łal no ści To wa rzy stwa, ar ty -
ku ły po świę co ne te mu, co się dzie je

w so łec twie w da nym okre sie, hi sto rii
wio ski, cie ka wym lu dziom i wy da rze -
niom – in for mu je An drzej Bi skup,
pre zes To wa rzy stwa Mi ło śni ków
Przy szo wic. – Ko lej ny nu mer po świę -
co ny bę dzie 10-le ciu na sze go To wa -
rzy stwa. 

Ga ze ta jest roz pro wa dza na wśród
miesz kań ców Przy szo wic i oko lic. 

Nad przy go to wa niem każ de go nu -
me ru pra cu je ze spół zło żo ny z człon -
ków To wa rzy stwa, jed nak każ dy, kto
chciał by po dzie lić się czymś waż -
nym dla Przy szo wic, mo że to zro bić.
Ma te ria ły moż na do star czać człon -
kom ze spo łu re dak cyj ne go lub prze -
sy ła jąc na ad re sy: an drzej bi -
skup@wp.pl lub EJ P1942@pocz -
ta.onet.pl. 

(SoG) 

Si ła lo kal nych in for ma cji 
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Wie le słów po dzię ko wań i wdzięcz -
no ści – tak krót ko scha rak te ry zo wać
moż na pod su mo wa nie ko lej nej
edy cji pro jek tu „Do bry start w sa mo -
dziel ność”, re ali zo wa ne go przez Po -
wia to we Cen trum Po mo cy Ro dzi nie
w Gli wi cach. Je go uczest ni cy dzię -
ko wa li za otwar cie przed ni mi no -
wych szans i moż li wo ści.

Pod su mo wa nie do ko na ne zo sta ło pod -
czas spo tka nia świą tecz ne go, zor ga ni zo -
wa ne go 13 grud nia przez Po wia to we
Cen trum Po mo cy Ro dzi nie. Przy po -
mnia no, że pro jekt „Do bry start w sa mo -
dziel ność” współ fi nan so wa ny jest przez
Unię Eu ro pej ską w ra mach Eu ro pej skie -
go Fun du szu Spo łecz ne go Prio ry te -
tu VII, Dzia ła nia 7.1, Pod dzia ła nia 7.1.2. 

Spo tka nie otwo rzy ła Bar ba ra Ter -
lec ka -Ku bi cius – dy rek tor Po wia to we -
go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie, któ ra

po wi ta ła na nim uczest ni ków ko lej nej
edy cji pro jek tu oraz za pro szo nych go -
ści, wśród któ rych by li m.in. Sła wo mir
Adam czyk z Za rzą du Po wia tu Gli wic -
kie go, Le szek Ko ło dziej – prze wod ni -
czą cy Ko mi sji Zdro wia Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go i Gra ży na Żur – za stęp ca
dy rek to ra Po wia to we go Urzę du Pra cy
w Gli wi cach. Na stęp nie wręczano cer -

ty fi ka ty ukoń cze nia in dy wi du al ne go
usa mo dziel nie nia. W czę ści ofi cjal nej
omó wio na zo sta ła rów nież ko lej na
edy cja pro gra mu, a potem roz po czę ło
się spo tka nie świą tecz ne – z ży cze nia -
mi, po tra wa mi wi gi lij ny mi, ko lę da mi
i ogrom ną por cją po zy tyw nej ener gii.

Pro jekt ma na ce lu ak ty wi za cję spo -
łecz ną osób za gro żo nych wy klu cze niem
spo łecz nym, a przez to do pro wa dze nie
do ich ak tyw no ści za wo do wej. Prze zna -
czo ny jest dla miesz kań ców po wia tu gli -
wic kie go w wie ku od 15 do 64 lat – osób
nie peł no spraw nych i wy cho wan ków pla -
có wek opie kuń czo -wy cho waw czych oraz
ro dzin za stęp czych. Pro jekt re ali zo wa ny
jest już od kil ku lat. W je go edy cji obej mu -
ją cej la ta 2012-2013 udział mia ło wziąć 80
osób, ale chęt nych by ło wię cej niż za kła -
da no i osta tecz nie ukoń czy ło go aż 86

osób. 
Przy go to wa -

no dla nich wie le
cie ka wych za -
jęć, wy jaz dów,
szko leń i warsz -
ta tów. Pierw -
szym ele men tem
pro jek tu w ub.
ro ku był tur nus
re ha bi li ta cyj ny

w Ry trze, trwa -
ją cy od 29 lip ca
do 11 sierp nia.
Miał on na ce lu
zmo ty wo wa nie
u c z e s t  n i  k ó w
do peł niej szej
ak tyw no ści, od -
kry cie przez

nich wła snych moż li wo ści i ukry te go
po ten cja łu, wspar cie ich w bie żą cych
pro ble mach oraz otwar cie na ko mu ni -
ka cję z in ny mi. Dru gi ele ment sta no wi -
ły za ję cia sta cjo nar ne, pro wa dzo ne
od sierp nia do grud nia, obej mu ją ce
m.in. kur sy ję zy ków: mi go we go, an -
giel skie go i nie miec kie go, kur sy pra wa
jaz dy kat. B, kur sy kom pu te ro we oraz
tre ning zdro we go sty lu ży cia. Te dwa
ele men ty uzu peł nia ły dzia ła nia o cha -
rak te rze śro do wi sko wym, ta kie jak pik -
nik in te gra cyj ny oraz wy ciecz ki
do War sza wy i Za ko pa ne go, a tak że
wła śnie gru dnio we spo tka nie świą tecz -
ne. Uczest ni cy pro jek tu w swych wy -
po wie dziach pod kre śla li, że udział
w nim był dla nich bar dzo cen ny
i atrak cyj ny, na by li bo wiem sze reg
umie jęt no ści przy dat nych w po szu ki -
wa niu i wy ko ny wa niu pra cy za wo do -
wej.

War tość pro jek tu w la tach 2012-
2013 wy nio sła 1 231 748,00 zł, z cze -
go 1 071 620,76 zł sta no wi ły środ ki
unij ne, 66 081,54 zł to wkład wła sny
Po wia tu Gli wic kie go, a 94 045,70
środ ki otrzy ma ne z PFRON. W sa -
mym 2013 ro ku war tość pro jek tu
to 631 624,38 zł. 

Tekst i fo to: RO MA NA GOZ DEK

Spotkanie miało odświętny charakter, zagrał na nim Big
Silesian Band.

Cer ty fi ka ty ukoń cze nia in dy wi du al ne go usa mo dziel nie -
nia wrę czył uczest ni kom pro jek tu Sła wo mir Adam czyk
z Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go.

Hu bert Gluch: Udział w tym pro jek cie dał mi bar dzo
wie le. Je stem ren ci stą, 26 lat te mu stra ci łem no gę pod -
czas wy pad ku na ko pal ni. Na za ję ciach w ra mach pro -
jek tu po zna łem no wych lu dzi, z wie lo ma się za przy jaź -
ni łem. Uczest ni czy łem w kur sie ję zy ka nie miec kie go,
kur sie kom pu te ro wym, by łem na tur nu sie re ha bi li ta cyj -
nym. Przy by ło mi po zy tyw ne go na sta wie nia do ży cia.

Prze my sław Kler: Stu diu ję na Ślą skim Uni wer sy te cie
Me dycz nym. W pro jek cie ko rzy sta łem z kur su ję zy ka
an giel skie go, bar dzo wie le da ły mi też in ne za ję cia – na -
uczy łem się, jak ra dzić so bie ze stre sem, du żo do wie -
dzia łem się o wy cho dze niu z kry zy su, nie zwy kle cie ka -
we by ły za ję cia z praw ni kiem. Ten pro jekt wy po sa żył
mnie w cen ne umie jęt no ści, bar dzo przy dat ne w za wo -
dzie, któ ry bę dę w przy szło ści wy ko ny wał. 

Mag da le na Sacz kow: Bar dzo się cie szę, że mo głam
brać udział w tym pro jek cie. Je stem nie peł no spraw na
i choć mam wiel kie wspar cie ze stro ny te ściów, po trze -
bu ję ta kich za jęć, ja kie by ły or ga ni zo wa ne dla uczest ni -
ków pro jek tu. Wzię łam udział w wy jeź dzie re ha bi li ta -
cyj nym, mia łam kurs ję zy ka an giel skie go, prak tycz nie
na uczy łam się też, jak pi sać CV i list mo ty wa cyj ny – to
tyl ko nie któ re z ko rzy ści, ja kie mo gę wy mie nić koń cząc
mój udział w pro jek cie.

Grze gorz: Mo gę spo koj nie po wie dzieć, że udział w tym
pro jek cie umoż li wił mi roz po czę cie ży cia na no wo. Zro -
bi łem w je go ra mach kurs pra wa jaz dy ka te go rii B. Je -
stem bar dzo dum ny z te go, że po tym kur sie już
przy pierw szym po dej ściu uda ło mi się zdać eg za min –
za rów no teo re tycz ny, jak i prak tycz ny. Te raz pra cu ję,
za ra biam i… cie szę się ży ciem! 

Ma te usz Stro zik: Ja wła śnie przy mie rzam się do udzia -
łu w na stęp nej edy cji te go pro jek tu – w po przed niej
uczest ni czy ła mo ja na rze czo na, któ ra mnie do te go bar -
dzo za chę ca. Chciał bym sko rzy stać z kur su kom pu te ro -
we go i kur su ję zy ko we go: an giel skie go al bo mi go we -
go. Bar dzo do bre by ły by też dla mnie za ję cia na ba se -
nie.

DO BRY START W SA MO DZIEL NOŚĆ

Po wyż szy ty tuł to na zwa no we go
pro jek tu re ali zo wa ne go przez Po -
wiat Gli wic ki, współ fi nan so wa ne go
przez Unię Eu ro pej ską w ra mach
Prio ry te tu VIII „Spo łe czeń stwo in for -
ma cyj ne – zwięk sza nie in no wa cyj -
no ści go spo dar ki”, Dzia ła nia 8.3.
„Prze ciw dzia ła nie wy klu cze niu cy -
fro we mu – eInc lu sion” Pro gra mu
Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go -
spo dar ka.

Po wiat Gli wic ki po dej mu je wie le
dzia łań ma ją cych na ce lu bu do wa nie
spo łe czeń stwa in for ma cyj ne go na swo -
im te re nie. W 2011 po wsta ło 58 pu -
blicz nych punk tów do stę pu do in ter ne -
tu – zlo ka li zo wa nych w bu dyn ku sta ro -
stwa przy ul. Zyg mun ta Sta re go 17
w Gli wi cach oraz wszyst kich ośmiu
gmi nach po wia tu. Obec nie zaś fi na li -
zo wa ne są pra ce zwią za ne z mo der ni -
za cją sys te mów in for ma tycz nych sto -
so wa nych w pra cy urzęd ni ków (tzw.
back -of fi ce), któ re do ce lo wo wpły ną
na lep szą ob słu gę klien tów od wie dza -
ją cych sta ro stwo. 

Ce lem pro jek tu „Cy fro we okno
na świat w Po wie cie Gli wic kim” jest
za pew nie nie do stę pu do in ter ne tu na te -
re nie po wia tu gli wic kie go dla osób
z na stę pu ją cych grup do ce lo wych:
1. ro dzi ny za stęp cze, 
2. oso by nie peł no spraw ne, 
3. ucznio wie o bar dzo do brych wy ni kach
w na uce speł nia ją cy kry te rium do cho do -
we okre ślo ne dla Dzia ła nia 8.3 PO IG, 
4. ro dzin ny dom dziec ka. 

DZIA ŁA NIA 
W RA MACH PRO JEK TU:

1. wy ło nie nie 181 go spo darstw do mo -
wych, któ rym zo sta ną prze ka za ne
kom pu te ry z do stę pem do in ter ne tu; 
2. za kup i prze ka za nie sprzę tu go spo -
dar stwom do mo wym oraz jed nost kom
or ga ni za cyj nym Po wia tu Gli wic kie go;
3. prze pro wa dze nie szko leń kom pu te -
ro wych dla uczest ni ków pro jek tu.

W ra mach dzia łań ko or dy na cyj nych
pro jek tu „Cy fro we okno na świat w Po -

wie cie Gli wic kim” zo sta ną utwo rzo ne
dwie pra cow nie kom pu te ro we w ze -
spo łach szkół spe cjal nych w Knu ro wie
i Py sko wi cach. Tam też od bę dzie się
więk szość szko leń kom pu te ro wych za -
pla no wa nych w ra mach pro jek tu. Po -
nad to oso by za in te re so wa ne pro jek tem,
a nie ma ją ce do stę pu do In ter ne tu, bę dą
mo gły sko rzy stać z kom pu te rów z do -
stę pem do in ter ne tu w Po wia to wym
Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi -
cach oraz w Do mu Po mo cy Spo łecz nej
„Osto ja” w So śni co wi cach.

Pro jekt „Cy fro we okno na świat
w Po wie cie Gli wic kim“ trwa od paź -
dzier ni ka 2013 r do czerw ca 2015 r.
Re kru ta cja pro wa dzo na bę dzie
w I kwar ta le 2014 r.

Jed nost ki bio rą ce udział w pro jek cie
w ra mach tzw. dzia łań ko or dy na cyj -
nych:
� Po wia to we Cen trum Po mo cy Ro dzi -
nie pro wa dzi dzia ła nia po le ga ją ce
na wspar ciu osób z nie peł no spraw no -

ścią, kie ro wa niu do do -
mów po mo cy spo łecz nej,
wspar ciu i po mo cy dla
osób znaj du ją cych się
w pie czy za stęp czej.

Funk cjo nu je tu tak że Ze spół Po rad nic -
twa Spe cja li stycz ne go i In ter wen cji
Kry zy so wej, w któ rym oprócz opie ki
udzie la ne są bez płat ne kon sul ta cje
praw ne. PCPR peł ni funk cję or ga ni za -
to ra ro dzin nej pie czy za stęp czej w po -
wie cie gli wic kim.
� Dom Po mo cy Spo łecz nej „Osto ja”
w So śni co wi cach prze zna czo ny jest
dla 124 osób (dzie ci, mło dzie ży i osób
do ro słych nie peł no spraw nych in te lek -
tu al nie płci żeń skiej). Je go mi sją jest
za spo ka ja nie po trzeb by to wych, opie -
kuń czych, me dycz nych, re ha bi li ta cyj -
nych, te ra peu tycz nych, wspo ma ga ją -
cych i edu ka cyj nych w za kre sie i for -
mach wy ni ka ją cych z in dy wi du al nych
po trzeb miesz ka nek. Dzia ła tu gru pa
ar ty stycz na „Ar le kin”, któ ra zdo by wa
wie le na gród w kon kur sach i prze glą -
dach.
� Ze spo ły szkół spe cjal nych zlo ka li -
zo wa ne są w Py sko wi cach i Knu ro wie.
W ich skład wcho dzą: szko ły pod sta -
wo we spe cjal ne, gim na zja spe cjal ne,
szko ły spe cjal ne przy spo sa bia ją ce
do pra cy. Do dat ko wo w Py sko wi cach
dzia ła też Szko ła Za wo do wa Spe cjal na.
Rocz nie w ze spo łach szkół spe cjal nych

na ukę po bie ra śred nio 230 uczniów
(160 w Py sko wi cach i 70 w Knu ro wie).
Obie szko ły są bar dzo do brze wy po sa -
żo ne. Po dej mu je się w nich rów nież
licz ne dzia ła nia zna czą co wy kra cza ją ce
po za pro gram na ucza nia, w tym –
zwią za ne z re ali za cją pro jek tów współ -
fi nan so wa nych przez Unię Eu ro pej ską.

Szcze gó ło we in for ma cje na te mat
pro jek tu znaj du ją się na stro nie in ter ne -
to wej Po wia tu Gli wic kie go: www.po -
wiat gli wic ki.pl (w za kład ce „Re ali zo -
wa ne pro jek ty unij ne”).

Za re ali za cję pro jek tu od po wie -
dzial ny jest:
Wy dział Roz wo ju i Pro mo cji 
Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach
ul. Zyg mun ta Sta re go 17
44-100 Gli wi ce
tel. 32 230 68 64 lub 32 338 37 19
e -ma il: wrp@sta ro stwo.gli wi ce.pl 
stro na in ter ne to wa: www.po wiat gli wic ki.pl

CY FRO WE OKNO NA ŚWIAT W PO WIE CIE GLI WIC KIM

Pro jekt współ fi nan so wa ny ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go 
w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar ka
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O hi sto rii po wsta nia Ko ła Chło pa
w Sta ni cy opo wia da po my sło daw -
ca, współ or ga ni za tor, a te raz je go
prze wod ni czą cy Hen ryk Szy mu ra.

– Nie czu ję się je dy ną oso bą, któ ra
ma cza ła w tym po my śle pal ce, ale sko -
ro tak mó wią człon ko wie Ko ła, niech
tak bę dzie. Nie ukry wam, że tro chę za -
zdro ści li śmy na szym pa niom, któ re
ma ją swo je Ko ło Go spo dyń Wiej skich
– a trze ba do dać, że je go za ło ży cie -
lem… był męż czy zna! My spo ty ka li -
śmy się a to na ska cie, a to cza sa mi
na piw ku i ma rzy li śmy o na szym mę -
skim sta nic kim sto wa rzy sze niu. Wie -
dzie li śmy, że dzia ła jąc w zor ga ni zo wa -
nej gru pie, mo gli by śmy w więk szym
stop niu za dbać o na szą miej sco wość,
pa trząc na pro ble my mę skim
okiem. I tak w 2007 ro ku na sze ko ło
po wsta ło i roz po czę ło swo ją dzia łal -
ność. Nie oby ło się bez kło po tów,
a naj więk szy pro blem na po cząt ku mie -
li śmy z na zwą. Z nie ocze ki wa ną po mo -
cą przy szły nam na sze pa nie z Ko ła
Go spo dyń Wiej skich. „Na zwij cie se te
wa sze ko ło po pro stu Ko ło Chło pa” –
po wie dzia ły. I tak już zo sta ło...

Na sze Ko ło jest je dy nym ta kim sto -
wa rzy sze niem na Ślą sku, a po wiem
wię cej – nie ma ta kie go w ca łej Pol sce.
Li czy 40 człon ków, na le żeć do nie go
mo gą wszy scy męż czyź ni. Co ro ku ko -
ło 30 li sto pa da, na krót ko przed świę -
tem gór ni ka spo ty ka my się na an drzej -
ko wo -bar bór ko wej im pre zie. Spo tka -
nie od by wa się w at mos fe rze za cho wa -
nia wszyst kich tra dy cji gór ni czej
karcz my piw nej. Wie lu człon ków przy -
by wa w mun du rach i przy akom pa nia -
men cie na szych mu zy kan tów śpie wa -
my gór ni cze pie śni, za ba wa jest przed -
nia, trze ba do dać, że oczy wi ście nie ma
na spo tka niach pań, ba wi my się w mę -
skim gro nie. 

Kie dy przy cho dzi czas or ga ni zo wa -
nia im prez, skła da my się, czę sto po ma -
ga nam pa ni wójt Pil cho wic, któ ra za -
wsze do ło ży gro sza... Współ pra ca
z Urzę dem Gmi ny Pil cho wi ce ukła da
się wspa nia le. W ro ku 2014 pla nu je my
wy ciecz kę do Biał ki Ta trzań skiej, tym
ra zem bę dzie to wy jazd z na szy mi pa -
nia mi. Nie ste ty kil ku na szych człon -
ków już ode szło, czas ro bi swo je… Do -
szło trzech mło dych chło pa ków i znów
zro bi ło się raź niej. Jak przy sta ło na or -
ga ni za cję z praw dzi we go zda rze nia,
ma my swój za rząd, któ re go człon ka mi

są: ja ja ko prze wod ni czą cy, wi ce prze -
wod ni czą cy S. Kisz ka, skarb nik A.
Ogon oraz W. Ko wol, M. Osta fiń ski, A.
Kna pik i B. Ćwie ląg.

W myśl ha sła, że prak tycz ność
ukry ta jest w pro sto cie, nasz pro gram
rów nież jest pro sty. Jest nim pra ca
na rzecz na szej miej sco wo ści, Sta ni cy.
Ma jąc na uwa dze to, że je ste śmy
miesz kań ca mi gmi ny Pil cho wi ce, sta -
ra my się nieść po moc w utrzy my wa niu

po rząd ku
i dbać
o to, by
nie tyl ko
n a  s z a
S t a  n i  c a
pięk nia ła,
ale i ca ła
g m i  n a .
Oczy wi -
ście spo -
t k a  n i a
w mę -
skim gro -
nie, to coś
co nas
wy róż nia,

jest to ta ki nasz znak roz po znaw czy.
Nie wol no nas jed nak utoż sa miać ze
skraj no ścia mi, życz li wym okiem spo -
glą da my na or ga ni za cje ko bie ce,
a i one upa tru ją w nas part ne rów we
współ pra cy, ni gdy prze ciw ni ków...

Ma my też swo je za sa dy, któ rych
mu szą prze strze gać człon ko wie Ko ła.
Są to wza jem ny sza cu nek, to le ran cja
i umiar. Kto chce zo stać człon kiem na -
sze go ko ła, za sad tych prze strze gać
mu si.

War to przy po mnieć, że Ko ło Chło -
pa, mi mo że dzia ła za le d wie od sze ściu
lat, zor ga ni zo wa ło już wie le cie ka wych
im prez. Był Spor to wy Pik nik z roż nem,
an drzej ki czy wspo mnia ne już Bar bór -
ko we Bie sia dy. Zna ne są spo tka nia
z na szym ro dzi mym folk lo rem, m.in.
wi ce ślą skie.

Za pra sza my do Sta ni cy na na sze
spo tka nia i im pre zy, je ste śmy otwar ci
na każ dą współ pra cę… Ty mi sło wa mi
że gna się z na mi prze wod ni czą cy je dy -
ne go Ko ła Chło pa w Pol sce, Hen ryk
Szy mu ra. 

Bliż sze in for ma cje o ko le zna leźć
moż na na stro nie in te r ne to wej
www.sta ni ca.pil cho wi ce.pl/ko lochlo -
pa.

TA DE USZ PU CHAŁ KA

W Sta ni cy chło py ma ją
swo je ko ło

Hen ryk Szy mu ra. 
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Spo tka nia za wsze są peł ne śmie chu i mu zy ki. 
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W go spo dar stwie rol nym czę sto
uży wa się pi lar ki tar czo wej lub łań -
cu cho wej. Ro bo ty ta kie w szcze -
gól no ści wy ko ny wa ne są w okre sie
zi mo wym, gdyż wte dy rol ni cy ma -
jąc wię cej cza su, pro wa dzą róż no -
rod ne pra ce sto lar skie oraz przy go -
to wu ją drew no na opał dla po trzeb
go spo dar stwa. Cza sa mi koń czą się
one tra gicz nie.

Pi lar ki tar czo we na le żą do naj nie -
bez piecz niej szych ma szyn sto so wa -
nych w go spo dar stwach rol nych. Wy -
pad ki pod czas ich ob słu gi za zwy czaj
koń czą się po waż ny mi ura za mi dło ni
i pal ców, trwa łym ka lec twem lub na wet
śmier cią w przy pad ku ura zu spo wo do -
wa ne go ude rze niem od rzu co ne go
drew na. 

Głów ny mi ich przy czy na mi są zły
stan tech nicz ny pi la rek lub nie wła ści -
wa ob słu ga tych urzą dzeń. Wie le z nich
nie speł nia wy mo gów bez pie czeń stwa
– bra ku je im np. osło ny gór nej pi ły,
osło ny pi ły pod sto łem, kli na roz sz cze -

pia ją ce go lub osłon pa sów na pę do -
wych. Po nad to pi lar ki do cię cia po -
przecz ne go po win ny po sia dać uchyl ne
osło ny tar czy tną cej oraz urzą dze nie
do pro wa dza ją ce ma te riał, np. san ki, ru -
cho my stół lub kosz wa ha dło wy. Urzą -
dze nie do pro wa dza ją ce po win no być
wy po sa żo ne w uchwy ty przy trzy mu ją -
ce cię ty ma te riał i za bez pie czo ne

przed wy sko cze niem ze swych pro -
wad nic.

Aby za po biec wy pad kom pod czas
ob słu gi pi lar ki tar czo wej, na le ży bez -
względ nie prze strze gać po niż szych za -
sad:
� przed uru cho mie niem urzą dze nia
na le ży spraw dzić je go stan tech nicz ny,
w szcze gól no ści ele men ty za bez pie cza -
ją ce tj. osło ny tar czy i na pę du, klin roz -
cze pia ją cy oraz ele men ty in sta la cji
elek trycz nej,
� usta wić pi lar kę na twar dym i rów -
nym pod ło żu i za bez pie czyć
przed prze su nię ciem,
� za wsze uprze dzać oso by współ pra -
cu ją ce o za mia rze uru cho mie nia ma -
szy ny,
� ma te ria ły do cię cia i już po cię te
drew no na le ży ukła dać w spo sób nie
stwa rza ją cy za gro że nia,
� uży wać pił do bra nych od po wied nio
do ro dza ju drew na i prze strze gać za ka -
zu pra cy zu ży tą lub uszko dzo ną pi łą,

� ni gdy nie sta wać na li nii od rzu tu ma -
te ria łu,
� nie usu wać rę ka mi od pa dów, wió -
rów i tro cin ze sto łu, 
� utrzy mać po rzą dek na sta no wi sku
pra cy,
� pod czas pra cy na le ży sto so wać
ochron ni ki słu chu, ma ski prze ciw py ło -
we, oku la ry ochron ne oraz do pa so wa ne

ubra nie i od -
p o  w i e d  n i e
obu wie. 

C o  r a z
c z ę  ś c i e j
w go spo dar -
stwach rol -
nych uży wa
się pi la rek
ł a ń  c u  c h o  -
w y c h ,
w szczegól no ści do ści na nia i ob ci na -
nia ga łę zi oraz do cię cia drew na
na opał. Każ dy użyt kow nik, któ ry
po raz pierw szy ma do czy nie nia z pi -
lar ką łań cu cho wą, po wi nien bez -
względ nie za po znać się z in struk cją ob -
słu gi, gdyż nie pra wi dło wo uży wa na pi -
lar ka mo że stać się przy czy ną groź nych
wy pad ków. 

Pra cu jąc ta ką pi lar ką na le ży prze -
strze gać na stę pu ją cych za sad:
� pod czas pra cy trzy mać pi lar kę obu -
rącz,

� nie ciąć pi lar ką na wy so ko ści
po wy żej ra mion,
� nie wcho dzić na drze wo
w ce lu wy ko na nia cię cia,
� nie pra co wać pi lar ką sto jąc
na dra bi nie,
� wy ko ny wać pra cę w po zy cji
wy pro sto wa nej,
� pi lar kę pro wa dzić tak, aby
żad na część cia ła nie znaj do wa -
ła się na li nii cię cia pi ły łań cu -
cho wej,
� nie ciąć koń ców ką pro wad -
ni cy i uni kać ze tknię cia gór nej
ćwiart ki koń ców ki pro wad ni cy
z twar dy mi przed mio ta mi,
� uni kać cię cia gór ną kra wę -
dzią pro wad ni cy, po nie waż gro -
zi to od bi ciem pi lar ki,
� od sta wia jąc pi lar kę na dłuż -
szy czas, wy łą czyć sil nik i włą -

czyć ha mu lec,
� pi lar kę prze no sić z wy łą czo nym sil -
ni kiem i włą czo nym ha mul cem bez pie -
czeń stwa oraz z na ło żo ną na pro wad ni -
cę osło ną trans por to wą.

Na le ży pa mię tać, że pra ca z każ dą
pi lar ką, tak że z tą do brze wy ko na ną
jest nie bez piecz na, dla te go za le ca na
jest przy niej szcze gól na ostroż ność.

WY GRAJ Z NA MI
Obok za miesz cza my dwa py ta nia. Wśród osób, któ re od po wie -
dzą na nie pra wi dło wo, roz lo su je my wy gra ną – dra bi nę ufun do -
wa ną przez PT KRUS w Gli wi cach. Na od po wie dzi cze ka my
do 1 lu te go. 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. Tro ci ny z bla tu pi lar ki tar czo wej na le ży usu wać: 
a. rę ka mi
b. szczot ką lub po py cha czem przy włą czo nej pi lar ce
c. szczot ką, po za trzy ma niu pi lar ki

2. Pi lar kę łań cu cho wą pod czas pra cy na le ży trzy mać:
a. jed ną rę ką 
b. obu rącz 
c. jed ną rę ką lub obu rącz 

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 Kropsz.
Na zdję ciu pa ni Be ata wraz z mę żem i có recz ka mi
po od bio rze na gro dy – dra bi ny ufun do wa nej przez
Pla ców kę Te re no wą KRUS w Gli wi cach. 

KRUS pro mu je bez piecz ną pra cę

Pi łuj drze wo, a nie pal ce

Ra dzi Kry sty na Krę -
giel, kie row nik Pla -
c ó w  k i  T e  r e  n o  w e j
KRUS  w Gli wi cach.



16 grud nia na Zam ku w Tosz ku od -
by ło się spo tka nie, pod czas któ re -
go pod su mo wa ny zo stał kon kurs
„Po wiat Przy ja zny Śro do wi sku”. 

W kon kur sie oce nia ne by ły pro jek ty
na naj lep sze za da nia z za kre su ochro ny
śro do wi ska. Zgło szo nych zo sta ło 16
pro jek tów. Pierw sze miej sce za ję ło so -
łec two Po ni szo wi ce (gm. Ru dzi niec)
i w na gro dę otrzy ma ło do ta cję w wy so -
ko ści 2 750 zł. Dru gie miej sce i do ta cję
w wy so ko ści 2 500 zł uzy ska ło so łec -
two Wil ko wicz ki (gm. To szek). Trze cie
miej sce za ję ło so łec two Ta ci szów (gm.
Ru dzi niec), któ re mu przy zna no do ta cję
w wy so ko ści 2 250 zł. Na gro dy w wy -
so ko ści po 1 220 zł otrzy ma ły po zo sta -
łe so łec twa bio rą ce udział w kon kur sie:
z gmi ny Ru dzi niec – Nie kar mia, Klesz -
czów i Li go ta Ła będz ka; z gmi ny To -
szek – To szek Osie dle Ora cze, Pniów,

Li go ta To szec ka i Pro bosz czo wi ce;
z gmi ny Pil cho wi ce – Le bo szo wi ce,

Wil cza i Kuź nia Nie bo row ska; z gmi ny
Wie lo wieś – Wie lo wieś, ul. Kot ków
i Wie lo wieś przy Urzę dzie Gmi ny;
z gmi ny So śni co wi ce – Smol ni ca. Pod -
czas spo tka nia na zam ku lau re aci

otrzy ma li pa miąt ko we sta tu et ki, zaś
po zo sta li uczest ni cy dy plo my i po dzię -
ko wa nia, któ re zło ży li im sta ro sta gli -
wic ki Mi chał Nie szpo rek oraz wi ce sta -
ro sta Wal de mar Do mbek. 

Spe cjal ne na gro dy pod czas pod su -
mo wa nia kon kur su wrę czył rów nież
wi ce wo je wo da ślą ski An drzej Pi lot:
pu char dla Po wia tu Gli wic kie go
za pro mo wa nie idei eko lo gicz nych
oraz dla Kry stia na Kieł ba sy – za dzia -
ła nia na rzecz lo kal nej spo łecz no ści. 

Uczest ni kom spo tka nia – soł ty som
po wia tu gli wic kie go, lau re atom kon -
kur su to wa rzy szy li tak że czło nek Za -
rzą du Po wia tu Gli wic kie go Sła wo mir
Adam czyk, skarb nik po wia tu gli wic -
kie go Ma ria Owcza rzak -Siej ko, wło -
da rze i przed sta wi cie le gmin po wia tu
gli wic kie go, prze wod ni czą cy Ko mi sji
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go: Edu ka cji –
Ma riusz Pod broż ny, Ko mi sji Ochro ny
Śro do wi ska, Roz wo ju i Pro mo cji – An -
drzej Ku rek, Go spo dar ki – Ma riusz Po -

lo czek oraz wi ce prze wod ni czą cy tej że
Ko mi sji To masz Ko wol, wi ce prze wod -
ni czą cy Ko mi sji Bu dże tu i Fi nan sów,
a za ra zem kie row nik Biu ra Po wia to we -
go w Py sko wi cach Agen cji Re struk tu -
ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa An -
drzej Frej no, kie row nik Pla ców ki Te re -
no wej KRUS w Gli wi cach Kry sty na
Krę giel oraz pre zes Za rzą du Fun da cji
Lo kal na Gru pa Dzia ła nia Spi chlerz
Gór ne go Ślą ska, Iwo na Ja nic. (SoG)
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EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
PPOOWWIIAATTUU  GGLLIIWWIICCKKIIEEGGOO

TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW

WOJEWÓdZkiEGO FUNdUSZU

OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki 
WOdNEj W KATOWiCACh

Pod czas od by wa ją ce go się
w War sza wie Kon wen tu Pre ze -
sów Wo je wódz kich Fun du szy
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej, Ga brie la Le nar -
to wicz – pre zes WFO ŚiGW w Ka -
to wi cach zo sta ła wy bra na
prze wod ni czą cą Kon wen tu. 

Kon went two rzą pre ze si 16 wo je -
wódz kich fun du szy. Zaj mu je się
on za gad nie nia mi wy ma ga ją cy mi
współ dzia ła nia z par la men tem, mi -
ni strem śro do wi ska, Na ro do wym

Fun du szem Ochro ny Śro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej oraz
in ny mi in sty tu cja mi cen tral ny -
mi. Kon went for mu łu je opi nie
do pro jek tów ak tów praw nych
wpły wa ją cych na dzia łal ność
wo je wódz kich fun du szy a tak że
ko or dy nu je wy pra co wa nie sta -
no wisk i pro gra mów do ty czą -
cych fi nan so wa nia przed się wzięć
z za kre su ochro ny śro do wi ska
i go spo dar ki wod nej.         (RG)

Ga brie la Le nar to wicz na cze le
Kon wen tu Pre ze sów WFO ŚiGW

W Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi -
cach od by ło się uro czy ste pod su -
mo wa nie ak cji „Sprzą ta my Po wiat
Gli wic ki 2013” oraz to wa rzy szą ce -
go jej kon kur su pla stycz ne go. Zwy -
cięz cy kon kur su i uczest ni cy ak cji
ode bra li licz ne na gro dy, a przed
szko ła mi i do ma mi po mo cy spo -
łecz nej, któ re się w nią za an ga żo -
wa ły, ro sną już ko lej ne ma gno lie,
ufun do wa ne przez Po wiat Gli wic ki. 

Ak cja „Sprzą ta my Po wiat Gli wic ki”
od by wa ła się w ub. r. już po raz 14.
Wzię ło w niej udział bli sko 700 osób –
uczniów szkół po wia to wych oraz
miesz kań ców do mów po mo cy spo łecz -
nej z te re nu po wia tu. Uczest ni cy wy -
sprzą ta li te re ny wo kół swych pla có wek
w Knu ro wie, Py sko wi cach, Pil cho wi -
cach, Kuź ni Nie bo row skiej i So śni co -
wi cach. Ogó łem ze bra li aż 4,3 to ny
śmie ci! 

Pod czas uro czy sto ści pod su mo wu -
ją cej ak cję, któ ra od by ła się 11 grud nia

w sta ro stwie, przed sta wi cie le szkół
i DPS -ów uczest ni czą cych w ak cji ode -
bra li na gro dy – m.in. na rzę dzia ogrod -
ni cze, tacz ki, wóz ki do li ści, gra bie,
książ ki i po mo ce na uko we. W „Sprzą -
ta niu Po wia tu Gli wic kie go 2013”
udział wzię li ucznio wie Ze spo łu Szkół
im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie,
Ze spo łu Szkół im. M. Ko nop nic kiej
w Py sko wi cach, Ze spo łu Szkół Za wo -
do wych nr 2 w Knu ro wie, Ze spo łu
Szkół Spe cjal nych w Knu ro wie i Ze -
spo łu Szkół Spe cjal nych w Py sko wi -
cach, a tak że miesz kan ki i miesz kań cy
DPS „Osto ja” w So śni co wi cach, DPS
„Za me czek” w Kuź ni Nie bo row skiej
i Do mu Po mo cy Spo łecz nej dla Dzie ci
i Mło dzie ży w Pil cho wi cach.

Ak cji to wa rzy szył kon kurs pla -
stycz ny, na któ ry na de szły 33 pra ce.
Wszyst kie na wią zy wa ły do ha sła te go -
rocz nej ogól no pol skiej ak cji „Sprzą ta -
nie Świa ta – Pol ska”, któ re brzmia ło

„Od kry wa my czy stą Pol skę”. Za naj -
lep sze uzna no ex aequo dwie pra ce,
wy ko na ne przez Wio le tę Drzy zgę
z Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie -
go w Knu ro wie oraz miesz kań ców
DPS -u w Pil cho wi cach. Po nad to ju ry
za za an ga żo wa nie i udział w kon kur sie
wy róż ni ło: pra cę zbio ro wą uczniów
kl. I i II Ze spo łu Szkół Spe cjal nych
w Knu ro wie; pra cę zbio ro wą uczniów
Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Py sko -
wi cach; pra cę zbio ro wą wy ko na ną
przez miesz kań ców DPS -u „Za me -
czek”; pra cę zbio ro wą miesz ka nek
DPS -U „Osto ja”; pra cę Ni col Bor kow -
skiej i Ka mi lii Su płat z Ze spo łu Szkół
Za wo do wych nr 2 Knu ro wie oraz pra -
cę Ni col Oga zy z Ze spo łu Szkół
im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach.
Zwy cięz cy ode bra li licz ne na gro dy,
a przed sta wi cie le szkół i DPS -ów
uczest ni czą cych w kon kur sie pa miąt -
ko we dy plo my. Wcze śniej przed ich
pla ców ka mi za sa dzo no ma gno lie,
sym bo li zu ją ce udział w ak cji – to już

ko lej ne ta kie drze wa, pierw sze bo -
wiem ro sną tam już od ub. ro ku.

Pod czas uro czy sto ści w sta ro stwie
na gro dy zwy cięz com i uczest ni kom ak -
cji oraz kon kur su wrę cza li Ta de usz

Ma mok – prze wod ni czą cy Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go, Mi chał Nie szpo rek
– sta ro sta gli wic ki oraz Wal de mar Do -
mbek – wi ce sta ro sta gli wic ki.

(RG) 

Ro sną ko lej ne ma gno lie
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Kon kur so we pod su mo wa nie 

Soł ty ski miej sco wo ści, któ re za ję ły w kon kur sie trzy pierw sze miej sca: (od le -
wej) Po ni szo wic – Mał go rza ta La so ta, Wil ko wi czek – In ga Po tko wa i Ta ci szo -
wa – Ewa Rich ter.
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Po ro zu mie nie pod pi sa li Ga brie la Le -
nar to wicz – pre zes WFO ŚiGW w Ka to -
wi cach oraz Ta de usz Do no cik – pre zes
RIG. Za kła da ono two rze nie wspól -
nych ze spo łów, ko mi sji i grup ro bo -
czych pro wa dzą cych dzia ła nia na rzecz
wspie ra nia przed się wzięć pro eko lo -
gicz nych po dej mo wa nych przez przed -
się bior ców. W szcze gól no ści pro mo -
wa ne bę dą ini cja ty wy ma ją ce na ce lu
wdra ża nie po li ty ki śro do wi sko wej, za -
rzą dza nie su row ca mi, se gre ga cję od pa -
dów, edu ka cję eko lo gicz ną pra cow ni -
ków i klien tów, a tak że wdra ża nie eko -
lo gicz nych pro ce sów tech no lo gicz nych
oraz eko lo gicz nych pro duk tów i usług.

W ra mach współ pra cy za po wie dzia -
no wy mia nę do świad czeń w za kre sie
re ali za cji pro jek tów pro eko lo gicz nych,
kon sul ta cje me ry to rycz ne do ty czą ce
za dań pro śro do wi sko wych, zwłasz cza
współ fi nan so wa nych z kra jo wych
i unij nych środ ków po mo co wych, oraz

pro mo cję no wo cze snych form edu ka -
cyj nych zwią za nych z ochro ną śro do -
wi ska. Or ga ni zo wa ne bę dą wspól ne
kon fe ren cje, se mi na ria oraz warsz ta ty
dla ślą skich śro do wisk go spo dar czych.

Waż na rów nież bę dzie – prze ka zy -
wa na dzię ki two rzo ne mu przy RIG
w Ka to wi cach punk cie kon sul ta cyj nym
– bie żą ca in for ma cja o moż li wo ściach
ko rzy sta nia przez przed się bior ców
z róż nych form wspar cia przez Fun -
dusz ini cja tyw pro eko lo gicz nych
w wo je wódz twie ślą skim.

– Przed się bior cy, za rów no pry wat ni
jak i pu blicz ni, od lat są jed ny mi z naj -
waż niej szych i naj licz niej szych be ne fi -
cjen tów na sze go Fun du szu – in for mu je
Piotr Bier nat, rzecz nik pra so wy WFO -
ŚiGW w Ka to wi cach. – W 2012 ro ku
na za da nia re ali zo wa ne przez nich ze
środ ków Fun du szu prze zna czo no w po -
sta ci do ta cji, pre fe ren cyj nych po ży czek
i umo rzeń ok. 164 mln zł. (RG)

Wspól nie z przed się bior ca mi
Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi -
cach pod pi sał po ro zu mie nie z Re gio nal ną Izbą Go spo dar czą o po dej mo -
wa niu wspól nych dzia łań i ini cja tyw na rzecz ochro ny śro do wi ska.

Przed sta wi cie le DPS -u w Pil cho wi cach ode bra li m.in. tacz ki, gra bie i szpa dle,
bar dzo przy dat ne przy pra cach ogrod ni czych.
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Sześć uczen nic szkół pro wa dzo -
nych przez Po wiat Gli wic ki na gro -
dzo nych zo sta ło Sty pen dia mi Pre -
ze sa Ra dy Mi ni strów.

Uro czy stość wrę cze nia sty pen diów od -
by ła się 9 grud nia w Ze spo le Szkół
Eko no micz no -Usłu go wych w Za brzu.
Te pre sti żo we na gro dy ode bra li pod -
czas niej ucznio wie szkół po nad gim na -
zjal nych z te re nu dzia ła nia De le ga tu ry
w Gli wi cach Ślą skie go Ku ra to rium
Oświa ty. Wy róż nio nym uczniom to wa -
rzy szy li m.in. po seł Jan Kaź mier czak,
sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek,
za stęp ca pre zy den ta Za brza Jan Paw -

luch oraz za stęp ca pre zy den ta By to mia
Hen ryk Bonk. Sty pen dia wrę czał
uczniom wi ce ku ra tor oświa ty w Ka to -
wi cach Ta de usz Że sław ski. – To naj -
zdol niej sza mło dzież w na szym wo je -
wódz twie – pod kre ślił, mó wiąc o sty -
pen dy stach. 

Ogó łem w wo je wódz twie ślą skim
sty pen dia przy zna ne zo sta ły 451 oso -
bom, a pod czas uro czy sto ści w Za brzu
ode bra ło je 101 uczniów ze szkół z te -
re nu m.in. Gli wic, Za brza, By to mia,
Tar now skich Gór i na sze go po wia tu.
W tym wy róż nio nym gro nie zna la zły
się uczen ni ce (tyl ko dziew czę ta, nie

by ło żad ne go chłop ca) szkół, dla któ -
rych or ga nem pro wa dzą cym jest Po -
wiat Gli wic ki. Z Ze spo łu Szkół Za wo -
do wych nr 2 w Knu ro wie są to Mar ta
Go wo rek (Tech ni kum) i Ka ro li na Gru -
dziądz (II Li ceum Ogól no kształ cą ce),
z Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie -
go w Knu ro wie Emi lia Krusz kie wicz
(Tech ni kum nr 1) i Alek san dra Osi ka
(I Li ceum Ogól no kształ cą ce), na to -
miast z Ze spo łu Szkół im. M. Ko nop -
nic kiej w Py sko wi cach Mar ty na Ha ber -
la (Li ceum Ogól no kształ cą ce) i Mo ni -
ka Kwa śniok (Tech ni kum). 

(RG)

STY PEN DY ŚCI PRE MIE RA

Sty pen dia wrę czył mło dzie ży wi ce ku ra tor Ta de usz Że sław ski.
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Jak co ro ku, jed na z gru dnio wych
nie dziel w ko tu liń skiej pod sta wów -
ce by ła świę tem ślą skiej god ki
i ślą skich tra dy cji. Tym ra zem świę -
to wa li śmy rów nież 65-le cie na szej
szko ły. 
Jak na tak pięk ną rocz ni cę przy sta ło,
za pro szo no zna ko mi tych go ści –
a wśród nich wie lu ab sol wen tów –
przy go to wa no pro gram, w któ rym

obok wy stę pów uczniów wspo mnia no
nie co fak tów z hi sto rii pla ców ki. War to
tu choć nie któ re z nich przy po mnieć.
Pierw sze wzmian ki o ist nie niu szko ły
po cho dzą z 1695 r. Wia do mo też, że
w 1876 r. w szko le, któ ra skła da ła się
tyl ko z jed nej kla sy, uczy ło się 70 dzie -
ci z Ko tu li na Wiel kie go, Ko tu li na Ma -
łe go, Pro bosz czo wic, Skał i Bal ca rzo -
wic. Na po cząt ku XX w. wy bu do wa no
szko ły w Pro bosz czo wi cach i Bal ca -
rzo wi cach, a w 1932 r. w Ko tu lin ku.
Obec na szko ła po wsta ła w 1948 r.
w od bu do wa nym pa ła cu, a ko lej ne po -
ko le nia na uczy cie li dba ły o jej roz kwit
i wszech stron ny roz wój uczniów.

Dzień Re gio nu to im pre za dla ca łej
spo łecz no ści lo kal nej. Tym ra zem or -
ga ni zo wa na już by ła po raz 11. Obok
uczniów i ich ro dzi ców, na uczy cie li
i za pro szo nych go ści uczest ni czy li
w niej miesz kań cy, wie lu se nio rów, bo
prze cież za wsze mi ło obej rzeć wy stę py
dzie ci, a przy ka wie i ślą skim ko ło czu,
ser wo wa nym przez ob słu gę Ran cza –

go spo dar stwa agro tu ry stycz ne go z Pro -
bosz czo wic – snuć wła sne wspo mnie -
nia z mło dych lat. 

W tam tym wy jąt ko wym okre sie lo -
kal na spo łecz ność nie zapo mnia ła
o tych ab sol wen tach, któ rzy z da la
od ro dzin nej wsi nio są po moc i słu żą
in nym. Jed nym z nich jest ks. Jo achim
Lesz czy na, mi sjo narz pra cu ją cy
na Ma da ga ska rze. Już szó sty raz or ga -
ni zo wa na by ła ak cja wła śnie dla je go
mi sji. W pierw szą nie dzie lę Ad wen tu
oraz w Dzień Re gio nu moż na by ło na -
być wień ce ad wen to we i pier ni ki świą -
tecz ne wy ko na ne z my ślą o Mal ga -
szach. BE ATA GRO CHLA

Tra dy cja i ju bi le usz

Dy rek tor szko ły An na Paw łow ska z naj młod szy mi uczest ni ka mi im pre zy.

Fo
 to

: A
RC

 

� WAR TO SIĘ UCZYĆ! �

Wy wiad ze sty pen dyst ka mi MAR -
TY NĄ HA BER LĄ i MO NI KĄ KWA -
ŚNIOK z Ze spo łu Szkół im. M. Ko -
nop nic kiej w Py sko wi cach

– Ja kie to uczu cie zna leźć się wśród
naj lep szych w Pol sce?
– Nie sa mo wi te, ogrom na sa tys fak cja
i ra dość z jed nej stro ny, ale tak że dła -
wią cy stres z dru giej.
– Ra dość ro zu miem, ale stres?
– Ta ka na gro da ro dzi od po wie dzial -
ność. Trze ba do niej ja koś do ra stać, po -
twier dzać, że się jest do brym, że by ni -
ko go nie za wieść i nie roz cza ro wać.
– Cóż, wy da je mi się, że ta ki ro dzaj
pre sji nie ko niecz nie jest zły, mo że też
mo ty wo wać do na uki. 

– Oczy wi ście że tak, ale ety kiet ka pry -
mu sa cza sem prze szka dza w nor mal -
nym funk cjo no wa niu. Na uczy cie le
ma ją więk sze ocze ki wa nia, ko le gom
(tym bar dziej zło śli wym) wy da je się,
że zja dły śmy wszyst kie ro zu my i że
nic, tyl ko ku je my i ku je my 24 go dzi ny
na do bę. 
– A tak nie jest?
– No nie, fakt, że osią ga my nie złe
wy ni ki (Mar ty na – śred nia: 5,0, Mo -
ni ka: 5,2 – przyp. red.), ale na uka nie
jest ca łym na szym ży ciem. Ma my
czas na re ali za cję swo ich pa sji i za -
in te re so wań. Ucząc się, sta ra my się
przede wszyst kim zro zu mieć ma te -
riał i wie dzieć, do cze go bę dzie
przy dat ny.
– Czy li pry mus nie zna czy „ku jon”?

– Pew nie, że nie. Ku jon na ogół ani nie
ro zu mie te go, cze go się uczy, ani nie
ro zu mie, po co to ro bi.
– Ok, daj my mu spo kój. Po wiedz cie
le piej, co was do pin gu je do pra cy.
Mar ty na: – Mnie przede wszyst kim
upór. Mam wła sne zda nie i sta ram się
zwal czać wszyst kie prze szko dy, sto ją -
ce mi na dro dze do upra gnio ne go ce lu.
Wiem też, że na uka otwie ra mi wie le
per spek tyw na przy szłość.
Mo ni ka: – Ja też je stem zde ter mi no wa -
na, że by przy zwo icie zdać ma tu rę,
skoń czyć stu dia i zna leźć do brą pra cę. 
– Czy jest ktoś, ko go mo że cie uznać
za współ au to ra wa sze go suk ce su?
– Na pew no ro dzi ców, któ rzy nas mo -
ty wu ją, trzy ma ją za nas kciu ki i wspie -
ra ją kie dy nie bar dzo się nam wszyst ko

uda je. Tak że na uczy cie le w „Ko nop -
nic kiej” po ma ga ją nam dą żyć do wy -
ma rzo nych ce lów. 
– Czy wy bo ru rze czo nej „Ko nop nic -
kiej” do ko na ły ście w peł ni świa do -
mie?
Mar ty na: – Tak, głów nie za de cy do wa -
ła opi nia mo jej star szej ko le żan ki, któ -
ra się tu uczy ła i wy po wia da ła o szko -
le bar dzo po zy tyw nie.
Mo ni ka: – Ja po dob nie, z tym że mo ja
pa ni z gim na zjum, ab sol went ka „Ko -
nop nic kiej”, prze ko na ła mnie osta tecz -
nie. 
– Je ste ście już w trze ciej kla sie i po -
zna ły ście „Ko nop nic ką” od pod -
szew ki. Po wiedz cie, jak szko ła wy -
glą da z wa szej per spek ty wy.
Mar ty na: – Ja czu ję się tu taj świet nie,

nie tyl ko mo gę się uczyć, ale mam też
szan sę uczest ni czyć w wie lu im pre -
zach i dzię ki te mu się nie nu dzę. 
Mo ni ka: – Trud no się tu taj po czuć źle,
na uczy cie le są przy jaź ni, a szko ła da je
szan sę roz wo ju za in te re so wań. 
– Na ko niec ma cie jesz cze oka zję wy -
gło sić prze sła nie do swo ich ró wie śni -
ków – uczniów „Ko nop nic kiej”
i gim na zja li stów – być mo że przy -
szłych uczniów. Co chce cie im po wie -
dzieć?
– Pa mię taj cie, war to się uczyć i to nie
tyl ko dla sty pen dium!
– Bar dzo wam dzię ku ję za mą dre
sło wa i ży czę speł nie nia wszyst kich
ma rzeń. Mo że jed nak sty pen dium
choć tro chę się do te go przy czy ni…

AL DO NA PI TE RA

Czy ta ją
dzie ciom
„Spo tka nie z li te ra tu rą dzie cię cą” –
to na zwa wy da rze nia, któ re zo sta ło
zor ga ni zo wa ne przez Przed szko le
nr 1 w Py sko wi cach. Na wią zu je
do ogól no pol skiej ak cji „Ca ła Pol -
ska Czy ta Dzie ciom”.
Ce lem ak cji jest za chę ce nie do ro słych
do co dzien ne go czy ta nia dzie ciom.
Przed szko le nr 1 uczest ni czy w niej
od 2009 r. Kon ty nu ując ją dy rek tor pla -
ców ki za pro si ła po seł na Sejm RP Kry -
sty nę Szu mi las, rad nych Py sko wic
i Po wia tu Gli wic kie go 29 li sto pa da
na „Spo tka nie z li te ra tu rą dzie cię cą”.
Wier sze dzie ciom czy ta li: Kry sty na

Szu mi las, Sła wo mir Adam -
czyk z Za rzą du Po wia tu Gli -
wic kie go, Jo lan ta Drozd –
prze wod ni czą ca Ra dy Mia sta
Py sko wi ce, Wie sław Lesz -
czyń ski – za stęp ca bur mi strza
Py sko wic, Piotr Pię tak – rad -
ny Py sko wic, Gra ży na Wisz -
niew ska -Mi stur – dy rek tor
Ze spo łu Ob słu gi Pla có wek
Oświa to wych w Py sko wi cach
oraz Agniesz ka Na lep ka – za -
ło ży ciel ka i re ży ser py sko wic -
kie go te atru „Car pe Diem”.
Pod czas spo tka nia dzie ci śpie wa ły pio -
sen ki, re cy to wa ły wier szy ki, bra ły
udział w za ba wach ru cho wych oraz
otrzy ma ły ksią żecz ki. Na to miast go -

ście ob da ro wa ni zo sta li pa miąt ko wy mi
za kład ka mi do ksią żek z po dzię ko wa -
nia mi od dzie ci oraz dy rek tor i na uczy -
cie li z Przed szko la nr 1. (SoG)

Za pro sze ni go ście nie tyl ko czy ta li dzie ciom,
ale tak że się z ni mi ba wi li. 
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Bli sko 200 wy ko naw ców wzię ło
udział w VI Wo je wódz kim Fe sti wa lu
Pie śni i Pio sen ki Pa trio tycz nej zor -
ga ni zo wa nym w Wie low si. 

Pod czas kon cer tu ga lo we go, któ ry od -
był się w Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry
w Wie low si, licz nie zgro ma dzo na pu -
blicz ność okla ski wa ła wy stę py mło -
dych ar ty stów przy by łych z róż nych
stron na sze go wo je wódz twa – wy ko -
naw ców ze szkół z Za brza, By to mia,
Gli wic, Knu ro wa, Py sko wic, Ogro -
dzień ca, Woj ski, By ci ny, Two ro ga,
Żer ni cy, Pnio wa, Wie low si. Pierw sze
miej sca w swo ich ka te go riach za ję ły:
Chór „Nut ki” z ZSP w Żer ni cy (opie -
kun ka Ga brie la Mal cher czyk), Ze spół
wo kal ny z SP w Pnio wie (Iwo na
Ewer tow ska -Me ner), Ze spół „Śpie -

waj ki” z SP nr 4 w Py sko wi cach (An -
na Smyl), Oli wia Fru eauff z SP nr 6
w Py sko wi cach (Ali cja Sty bliń ska),
Wik to ria Schmidt z SP nr 28 w Za -
brzu, Bar tło miej Kar dyś z Gim na zjum
w By to miu (Ro land Tu czy -
kont), ter cet: An na Cion  -
gwa ,  Kin  ga  Schy  gu l  l a ,
M a g  d a  l e  n a  C i o n  g w a
z Gim na zjum w Wie low si,
Chór Ka me ral ny „Can to”
z Gim na zjum w Wie low si
(Iwo na Ewer tow ska -Me -
ner), „Śpie wa ja ce nut ki”
z SP nr 1 w Ogro dzień cu
(Ka ta rzy na Mo tyl). Lau re -
atów wy ło ni ło ju ry w skła -
dzie Wal de mar Ga łąz ka
oraz Sa bi na Bor ner.

Pa tro nat na kon kur sem ob ję li b. mi -
ni ster edu ka cji na ro do wej Kry sty na
Szu mi las, po seł do Par la men tu Eu ro -
pej skie go Mał go rza ta Handz lik, po seł
do Sej mu RP Jan Kaź mier czak oraz
wójt gmi ny Wie lo wieś Gin ter Skow ro -
nek. (RG)

Za śpie wa li pa trio tycz nie

Jed na z na gro dzo nych grup pod czas wy stę pu
na kon cer cie ga lo wym.
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– Pra wo do są du gwa ran tu je art. 45
Kon sty tu cji RP oraz art. 6 Kon wen cji
o ochro nie praw czło wie ka i pod sta wo -
wych wol no ści – tłu ma czy Mał go rza ta
Su piń ska. – Pra wo to, zwa ne tak że pra -
wem do dro gi są do wej, to nic in ne go
jak za pew nie nie oby wa te lo wi do stę pu
do są du. 

Każ dy oby wa tel ma pra wo do te go,
by je go żą da nia, rosz cze nia by ły roz -
strzy gnię te przez nie za leż ny, nie za wi sły
i wła ści wy sąd. Pra wo do są du to tak że
pra wo do te go, by de cy zje ad mi ni stra -
cyj ne pod le ga ły kon tro li są do wej. A za -
tem pra wo do są du to pra wo wsz czy na -
nia po stę po wań oraz pra wo do od wo ła -
nia się od de cy zji wy da nej w I in stan cji
przez or gan ad mi ni stra cyj ny, np. ZUS
czy ośrod ki po mo cy spo łecz nej. 

– Sąd roz po zna ją cy spra wę jest nie -
za wi sły i nie za leż ny. Ozna cza to, że je -
go de cy zje nie pod le ga ją wcze śniej -
szym usta le niom z ja kim kol wiek or ga -
nem, sę dzio wie nie kon sul tu ją tak że
wy ro ków, któ re ma ją zo stać wy da ne.
Sąd roz po zna je spra wę w opar ciu
o obo wią zu ją ce prze pi sy, ma te riał do -
wo do wy (np. prze słu cha nia świad ków,
za świad cze nia, li sty itp.), wła sne do -
świad cze nie za wo do we i ży cio we,
a w sy tu acji, kie dy wy ma ga na jest wie -
dza spe cja li stycz na, za się ga opi nii bie -
głe go – wy ja śnia Mał go rza ta Su piń ska.

W przy pad ku, gdy stro na po stę po -
wa nia bę dzie mia ła wąt pli wo ści i za -
strze że nia co do bez stron no ści sę dzie -
go, ma moż li wość zło że nia wnio sku
o wy łą cze nie sę dzie go z pro wa dze nia
da nej spra wy – art. 48-54 kpc. 

Po nad to je śli oby wa tel nie zga dza
się z wy ro kiem, któ ry za padł, to Kon -
sty tu cja gwa ran tu je mu moż li wość od -
wo ła nia się od wy ro ku. Po stę po wa nie
przed są dem jest co naj mniej dwu in -
stan cyj ne, a każ da ze stron ma pra wo
do za skar że nia orze cze nia i de cy zji wy -
da nych przez sąd I in stan cji (art. 178
i 78 Kon sty tu cji).

– Trze ba jed nak zwró cić uwa gę, iż
nie wszyst kie orze cze nia pod le ga ją za -

skar że niu – do da je Mał go rza ta Su piń -
ska. – W każ dej wy da nej de cy zji jest
in for ma cja o tym, czy i ja kie środ ki od -
wo ław cze nam przy słu gu ją.

Ko lej ną waż ną kwe stią, na któ rą
war to zwró cić uwa gę, jest ter min roz -
po zna nia da nej spra wy, nie da się go
bo wiem okre ślić w spo sób sztyw ny.

Ar ty kuł 45 Kon sty tu cji trak tu je
o roz po zna niu spra wy bez nie uza sad -
nio nej zwło ki, zaś art. 6 Eu ro pej skiej
Kon wen cji Praw Czło wie ka o roz po -
zna niu spra wy w roz sąd nym ter mi nie.

Dla szyb ko ści roz po zna nia spra wy
istot ne jest to, by pi sma pro ce so we
by ły przy go to wa ne w pra wi dło wy
spo sób, po sia da ły od po wied nie za -
łącz ni ki, by ły pod pi sa ne i aby zo sta ły
wnie sio ne opła ty są do we. Na czas
roz po zna nia spra wy wpływ ma tak że
za się gnię cie opi nii bie głe go w ce lu
np. prze pro wa dze nia ba dań le kar -
skich, osza co wa nia nie ru cho mo ści,
eks per ty zy gra fo lo gicz nej. Nie bez
zna cze nia jest tak że ter mi no wość re -
ali za cji przez stro ny za le ceń są du –
np. co do uzu peł nie nia bra ków for -
mal nych (np. pod pi sa nia się, do łą cze -
nia od pi su). Prze kro cze nie ter mi nu
bez uza sad nio nej przy czy ny mo że
skut ko wać np. zwro tem po zwu bądź
też nie prze pro wa dze niem da nych
wnio sków do wo do wych. Je że li z na -
szej stro ny za cho wa ne zo sta ły ter mi -
ny, a spra wa nie koń czy się bądź nie
ma wy zna czo ne go ter mi nu, moż na
pod jąć kro ki zmie rza ją ce do spraw -
dze nia, czy to po stro nie są du nie do -
szło do uchy bień – np. ta kich jak brak
za stęp stwa w sytuacji przewlekłej
choroby sędziego.

W sy tu acji stwier dze nia uchy bień
po stro nie są du, przy słu gu ją nam środ -
ki praw ne prze wi dzia ne w usta wie

o s k a r  d z e
na prze wle -
kłość po stę -
po wa nia z dnia 17.06.2004 r. (DZ.
U z 2004 nr. 179 poz. 1843 i 2009
nr. 61 poz. 498). 

Ko lej nym pra wem za gwa ran to wa -
nym przez Kon sty tu cję i Kon wen cję
o ochro nie praw czło wie ka jest pra wo
do jaw ne go roz pa trze nia spra wy. Jaw -
ność ta mo że być uję ta w dwóch aspek -
tach: 
� po pierw sze ja ko za gwa ran to wa nie
te go, że każ dy oby wa tel ma pra wo
wstę pu na sa lę są do wą, a obec ność pu -
blicz no ści ma za pew nić spo łecz ną kon -
tro lę spo so bu pro wa dze nia spraw oraz
wy da wa nia wy ro ków. Kon sty tu cja
prze wi du je jed nak moż li wość wy łą cze -
nia jaw no ści po stę po wa nia ze wzglę du
na bez pie czeń stwo pań stwa, po rzą dek
pu blicz ny czy ochro nę ży cia pry wat ne -
go stron po stę po wa nia.
Zgod nie z art. 45 ust. 2 Kon sty tu cji, na -
wet w przy pad ku  wy łą cze nia jaw no ści
po stę po wa nia, wy rok za wsze mu si być
ogło szo ny pu blicz nie. 
� po dru gie pra wo do jaw ne go roz pa -
trze nia spra wy mo że być utoż sa mia ne
z pra wem do in for ma cji stron po stę po -
wa nia o je go prze bie gu. A za tem oby -
wa tel ma pra wo do prze glą da nia akt,
któ re do ty czą je go spra wy, by cia in for -
mo wa nym o de cy zjach za pa da ją cych
pod czas po stę po wań nie jaw nych. Ma
tak że pra wo zwra ca nia się o do rę cze nie
mu od pi sów pro to ko łów z da nej roz -
pra wy, a tak że ko rzy sta nia z biu ra ob -
słu gi in te re san ta da ne go są du – mo że
tam uzy skać bie żą ce in for ma cje na te -
mat te go, co dzie je się w je go spra wie
w da nym mo men cie – pod su mo wu je
Mał go rza ta Su piń ska. 

(Opr. SoG)
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Małgorzata Supińska

Ze spraw Biu ra Po rad Oby wa tel skich

Oby wa tel a wy miar spra wie dli wo ści
Każ dy oby wa tel – nie za leż nie od płci, wie ku, sta nu po sia da nia czy wy kształ ce nia – ma pra -
wo do są du. Co ono ozna cza i na czym po le ga, przy bli ża Czy tel ni kom Mał go rza ta Su piń ska,
do rad ca z Biu ra Po rad Oby wa tel skich, któ re mie ści się w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi -
cach. 

Kon kur sy i lo te rie SMS -owe
Od da jąc głos w kon kur sie lub bio rąc
udział w lo te rii, wy sy ła my SMS -
-a na nu mer spe cjal ny, jest to SMS
o pod wyż szo nej opła cie – tzw. SMS
Pre mium Ra te.

W przy pad ku te go ty pu SMS -ów,
usłu go daw cą jest naj czę ściej fir ma or -
ga ni zu ją ca kon kurs lub świad czą ca da -
ną usłu gę w In ter ne cie, a ope ra tor je dy -
nie re ali zu je ini cjo wa ne przez użyt -
kow ni ka po łą cze nie. Nie ste ty, nie każ -
dy usłu go daw ca in for mu je o kosz tach
SMS -ów. 

Jak chro nić się przed wy so kim ra -
chun kiem? 
Aby uchro nić się przed wy so ki mi ra -
chun ka mi, war to po znać pro sty spo sób
na spraw dze nie wy so ko ści opła ty
za wy sła nie wia do mo ści tek sto wej.
W tym ce lu wy star czy umie jęt ność po -
praw ne go od czy ta nia da nych za war -
tych w nu me rze SMS -a, na któ ry za -
mie rza my wy słać wia do mość. 
Nu me ry SMS Pre mium Ra te ba zu ją
na pew nym sche ma cie

SMS -y wy sy ła ne na nu me ry roz po czy -
na ją ce się od cy fry sie dem, kosz tu ją

mniej niż dzie sięć zło tych. O tym, ja ki
bę dzie to koszt, in for mu je cy fra znaj -
du ją ca się po sió dem ce. Ozna cza ona
do kład ną war tość net to wy sła nej wia -
do mo ści SMS.

Przy kła do wo, nu mer za czy na ją cy
się od sie dem dwa, ozna cza że koszt
SMS -a wy no si dwa zło te plus VAT. 

Mo że my spo tkać się tak że z nu me ra mi
SMS roz po czy na ją cy mi się od cy fry dzie -
sięć. W tym przy pad ku usłu ga bę dzie
kosz to wać po nad dzie sięć zło tych. W tym
przy pad ku ce na – koszt rze czy wi sty SMS -
-a – to dwie cy fry po dzie wiąt ce. Przy kła -
do wo, nu mer za czy na ją cy się od dzie więć
dwa pięć, ozna cza, że koszt SMS -a wy no -
si dwa dzie ścia pięć zło tych plus VAT.

Pa mię taj my – sche mat na li cza nia
kosz tów SMS -ów jest na praw dę pro sty. 

Przy nu me rze SMS za czy na ją cym się
od cy fry sie dem, ko lej na cy fra po niej
prze ka zu je in for ma cję o je go kosz cie.
Ana lo gicz nie, w przy pad ku nu me ru

SMS -a za czy -
na ją ce go się
od cy fry dzie -
więć – dwie
ko lej ne cy fry
ujaw nia ją ce nę
net to SMS -a. 

W ra zie
wąt pli  wo ści
lub pro ble -
mów skon tak tuj się z Cen trum In for -
ma cji Kon su menc kiej UKE (Urząd Ko -
mu ni ka cji Elek tro nicz nej).
� In fo li nia 801 900 853 (koszt po łą -
cze nia zgod ny z cen ni kiem ope ra to ra)
� 22 534 91 74 (pon. – pt. w go dzi -
nach 8.15 – 16.15)
� www.uke.gov.pl/for mu larz
� www.cik.uke.gov.pl

Po wia to wy rzecz nik kon su men tów
RY SZARD KOW RY GO

Ryszard Kowrygo

Po wia to wy rzecz nik kon su men tów ra dzi

Jak roz po znać kosz tow ne go SMS -a
Każ dy z nas nie raz by wa za chę ca ny, aby za po mo cą SMS -a od dać głos w kon kur sie lub spró bo wać szczę ścia
w lo te rii. Przed de cy zją o udzia le war to wie dzieć, jak du żo mo że nas kosz to wać wy sła nie te go ro dza ju wia do mo -
ści tek sto wej.

Z po wia to wym rzecz ni kiem kon su men tów moż na skon tak to wać się
pod nr tel. 32 332 66 81, ad re sem e -ma il: rzecz nik.kon su men tow@sta -
ro stwo.gli wi ce.pl lub w dniach: po nie dzia łek -śro da, godz. 7.30-14.30;
czwar tek, godz. 7.30-16.30; pią tek, godz. 7.30-12.30 w Sta ro stwie Po -
wia to wym w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17.

Biu ro Po rad Oby wa tel skich mie ści się w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli -
wi cach. Udzie la bez płat nej po mo cy praw nej. Jest czyn ne w każ dy po -
nie dzia łek od godz. 13.00 do 15.00, a do dat ko we in for ma cje moż na
uzy skać pod nr. tel. 781 130 900, ad re sem e -ma il: bpo gli wi -
ce@free.ngo.pl al bo na stro nie in ter ne to wej: www.bpo gli wi -
ce.free.ngo.pl.

Szpi tal w Py sko wi cach od po nad
dwu na stu lat jest li de rem ope ra cji
la pa ro sko po wych w za chod niej
czę ści wo je wódz twa ślą skie go.
War to przy bli żyć Czy tel ni kom WPG
tę me to dę ope ra cyj ną.
Ope ra cja spo so bem la pa ro sko po wym
jest za bie giem wy ko ny wa nym w znie -
czu le niu ogól nym. Po le ga na nie kon -
wen cjo nal nej tech ni ce ope ra cyj nej.
Chi rurg po przez mi kro na cię cia skó ry
wpro wa dza do ja my brzusz nej naj czę -
ściej trzy na rzę dzia i wy ko nu je ope ra -
cję dzię ki wpro wa dzo nej ka me rze ob -
ser wu jąc po le ope ra cyj ne na mo ni to -
rze. Tech ni ka ta po zwa la na bar dzo pre -
cy zyj ną i bez piecz ną ope ra cję. 

Od wie lu lat w Py sko wi cach tą me -
to dą wy ko ny wa ne są ope ra cje wy cię cia
pę che rzy ka żół cio we go, po któ rych już
na stęp ne go dnia pa cjent wsta je, cho dzi,
a w ko lej nym dniu wra ca do do mu.
Po ope ra cji tra dy cyj nej po wrót do do -
mu na stę po wał po mi ni mum ty go dniu.
W Szpi ta lu w Py sko wi cach obec nie 90

proc. ope ra cji wy cię cia pę che rzy ka
żół cio we go wy ko nu je się spo so bem la -
pa ro sko po wym. 

W ostat nich la tach roz sze rzo no za kres
ope ra cji la pa ro sko po wych. Wy ko nu je się
tu taj tą me to dą z po wo dze niem ope ra cje
prze pu klin pa chwi no wych. W tym przy -
pad ku ko rzy ści dla pa cjen ta są jesz cze
więk sze. Po tra dy cyj nej ope ra cji prze pu -
kli ny po przez roz cię cie pa chwi ny po wrót
do peł nej spraw no ści trwa wie le ty go dni.
Po ope ra cji la pa ro sko po wej pa cjent

opusz cza szpi -
tal na stęp ne go
dnia po za bie -
gu i prak tycz -
nie na tych -
miast mo że
wró cić do ak -
tyw no ści za -
wo do wej. 

P r z y  k ł a  -
dem in nych
moż li wo ści la pa ro sko pii są ope ra cje
wy cię cia wy rost ka ro bacz ko we go.
Szpi tal w Py sko wi cach wy ko nu je rów -
nież licz ne ope ra cje la pa ro sko po we
z za kre su gi ne ko lo gii do ty czą ce cho rób
jaj ni ków, ja jo wo dów i ma ci cy, np. wy -
cię cia przy dat ków czy udraż nia nia ja -
jo wo dów. Trze ba jed nak mieć świa do -
mość, że ope ra cje spo so bem la pa ro sko -
po wym nie są za bie ga mi ko sme tycz ny -
mi. Są to nor mal ne ope ra cje po le ga ją ce
np. na wy cię ciu pę che rzy ka żół cio we -
go tak sa mo jak w ope ra cji tra dy cyj nej

z otwar ciem po wło ki brzu -
cha. Róż ni ca po le ga tyl ko
na tech ni ce ope ra cji, któ ra
po zwa la zmniej szyć kosz ty
le cze nia, skra ca jąc do mi -
ni mum po byt cho re go
w szpi ta lu, a jed no cze śnie
zmniej sza ból po ope ra cyj -
ny pa cjen ta o ok. 70-90
proc. i ra dy kal nie skra ca
czas po wro tu cho re go
do zdro wia i do pra cy. 

Nie wy dol ny sys tem fi -
nan so wa nia przez Na ro do -
wy Fun dusz Zdro wia le cze -

nia cho rych w szpi ta lach po wo du je po -
wsta wa nie kil ku mie sięcz nych ko le jek
ocze ku ją cych na ope ra cję. Wi na nie le ży
po stro nie szpi ta li czy le ka rzy. W za ist -
nia łej sy tu acji Szpi tal w Py sko wi cach
da je rów nież moż li wość wy ko na nia tych
ope ra cji w try bie ko mer cyj nym bez
zbęd ne go ocze ki wa nia na przy ję cie. 

Lek. med. spe cja li sta chi rurg
KRZYSZ TOF HUK, za stęp ca or dy na to -

ra Od dzia łu Chi rur gii Ogól nej Szpi -
ta la w Py sko wi cach sp. z o.o.

Kontynuujemy cykl artykułów poświęconych
zdrowiu. Tym razem polecamy artykuł chirurga ze
Szpitala w Pyskowicach 

Przy bli ża my la pa ro sko pię 

La pa ro sko pia jest o wie le mniej in wa zyj ną me to -
dą niż tra dy cyj na ope ra cja.

Krzysztof Huk
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W ha li Miej skie go Ośrod ka Spor tu
i Re kre acji w Knu ro wie 4 stycz nia
ro ze gra na zo sta ła 10. Edy cja No -
wo rocz ne go Ha lo we go Tur nie ju Pił -
kar skie go Mar co Soc cer Cup 2014.
Grał rocz nik 2005 – gdy uczest ni cy
tur nie ju przy cho dzi li na świat, Je rzy
Du dek zdo by wał Li gę Mi strzów.
I wła śnie Je rzy Du dek to wa rzy szył
mło dym pił ka rzom pod czas te go tur -
nie ju, od by wa ją ce go się pod je go pa -
tro na tem. Spo tka nie ze zwy cięz cą
Cham pions Le ague 2005 by ło dla
chłop ców wiel kim prze ży ciem.

6 dru żyn bio rą cych udział w tur nie -
ju ro ze gra ło 5 ko le jek me czów – każ dy
po 12 mi nut. Po za cię tym bo ju I miej -
sce za jął AS Pro gres Kra ków, II był Ju -
ven tus Soc cer Scho ol, III – Con cor dia
Knu rów, IV – AP Bie lik, V – AF To -
masz Haj to, a VI – APN Knu rów. Naj -
lep szym za wod ni kiem tur nie ju zo stał
Mar cin Ma tu szek z Con cor dii Knu rów,
ty tuł naj lep sze go bram ka rza otrzy mał
Kry stian Ka miń ski z AS Pro gres Kra -

ków, a je go ko le ga z ze spo łu – Igor
Hor nik, któ ry zdo był 6 go li, zo stał kró -
lem strzel ców. Do dat ko we na gro dy in -
dy wi du al ne ufun do wa ne przez Je rze go
Dud ka otrzy ma li za wod ni cy uro dze ni
w ma ju 2005 r., a więc w mie sią cu,
w któ rym roz gry wa ny był pa mięt ny fi -
nał Cham pions Le ague po mię dzy FC
Li ver po ol i AC Mil an. W ten spo sób
na gro dze ni zo sta li: Kry stian Ka miń ski
(AS Pro gres Kra ków), Pa tryk Ki jas,
Łu kasz Cio stek i Igor Dzie nis (wszy -
scy APN Knu rów) oraz Woj ciech Pi -
wo war czyk i Bo rys Ką dzioł ka (obaj
AF To masz Haj to). 

Mło dzi za wod ni cy ry wa li zo wa li
rów nież w ze spo ło wej oraz in dy wi du -
al nej kon ku ren cji tech nicz nej po le ga ją -
cej na za li cze niu jak naj więk szej licz by
cel nych po dań w kie run ku tak zwa nych
band usta wio nych w kwa dra cie. Kon -
ku ren cję przy go to wał Re mi giusz Rzep -
ka, czło nek szta bu szko le nio we go pił -
kar skiej re pre zen ta cji Pol ski. Ry wa li -

za cję dru ży -
no wą wy gra -
ła AP Bie lik
z Za brza, na -
to miast in dy -
w i  d u  a l  n i e
z w y  c i ę  ż y ł
Mar cin Ma -
t u  s z e k
z Con cor dii
Knu rów.

Uczest ni -
cy chwi lą ci -
szy uczci li pa mięć Hen ry ka Ba łu szyń -
skie go, re pre zen tan ta Pol ski i pił ka rza
m.in. Gór ni ka Za brze oraz Con cor dii
Knu rów, któ ry przez wie le lat po ma gał
w or ga ni za cji tur nie ju.

Im pre zę zor ga ni zo wa ła Agen cja
Spor to wo -Re kla mo wo -Wy daw ni cza
PiSk Piotr Sko ru pa, a spon so rem ty tu -
lar nym by ła fir ma Mar co z So śni co -
wic.

(RG)

Za gra li z Dud kiem

7 grud nia w ha li spor to wej w Wie -
low si ro ze gra no XIV In dy wi du al ne
Mi strzo stwa Po wia tu Gli wic kie go
w Te ni sie Sto ło wym.

W ka te go rii mło dzicz ki I miej sce za ję -
ła Pau li na Knop pik (Świ bie), II – Na -
ta lia Bryś (ULKS Taj fun Li go ta Ła -
będz ka), III – We ro ni ka Kla ka (ULKS
Pław nio wi ce). W ka te go rii mło dzi -
cy I miej sce wy wal czył Pa weł Wi ża
(UKS Fe niks Py sko wi ce), II – Szy mon
Szy kul ski (ATS Ru dzi niec), III – Grze -
gorz Przy by ła (LKS Na przód Żer ni ca).
Wśród ka de tek naj lep sza by ła Wik to ria
Zu bek (ULKS Pław nio wi ce), II za ję ła
Ju lia Mrzyk (LKS Orzeł Sta ni ca), III –

Ka ro li na Su chan (ULKS Pław nio wi -
ce). W gru pie ka de tów I miej sce zdo -
był Da mian Gi lew ski (LKS Orzeł Sta -
ni ca), II – Mar cin Mo len da (LKS
Orzeł Sta ni ca), III –Szy mon Wi ża
(UKS Fe niks Py sko wi ce). Wśród ju -
nio rek naj lep sza by ła Ali cja To czy -
kow ska (LKS Wil ki Wil cza), a kla sy fi -
ka cja ju nio rów przed sta wia się na stę -
pu ją co: I – Mi chał Ży ła (LKS Orzeł
Sta ni ca), II – Ad rian Szy mu ra (LKS
Orzeł Sta ni ca), III – Ra fał Klacz ka
(LKS Wil ki Wil cza). Naj lep sze w ka te -
go rii se nio rek by ły: I –An na Ru sin
(LKS Orzeł Sta ni ca), II –Ma ria Gra lok
(ULKS Ruch Pniów), III – Bar ba ra

Ko py ra (ULKS Ruch Pniów). W ka te -
go rii se nio rów zwy cię stwo wy wal czył
Da riusz Steu er (ULKS Taj fun Li go ta
Ła będz ka), II miej sce za jął Jo achim
Gra lok (ULKS Ruch Pniów), III –
Krzysz tof Pi wo wa rs ki (ULKS Ruch
Pniów). W punk ta cji ze spo ło -
wej I miej sce zdo był ULKS Ruch
Pniów, II – LKS Orzeł Sta ni ca, III –
ULKS Pław nio wi ce, zaś w punk ta cji
gmin I – Pil cho wi ce, Ru dzi niec, III –
To szek. 

Na gro dy zwy cięz com wrę czył rad -
ny Po wia tu Gli wic kie go Ma riusz Po lo -
czek. Mi strzo stwa zor ga ni zo wa ło Sta -
ro stwo Po wia to we w Gli wi cach we
współ pra cy z gmi ną Wie lo wieś.

(SoG)

Mi strzo wie te ni sa

Wy ciecz ki PTTK
PTTK Od dział Zie mi Gli wic kiej za pra -
sza na wy ciecz ki tu ry stycz no -kra jo -
znaw cze:
� 25-28 kwiet nia – Ka no ni za cja bło -

go sła wio nych pa pie ży: Ja na Paw -
ła II i Ja na XXIII,
� 9-17 lip ca – Li twa -Ło twa -Es to nia -
-Fin lan dia -Nor we gia,
� 5-13 wrze śnia – Ma gia Bał ka nów:
Ser bia -Ma ce do nia.

Bliż sze in for ma cje w biu rze Od -
dzia łu PTTK Gli wi ce, Ry nek 11, I pię -
tro tel. 32 231-05-76, stro na in ter ne to -
wa – http://gli wi ce.pttk.pl, e -ma il – gli -
wi cepttk@pocz ta.onet.pl.

(RG)

Zwy cię ska dru ży na tur nie ju – AS Pro gres Kra ków: Kry stian Ka miń ski, Igor Hor nik, Ja kub Pest ka, Do mi nik Ja ne czek, Da -
wid Ci chy, Adam Nie dba ła, Ma ciej Ja nia, Łu kasz Ku rek i Szy mon Ciu pek. Mło dym za wod ni kom to wa rzy szą (w dru -
gim rzę dzie od le wej): To masz Pa cy ga (tre ner), Ar tur Jan kow ski (pre zes Gór ni ka Za brze, miesz ka niec Knu ro wa), Mi ro -
sła wa Ba łu szyń ska (wdo wa po Hen ry ku, re pre zen tan cie Pol ski), Je rzy Du dek, Mo ni ka Ru sin (wła ści ciel ka Biu ra Po dró -
ży Ko li bri – Żer ni ca i Knu rów) oraz Krzysz tof Sto la rek (dy rek tor MO SiR Knu rów).
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8 grud nia w ha li spor to wej
Miej skie go Ośrod ka Spor tu
i Re kre acji w Knu ro wie ro ze -
gra ny zo stał Mi ko łaj ko wy
Tur niej Pił ki Siat ko wej dla
Dziew cząt Po wia tu Gli wic kie -
go. W im pre zie udział wzię ło
sie dem dru żyn. I miej sce za ję -
ła Bu rza I, II – Si kret, III –
Gim na zjum nr 11, IV – Bu -
rza II. Lau re aci otrzy ma li pił ki
oraz pu cha ry ufun do wa ne przez Sta ro -
stwo Po wia to we w Gli wi cach, zaś
knu row ski MO SiR przy go to wał dla

wszyst kich uczest ni ków słod kie mi ko -
łaj ki.

(SoG)

Mi ko łaj ki pod siat ką
Mło de siat kar ki z te re nu po wia tu gli wic kie go po ka za ły, że ma ją spor to we -
go du cha. Dziel nie wal czy ły pod siat ką, zdo by wa jąc punk ty dla swych
dru żyn. 

7 grud nia w Ha li Spor to wej MO KiS
w Py sko wi cach od by ły się IV Ama -
tor skie Za wo dy Wspi nacz ko we
o Pu char Bur mi strza Py sko wic.
Wzię li w nich udział za wod ni cy
z Py sko wic, Gli wi c, Gie rał to wic, By -
to mia oraz Ka to wic.

Pod czas za wo dów – mi mo du cha ry wa -
li za cji – at mos fe ra peł na by ła wspar cia:
wszy scy za wod ni cy ki bi co wa li oraz
pod po wia da li swo im ry wa lom, co naj -
bar dziej wi docz ne by ło to w gru pie
przed szkol nej. Bar dzo wie lu emo cji
do star czył fi nał.

Zwy cięz cy otrzy ma li na gro dy
ufun do wa ne przez Sa mo rząd Mia -
sta Py sko wi ce oraz Sto wa rzy sze nie
GTW. Pu char Bur mi strza Py sko wic
zdo by li: w ka te go rii przed szkol nej
– Ka rol Grze liń ski, w ka te go rii
kla sy: I -III – Mar ty na Cie cha now -
ska, w ka te go rii kla sy IV -VI –
Klau dia Woź niak, a w ka te go rii

gim na zjum – Bar tło miej Cie siel -
ski.

Za wo dy zo sta ły zor ga ni zo wa ne
przez Sto wa rzy sze nie GTW i Sa mo -
rząd Mia sta Py sko wi ce.

(RG)

Wspi nacz ka w Py sko wi cach

Za wod nicz ki po ode bra niu dy plo mów i na gród.

Najlepsze drużyny otrzymały puchary i piłki.
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Naj lep si za wod ni cy i za wod nicz ki wspi nacz ko wej ry wa li za cji.

Przed wej ściem na ścian kę trze ba
się do brze przy go to wać.
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Pie ro gi z ka pu stą i grzy ba mi, sie -
mie niot ka, ry ba po cy gań sku czy
piękne pier ni ki – te przy sma ki ser -
wo wa ne by ły pod czas kon kur sów
na naj lep szą po tra wę świą tecz ną
i naj pięk niej ude ko ro wa ne pier -
nicz ki. Ku li nar ne zma ga nia od by -
ły się 15 grud nia na Zam ku
w Tosz ku. 

W pierw szym z kon kur sów wzię ło
udział 12 uczest ni czek. Ju ry, któ re mu
prze wod ni czył Ma rian Sa dec ki, wi ce -
pre zes Sto wa rzy sze nia Mo ja Gmi na
Nasz Po wiat, za naj lep szą po tra wę
uzna ło świą tecz ny tort orze cho wy.
Przy go to wa ła go Kor ne lia Rzep -
ka. II miej sce za ję ła Da nu ta Wa piń ska
(za ma ków ki), III – Gra ży na Ko pyt ko
za pier ni ki sta ro pol skie. Wy róż nie nia
otrzy ma ły: In ga Py ka (siem niot ka),
Ewa Ossow ska (śle dzi ki śród ziem no -
mor skie), Mo ni ka Bła żyt ko (śledź
po cy gań sku), We ro ni ka Ję dry sik (ry ba
po grec ku), Ur szu la Iwan (ry ba pa nie -
ro wa na w so sie słod ko -kwa śnym), Ma -
rio la Pod broż na (pie ro gi z ka szą gry -
cza ną i se rem), Anie la Za błoc ka (uszka
z grzy ba mi i barsz czem czer wo nym),
Jo an na Ję dry sik (sie mie niot ka) oraz
Ali cja Bu ka ła (pie ro gi z ka pu stą i grzy -
ba mi). Lau re aci ode bra li na gro dy z rąk
rad ne go po wia to we go Ma riu sza Pod -
broż ne go i Ire ny Klau sy ze Sto wa rzy -
sze nia Mo ja Gmi na, Nasz Po wiat, Ko -
ło To szek. Z ko lei w kon kur sie dla
dzie ci na naj pięk niej ude ko ro wa ne
pier nicz ki wszy scy uczest ni cy by li wy -
gra ny mi i otrzy ma li upo min ki wrę czo -
ne przez Mar ci na Kucz kow skie go z To -
szec kie go Sto wa rzy sze nia Przed się -
bior czo ści. Pięk ne pier nicz ki na kon -
kurs przy go to wa li: Lo re na Ocziep ka,
Mar cin Ko pyt ko, Alek san dra Fal bor -
ska, Be ata Ję dry sik, Ra mo na Ko pyt ko
oraz Do mi ni ka Ska wiń ska. 

Im pre zę zor ga ni zo wa ło Ko ło Te re -
no we w Tosz ku Sto wa rzy sze nia Mo ja
Gmi na Nasz Po wiat i Cen trum Kul tu ry
„Za mek w Tosz ku”. Kon kurs od by wał
się pod pa tro na tem ho no ro wym sta ro -
sty gli wic kie go Mi cha ła Nie szpor ka.

(SoG)

ŚWIĄ TECZ NY TORT 
ORZE CHO WY 

Oto prze pis na tort, któ ry za jął pierw -
sze miej sce w to szec kim kon kur sie.
Po da je my go za zwy cięż czy nią, Kor ne -
lią Rzep ką.
Bisz kopt orze cho wy:
8 jaj
20 dkg cu kru
25 dkg zmie lo nych orze chów la sko -
wych
3/4 pła skiej łyż ki ka kao
2 łyż ki tar tej buł ki
Ma sa cze ko la do wa:
1/2 li tra śmie ta ny kre -
mów ki 30%
4 łyż ki sie ka nych
orze chów wło skich
2 cze ko la dy de se ro we
3 łyż ki cu kru
1 ma ła pacz ka cu kru wa ni lio we go
100 ml ru mu
22 g że la ty ny
Po le wa cze ko la do wa:
1,5 cze ko la dy mlecz nej
Przy go to wa nie: 
Żółt ka ubić z cu krem na pu szy stą ma sę.
Biał ka ubić na sztyw ną pia nę. Su che
skład ni ki wy mie szać, po łą czyć de li kat -
nie z ma są z żół tek i pia ną. Dno for my
(o śred ni cy 27 cm) wy ło żyć pa pie rem.
Piec w tem pe ra tu rze 1500C przez 70
mi nut. Wy stu dzo ne cia sto prze kro ić

na dwa krąż ki. Je den krą żek wy ło żyć
na pa te rę, na ło żyć ob ręcz z tor tow ni cy.

Kre mów kę do brze schło dzić. Ubić
na sztyw no, pod ko niec ubi ja nia do dać
cu kier i cu kier wa ni lio wy. Że la ty nę na -
mo czyć w nie wiel kiej ilo ści zim nej
wo dy, na stęp nie do dać 1/3 szklan ki go -
rą cej wo dy, roz mie szać. Cze ko la dy
roz to pić z 1/3 szklan ki wo dy, wy mie -
szać ze śmie ta ną, do dać rum i orze chy.
Na ko niec do ma sy wlać cie płą że la ty -
nę ener gicz nie mie sza jąc. Wy lać

na cia sto, przy kryć
dru gim krąż kiem. Od -
sta wić do stę że nia ma -
sy.

Cze ko la dę na po le -
wę roz to pić z nie wiel -
ką ilo ścią wo dy, po -
sma ro wać wierzch cia -

sta, od ra zu ude ko ro wać (np. po łów ka -
mi orze chów wło skich, wiór ka mi ko -
ko so wy mi, sie ka ny mi mig da ła mi lub
płat ka mi mig da ło wy mi). Schło dzić.

Smacz ne go!

Skarb ni cą wie dzy o ro dzi nie Far ga nus
i wy da rze niach z prze szło ści by ła pra -
bab cia He le na An to sik. Uro dzi ła się
w 1927 ro ku w Czar no wą sach

na Opolsz czyź nie. – Ro dzin na miej sco -
wość bab ci to wio ska po ło żo na nad rze -
ką Ma łą Pan wią, rap tem sześć ki lo me -
trów od Opo la. We dług le gend jej na -

zwa po cho dzi od roz bój ni ka Cor no wą -
sa, któ ry gra so wał w tam tych re jo nach
ze swo ją ban dą – opo wia da Ma ry sia. 

Kie dy w 1939 ro ku wy bu -
chła II woj na świa to wa, He le na An to -
sik by ła 12-let nią dziew czyn ką. Mu sia -
ła jed nak szyb ko do ro snąć, bo w 1942
ro ku zo sta ła wy wie zio na
w głąb III Rze szy. – Tra fi ła do obo zu
pra cy dla ko biet. Tam szy ła m.in. mun -
du ry dla nie miec kie go woj ska. Po pew -
nym cza sie uda ło się jej uciec z obo zu.
Pie szo do tar ła po kil ku dniach do ro -
dzin nej wio ski … – wspo mi na pra -
wnucz ka na szej bo ha ter ki. 

A ja kie ogrom ne by ło zdzi wie nie, kie -
dy oka za ło się, że w do mu jest nie zna ny

wcze śniej lo ka tor. To Żyd, któ ry w do mu
ro dzi ny An to si ków zna lazł schro nie nie.
Przy po mnij my, że hi tle row cy wy ła py wa -
li lud ność wy zna nia
m o j  ż e  s z o  w e  g o ,
umiesz cza jąc ją
w get tach i obo zach
kon cen tra cyj nych.
Wie lu Po la ków nie
mo gło bez czyn nie
pa trzeć na tę tra ge -
dię i mi mo ry zy ka
de kon spi ra cji po ma -
ga ło Izra eli tom. –
W do mu pra bab ci

He le ny Żyd ukry wał
się w ko mór ce
za ścia ną kuch ni.
Ro dzi na ży ła w cią -
głym na pię ciu i stra -
chu, ale szczę śli wie
uda ło się do trwać
do koń ca woj ny. Nasz gość nie wpadł
w rę ce Niem ców – mó wi Ma ry sia. 

22 stycz nia 1945 do Czar no wą sów
wkro czy ła Ar mia Czer wo na. W do mu
An to si ków Ro sja nie urzą dzi li so bie

sto łów kę. Tam
też od po czy wa li.
Ni ko mu z do -
m o w  n i  k ó w
krzyw dy nie zro -
bi li, cho ciaż za -
cho wa nie czer -
wo no ar mi stów
na Opolsz czyź -
nie da le kie by ło
od ide ału. Gra -
bie że i po bi cia
by ły na po rząd -
ku dzien nym,
zda rza ły się bru -
tal ne gwał ty
i mor der stwa.
Tak ro dzi na An -
to si ków szczę -

śli wie do trwa ła koń ca woj ny. 
BŁA ŻEJ KUP SKI
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Skarbiec rodzinny

Gość za ścia ną
Za ukry wa nie Ży dów na te re nie oku po wa nej Pol ski w cza sie II woj ny świa to wej gro zi ła ka ra śmier ci. Mi mo to
przod ko wie Ma ry si Far ga nus ry zy ko wa li wła sne ży cie. 

Gierał towice,  Knurów, P i lchowice,  Pyskowice,  Rudzin iec,  Sośnicowice,  Toszek,  Wielowieś
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Ołmom dzisioj trza winszować
Prziszło w końcu jejich świynto
Ciyrpliwości tako zdrowia
I niych wnuczek durś pamiynto.

***
Ołmom, ołpom tako życza
– Jak nojwiyncy ziorek życia! Bronisław Wątroba

Śląska fraszka 
Naszym starkom i starzikom 

WIADOMOŚCI POWIATU GLIWICKIEGO 
są bezpłatnym miesięcznikiem
samorządowym, wydawanym 

ze środków Powiatu Gliwickiego. 

He le na An to sik – fo to gra fia z ro dzin -
ne go ar chi wum.

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

Dzię ku je my za wszyst kie na de sła ne
od po wie dzi. Po praw ne ha sło krzy żów -
ki z po przed nie go wy da nia WPG to
Wi gi lia. Ma te ria ły pro mo cyj ne Po wia -
tu Gli wic kie go otrzy mu ją: Aga ta Po lo -
czek, Piotr Śnie żek oraz Mag da Wy -
żgoł. 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 31 stycz -
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) 

PY TA NIA DO KRZY ŻÓW KI:
1. Skrót na zwy fun du szu, z któ re go zo -
stał do fi nan so wa ny pro jekt „Do bry
start w sa mo dziel ność”. Pro jekt ten
jest re ali zo wa ny przez Po wia to we
Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi -
cach. 
2. Ob cho dzą swo je świę to 21 stycz nia. 
3. O sma ku orze cho wym. Zo stał wy-
bra ny naj lep szą po tra wą pod czas kon -
kur su ku li nar ne go w Tosz ku. 
4. Ja kie so łec two za ję ło pierw sze miej -
sce w kon kur sie „Po wiat przy ja zny śro -
do wi sku”? 
5. Sym bo li zu ją udział w ak cji „Sprzą -
ta my Po wiat Gli wic ki”, zo sta ły za sa -
dzo ne przed pla ców ka mi, któ re się
w nią włą czy ły. 

� LUDZ KIE LO SY �

Kon ty nu uje my nasz cykl „Skar biec Ro dzin ny”. Ze bra ne hi sto rie ro dzin i osób,
któ re za miesz ki wa ły nie gdyś lub za miesz ku ją do dziś nasz po wiat, są po kło -
siem XII Kon kur su Wie dzy o Po wie cie Gli wic kim. Od był się on w ma ju ub. r.
w sta ro stwie, a wzię li w nim udział ucznio wie VI klas szkół pod sta wo wych
z te re nu na sze go po wia tu. Przed sta wia my Czy tel ni kom te pięk ne, czę sto za -
gma twa ne, smut ne lub we so łe ludz kie lo sy. 

Za pra sza my do lek tu ry. Obok opo wieść przed sta wio na przez Ma rian nę Far -
ga nus ze Szko ły Pod sta wo wej nr 6 w Py sko wi cach, spi sa na przez na uczy cie la
hi sto rii, Bła że ja Kup skie go. (Red.)

Smaki nie do zapomnienia

Ju ry mia ło nie ła twe za da nie, by wy brać naj lep szą po tra wę.
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Opr. SoG, RG 
Fo to: Ar chi wum Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach

� Na gro dy Be ne Me ri tus (z łac. do brze za słu żo ny) otrzy ma li w 2013 ro -
ku: Al fred Ku bic ki – wie lo let ni dzia łacz OSP i sa mo rzą do wiec oraz chó ry
„Sło wik” z Przy szo wic i „Tryl” z Tosz ka. Na gro da jest przy zna wa na oso -
bom, in sty tu cjom i sto wa rzy sze niom szcze gól nie wy róż nia ją cym się
w dzia łal no ści na rzecz spo łecz no ści po wia tu gli wic kie go. Na zdję ciu Al -
fred Ku bic ki i „sze fo we” na gro dzo nych chó rów – Ire na Czium plik i Ma ria
Gar bal. 

�� XV Do żyn ki Po wia tu
Gli wic kie go świę to wa li śmy

wspól nie z XX Do żyn ka mi
w Py sko wi cach. Pod czas

świę ta plo nów moż na by ło
po dzi wiać naj dłuż szy ko -

ro wód do żyn ko wy na Ślą -
sku, zaś mu zycz ną gwiaz -

dą dwu dnio wej im pre zy
był ze spół Skal do wie.

� W knu row skim szpi ta lu
od wrze śnia dzia ła no wo -
cze sna pra cow nia to mo -
gra fii kom pu te ro wej. Wcze -
śniej pa cjen ci tej pla ców ki
na ba da nia to mo gra ficz ne
by li prze wo że ni do Gli wic,
te raz wy ko ny wa ne są one
na miej scu.

�� Rok 2013 to tak że czas re ali za cji pro jek tów
unij nych, kon ty nu acja już roz po czę tych, jak i po zy -
ski wa nie środ ków na no we. Cie ka we za ję cia i szko -
le nia dla uczniów oraz na uczy cie li, ter mo mo der ni -
za cje bu dyn ków, wy mia na do świad czeń pol sko -
-cze skich i ślą sko -wa lij skich, roz wój spo łe czeń stwa
in for ma cyj ne go – to tyl ko nie któ re z moż li wo ści, ja -
kie przy nio sły pro jek ty. Na zdję ciach ucznio wie
pod czas wi zy ty stu dyj nej w fir mie WA SKO i so la ry
na pod da nym ter mo mo der ni za cji bu dyn ku Ze spo łu
Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie.

� 21 li sto pa da od by ło się otwar cie zmo der ni zo wa nej ha li spor to wej z no wo -
cze snym za ple czem sa ni tar no -szat nio wym w Ze spo le Szkół Za wo do wych nr 2
w Knu ro wie. Mło dzież ma świet ne wa run ki do ćwi cze nia i tre nin gów. 

� Po wiat Gli wic ki ob cho dzi 15-le cie ist nie nia. 13 li sto pa da od by ła się se sja ju bi le uszo wa, pod czas któ rej wrę czo no przy zna ne po raz pierw szy ty tu ły Ho no ro wych Oby wa te li Po wia tu Gli wic kie go.
Otrzy ma li je: pierw szy sta ro sta gli wic ki Zbi gniew Pań czyk, po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go Je rzy Bu zek oraz po seł na Sejm RP, b. mi ni ster edu ka cji na ro do wej Kry sty na Szu mi las. 

� Po wiat Gli wic ki zo stał lau re atem
w ogól no pol skim kon kur sie „Sa mo -
rzą do wy li der za rzą dza nia 2013 –
usłu gi spo łecz ne”. Aż pięć pro jek -
tów, re ali zo wa nych przez Po wiat Gli -
wic ki, za kwa li fi ko wa ło się do fi na łu,
dwa z nich zo sta ły na gro dzo ne ty tu -
łem lau re ata. 24 czerw ca w sie dzi bie
Se na tu RP przed sta wi cie le po wia tu
ode bra li na gro dy za wdra ża nie do -
brych prak tyk w dzie dzi nach kul tu ry,
spor tu i re kre acji oraz oświa ty i po -
mo cy spo łecz nej.

TAK MI NĄŁ ROK…


