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– Pa nie pre ze sie, za kil ka mie się cy
w Knu ro wie ma ru szyć no wa pla -
ców ka me dycz na – za kład opie kuń -
czo -lecz ni czy. Kie dy zo sta nie otwar -
ta? 
– Obec nie trwa ją bar dzo in ten syw ne
pra ce wy koń cze nio we w nie ru cho mo -
ści po ło żo nej w Knu ro wie przy uli cy
Dwor co wej 3. Wy ko na no wy lew ki, in -
sta la cję elek trycz ną, na eta pie koń co -
wym są tyn ki na ścien ne. Kil ka dni te -
mu wy bra no ko lo ry sty kę pod łóg
i obec nie do bie ra my ko lo ry ścian. Za -
ma wia my wy po sa że nie: sprzęt me -
dycz no -re ha bi li ta cyj ny oraz po trzeb ne
me ble, któ re bę dą słu żyć za rów no pa -
cjen tom, jak i za trud nia ne mu per so ne -
lo wi. To zna czy, że ZOL do użyt ku pla -
nu je my od dać w po ło wie mar ca br.
i tym sa mym pa cjen tów bę dzie moż -
na przy jąć z dniem 1 kwiet nia br. 
– Dla ja kich pa cjen tów bę dzie prze -
zna czo na ta pla ców ka?
– ZOL jest prze zna czo ny dla tych pa -
cjen tów, któ rzy nie są w sta nie za pew -
nić so bie ca ło do bo wej opie ki w do mu,
a ro dzi na nie jest w sta nie za pew nić im
wła ści wej pie lę gna cji. Szcze gól ny pro -
fil za bu rzeń cho rych, któ rzy mo gą stać
się na szy mi pa cjen ta mi to: za bu rze nia
neu ro lo gicz ne (sta ny po uda rach mó -
zgu); za bu rze nia ukła du ser co wo -na -
czy nio we go (sta ny po za wa łach, któ -
rym to wa rzy szy nie wy dol ność krą że -
nia); za bu rze nia ukła du od de cho we go
(Po Chp z nie wy dol no ścią od de cho wą);

cho ro by prze wo du
po kar mo we go wy -
ma ga ją ce od ży wa nia
p o  z a  j e  l i  t o  w e  g o ;
cho ro by ukła du ru -
chu, ogra ni cza ją ce
sa mo eg zy sten cję,
wy ma ga ją ce re ha bi -
li ta cji oraz po wi kła -
nia cho rób me ta bo -
licz nych, w tym cu -
krzy cy.
– Gdzie bę dzie się
mie ścić ZOL? Ja -
kie wa run ki lo ka lo -
we oraz opie kuń cze
i lecz ni cze za ofe ru -
je pa cjen tom?
– Jak wspo mnia łem ZOL bę dzie zlo ka -
li zo wa ny w ści słym cen trum Knu ro wa
przy uli cy Dwor co wej 3, w od le gło ści
ok. 300 m od Szpi ta la w Knu ro wie.
Bar dzo waż ną rze czą jest wy so ki stan -
dard po by tu, gdzie cho rzy w kom for to -
wych wa run kach bę dą mieli za pew nio -
ną opie kę, a dzię ki re ha bi li ta cji w wie -
lu wy pad kach ro ko wać po wrót do do -
mu. W ZOL -u pa cjent bę dzie miał za -
pew nio ne: ca ło do bo wą opie kę me dycz -
ną, środ ki hi gie ny oso bi stej, le ki, no -
wo cze sną apa ra tu rę me dycz ną. Więk -
szość sal cho rych to prze stron ne po -
miesz cze nia z od ręb ny mi ła zien ka mi
do sto so wa ny mi do po trzeb pa cjen tów,
a dla naj cię żej cho rych wy bu do wa no
ła zien ki, w któ rych ca ła to a le ta mo że

być wy -
k o  n a  -
na w po -
zy cji le -
żą cej.
– Kto
bę dzie kie ro wał tym za kła dem?
W ja ki spo sób do bie ra ny jest per so -
nel? 
– Nad zór me dycz ny nad ZOL -em bę -
dzie spra wo wał lek. med. Ma rian Ga -
bryś w funk cji or dy na to ra, a per so ne -
lem śred nim i niż szym bę dzie za rzą -
dzać pa ni mgr Bar ba ra Orze chow ska.
Ja ko pre zes po sta no wi łem po sta wić
na te dwie oso by, gdyż w spo sób nie -
sły cha nie spraw ny, z po sza no wa niem
god no ści pa cjen tów, wy cho dząc na -

prze ciw ich po trze bom, kie ro wa ły
wcze śniej Od dzia łem dla Prze wle kle
Cho rych. Obec nie pla nu je my do ce lo -
wo za trud nić ok. 30 osób, szcze gól nie
pie lę gniar ki z kur sa mi opie ki dłu go ter -
mi no wej, opie ku nów me dycz nych, re -
ha bi li tan tów, lo go pe dę, sa lo we.
Wszyst kich chęt nych do pra cy za pra -
szam, po nie waż roz po czę li śmy re kru -
ta cję, któ rą chce my za koń czyć do 28
lu te go.

Dokończenie na str. 3

ZA PEW NI OPIE KĘ I LE CZE NIE

Prze ła my wa nie
ste reo ty pów
Krzysz tof Go łuch z Knu ro wa sku tecz nie prze ła mu je
ste reo ty py – je go fo to gra fie przed sta wia ją ce oso by
nie peł no spraw ne prze ka zu ją znacz nie wię cej, niż
w pierw szej chwi li moż na zo ba czyć. 

Ar ka diusz Go la, uzna ny fo to re por ter Dzien ni ka Za chod nie -
go, czło nek Związ ku Pol skich Ar ty stów Fo to gra fi ków mó wi
o twór czo ści Krzysz to fa Go łu cha: – Ist nie je wie le zdjęć uka -
zu ją cych nie peł no spraw nych, na któ rych rzu ca się w oczy
wła śnie ich ka lec two i nic po za tym. Na zdję ciach Krzysz to -
fa oso by te wy glą da ją wspa nia le, mam wra że nie, że są zu -
peł nie spraw ne i to jest ta jem ni ca wiel kiej fo to gra fii – lu dzi
cho rych po ka zać jak zdro wych, miej sca mrocz ne roz ja śnić,
a w po zor nej brzy do cie od na leźć pięk no.

Cykl zdjęć Krzysz to fa Go łu cha pt. „Prze ła mu jąc ste reo -
ty py” w stycz niu otrzy mał ko lej ną – już 14(!) w kra ju i za -
gra ni cą – na gro dę w kon kur sie fo to gra ficz nym.

Wię cej – str. 11 

Tak bę dą pre zen to wać się
po ko je i ła zien ki w pla ców -
ce, któ ra już za kil ka mie -
się cy przyj mie pierw szych
pa cjen tów.

Roz mo wa z MI CHA ŁEM EK KER TEM, pre ze -
sem Za rzą du Szpi ta la w Knu ro wie sp. z o. o.

Jedno ze zdjęć z nagrodzonego cyklu.
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Tym ra zem spo tka nie od by ło się w Sta ro stwie Po -
wia to wym w Gli wi cach. W ub. ro ku by ły czte ry
ta kie wspól ne spo tka nia, każ de z nich od by wa ło
się w in nej gmi nie. Po ma ga ją one w wy mia nie do -
świad czeń mię dzy sa mo rzą dow ca mi, usta la niu
wspól nych sta no wisk, po dej mo wa niu wie lu dzia -
łań waż nych dla miesz kań ców gmin i po wia tu.

Pod czas spo tka nia w sta ro stwie wie le uwa gi
po świę ci li śmy spra wom ro dzi ny. Na kan wie pi sma
Grze go rza Kup czy ka, bur mi strza Tosz ka, wspól -
nie za sta na wia li śmy się nad moż li wo ścią stwo rze -
nia Po wia to wej Kar ty Ro dzi ny czy też Kar ty Du -
żej Ro dzi ny 3+, by wes przeć wie lo dziet ne ro dzi ny
miesz ka ją ce w gra ni cach na sze go po wia tu. Do tej
po ry ta kie dzia ła nia na swo im te re nie wpro wa dził
tyl ko Knu rów – naj więk sze na sze mia sto, po sia da -
ją ce ba zę spor to wą i kul tu ral ną, któ rą mo że udo -
stęp niać ta niej ro dzi nom z co naj mniej trój ką dzie -
ci. Po zo sta łe gmi ny – je dy nie oprócz Gie rał to wic,
gdzie jest ba sen „Wod nik” – nie dys po nu ją ta ki mi
obiek ta mi, do któ rych sprze da wa ne są bi le ty,
a więc mo gły by być bra ne pod uwa gę przy opra -
co wy wa niu po dob nej ofer ty. Wło da rze gmin upo -
waż ni li mnie do pro wa dze nia roz mów z wła dza mi
Gli wic na te mat moż li wo ści ko rzy sta nia z ba zy te -
go mia sta przy ewen tu al nym opra co wy wa niu Po -
wia to wej Kar ty Du żej Ro dzi ny – na za sa dzie
zwro tu przez nas kosz tów po nie sio nych przez
mia sto. Na zrę bie te go zaistniałaby moż li wość
pod pi sa nia wza jem nych po ro zu mień do ty czą cych
funk cjo no wa nia ta kiej kar ty, prze zna czo nej dla
miesz kań ców po szcze gól nych gmin na sze go po -
wia tu. W tej chwi li mó wi się też o wpro wa dze niu

ogól  no  po l  sk ie j
Kar ty Du żej Ro -
dzi ny. Bę dzie my
trzy mać rę kę
na pul sie, by
w tym za kre sie
przy jąć jak naj ko -
rzyst niej sze roz wią za nie dla na szych wie lo dziet -
nych ro dzin.

Pod czas dys ku sji zwró co no rów nież uwa gę
na to, że war to pod jąć po dob ne dzia ła nia w ra -
mach Ślą skiej Kar ty Usług Pu blicz nych – tak, by
mo gli z niej ko rzy stać miesz kań cy po wia tu.
O prak tycz nych efek tach wszyst kich tych roz mów
po in for mu ję nie ba wem na ła mach „Wia do mo ści
Po wia tu Gli wic kie go”.

Waż ną oma wia ną kwe stią by ła współ pra ca
w za kre sie geo de zji. Po wiat za pro po no wał gmi -
nom za war cie po ro zu mień w spra wie wspól nej re -
ali za cji pro jek tu in fra struk tu ry in for ma cji prze -
strzen nej. Umoż li wi ło by to im wy ko rzy sta nie na -
sze go opro gra mo wa nia i ser we rów do re ali za cji
dwóch za dań wła snych gmin: pro wa dze nia ewi -
den cji miej sco wo ści, ulic i ad re sów oraz pre zen to -
wa nia przez in ter net miej sco we go pla nu za go spo -
da ro wa nia prze strzen ne go. Na za sa dzie bez płat ne -
go po ro zu mie nia Wy dział Geo de zji i Go spo da rki
Nie ru cho mo ścia mi udo stęp nić mo że gmi nom mo -
du ły opro gra mo wa nia, któ re opra co wa ne zo sta ły
dla nas w ra mach pro jek tu „No wo cze sność, po -
stęp, in te gra cja – roz wój back -of fi ce w Sta ro stwie
Po wia to wym w Gli wi cach”. Po ro zu mie nie ta kie
za war ły już z po wia tem Py sko wi ce.

Ostat nią oma wia ną
kwe stią był wy kaz nie ru -
cho mo ści rol nych, któ re
z mo cy pra wa sta ły się
wła sno ścią gmin, a do tych -
czas nie zo sta ły uja wio ne
w księ gach wie czy stych.
Spra wa ta wy ma ga opra co -
wa nia pro ce du ry praw nej,
na co wy ra zić mu si zgo dę
wo je wo da – i w tej spra wie
po dej mie my w naj bliż -
szym cza sie wspól ne dzia -
ła nia.

Z przy jem no ścią po wi ta łem na sa li se syj nej bur mi -
strzów i wój tów gmin wcho dzą cych w skład Po wia tu
Gli wic kie go, a tak że ko men dan ta Woj sko wej Ko -
mendy Uzu peł nień w Gli wi cach i przed sta wi cie li
Mło dzie żo wej Ra dy Gmi ny Pil cho wi ce. Jed nym
z pierw szych punk tów po rząd ku se sji by ło wrę cze nie
Me da li za Za słu gi dla Obron no ści Kra ju. Ko men dant
WKU ppłk Ro man No wo grodz ki wrę czył je wi ce sta -
ro ście Wal de ma ro wi Do mb ko wi i wój to wi Gmi ny
Ru dzi niec Krzysz to fo wi Ob rzu to wi, któ rzy otrzy ma -
li Srebr ne Me da le oraz Brą zo wy Me dal bur mi strzo wi
Gmi ny To szek Grze go rzo wi Kup czy ko wi. Na stęp nie
sta ro sta Mi chał Nie szpo rek omó wił współ pra cę Po -
wia tu Gli wic kie go z na szy mi gmi na mi w 2013 ro ku.
Skła da ło się na nią sze reg ele men tów.
By ły to m.in. wspól ne spo tka nia w ra -
mach Gru py G8, udział wło da rzy gmin
w na szych uro czy sto ściach, ta kich jak
np. se sja z oka zji 15-le cia Po wia tu Gli -
wic kie go czy wrę cze nie na gro dy Be ne
Me ri tus. Ra zem z Py sko wi ca mi or ga ni -
zo wa li śmy po łą czo ne miej skie i po wia -
to we do żyn ki, a we spół z wszyst ki mi
gmi na mi kon ty nu owa li śmy re ali za cję
dwóch du żych pro jek tów unij nych.
Wspól nie też pro wa dzi li śmy za da nia
w ra mach za rzą dza nia kry zy so we go,
geo de zji i kar to gra fii, po mo cy spo łecz -
nej, kul tu ry i spor tu, a tak że trans por tu
i ko mu ni ka cji. Sta ro sta po dzię ko wał
wło da rzom gmin za do brą współ pra cę
w mi nio nym ro ku. – My rów nież dzię ku je my
za wspól nie re ali zo wa ne dzia ła nia – mó wi ła w imie -
niu przed sta wi cie li gmin Jo an na Ko ło czek -Wy bie rek,
wójt Pil cho wic. – Dzię ki te mu mo gli śmy zro bić na -
praw dę wie le. 

Ko lej nym punk tem ob rad by ło przed sta wie nie
spra woz dań z prac ko mi sji Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go w ub. ro ku. Uczy ni li to ich prze wod ni czą cy:
Ko mi sji Re wi zyj nej – Da wid Rams, Ko mi sji
Zdro wia – Le szek Ko ło dziej, Ko mi sji Bu dże tu
i Fi nan sów – Bog dan Li twin, Ko mi sji Ochro ny
Śro do wi ska, Roz wo ju i Pro mo cji – An drzej Ku -
rek, Ko mi sji Edu ka cji – Ma riusz Pod broż ny oraz
wi ce prze wod ni czą cy Ko mi sji Go spo dar ki – To -
masz Ko wol.

Ra da pod czas
tej se sji przy ję ła
dwie uchwa ły.
Pierw sza to
uchwa ła w spra -
wie wy ga śnię cia man da tu rad ne go Ma riu sza Po -
locz ka, któ ry zło żył pi sem ne zrze cze nie się man da -
tu 27 grud nia ub. r. Dru ga uchwa ła do ty czy zle ce -
nia Ko mi sji Re wi zyj nej Ra dy Po wia tu Gli wic kie -
go zba da nia za sad no ści za rzu tów przed sta wio nych
w skar dze Pra cow ni Do ku men ta cji Za byt ków AL -
MA na dzia ła nie Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go. 

Na za pro sze nie Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
na se sji obec ni by li przed sta wi cie le Mło dzie żo wej

Ra dy Gmi ny Pil cho wi ce – Syl we ster Ciu kaj (prze -
wod ni czą cy) oraz Da mian Pa len ga, któ rzy przy -
słu chi wa li się na szym ob ra dom. W koń co wej czę -
ści se sji głos za brał Syl we ster Ciu kaj, któ ry opo -
wie dział o tym, czym Mło dzie żo wa Ra da Gmi ny
Pil cho wi ce się zaj mu je i ja kie po dej mu je dzia ła -
nia. Ra da ta współ pra cu je z Mło dzie żo wą Ra dą
Gmi ny w Tosz ku. Syl we ster Ciu kaj za chę cał
do two rze nia po dob nych struk tur w in nych gmi -
nach po wia tu, gdyż sprzy ja ją one roz wo jo wi idei
sa mo rząd no ści wśród mło dzie ży. 

Na stęp na se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go od -
bę dzie się 27 lu te go o godz. 15.00. 

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

WIE ŚCI Z SE SJI
30 stycz nia od by ła się 40. se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. Spo -
tka li śmy się w nie co więk szym gro nie niż za zwy czaj, bo by ło ku
te mu kil ka oka zji.

Po sie dze nie Ko mi sji Go spo dar ki
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, któ re
od by ło się 27 stycz nia, po świę co ne
by ło w du żej mie rze spra wom ar -
chi tek tu ry i bu dow nic twa na te re -
nie po wia tu.
Głów nym punk tem po sie dze nia Ko mi -
sji by ło bo wiem spra woz da nie z dzia -
łal no ści Wy dzia łu Ar chi tek tu ry i Bu -
dow nic twa Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach za okres od 1 stycz nia
do 31 grud nia 2013 r. Rad nym przed -
sta wi ła ten do ku ment na czel nik Li lian -
na Rak. Oto garść pod sta wo wych in -
for ma cji, za war tych w spra woz da niu.
W Wy dzia le za trud nio nych jest 9 pra -
cow ni ków, wszy scy ma ją wy kształ ce -
nie wyż sze. W 2013 r. do Wy dzia łu
wpły nę ło 5 365 spraw. W to ku po stę po -
wa nia ad mi ni stra cyj ne go wy da no
m.in. 1 434 de cy zji, 750 po sta no wień
i 994 dzien ni ki bu do wy. Naj wię cej wy -
da nych de cy zji o po zwo le niu na bu do -
wę do ty czy ło bu dyn ków jed no ro dzin -

nych, na stęp nie – obiek tów in ży nie rii
lą do wej i wod nej, we wnętrz nej in sta la -
cji ga zo wej oraz roz bu do wy, nad bu do -
wy i prze bu do wy bu dyn ków. Jak z ko -
lei licz ba wy da nych de cy zji o po zwo le -
niu na bu do wę bu dyn ków miesz kal -
nych wy glą da w po szcze gól nych gmi -
nach? Z ogól nej licz by 247 naj wię cej
z nich wy da no dla te re nów po ło żo nych
w gmi nie Gie rał to wi ce (76) i Pil cho wi -
ce (50), dla Knu ro wa i Ru dziń ca –
po 31, dla Tosz ka – 20, Py sko wic – 16,
So śni co wic – 15 i Wie low si – 8. 

Po przed sta wie niu spra woz da nia
wy wią za ła się dys ku sja, w któ rej wzię -
li udział rów nież to wa rzy szą cy rad nym
na po sie dze niu człon ko wie Za rzą du
Po wia tu Gli wic kie go – wi ce sta ro sta
Wal de mar Do mbek i Sła wo mir Adam -
czyk. Do ty czy ła m.in. ta kich za gad nień
jak in wen ta ry za cja bu dyn ków, zmia ny
w pla nach prze strzen ne go za go spo da -
ro wa nia oraz ma py te re nów za le wo -

wych, któ re nie daw no udo stęp nio ne
zo sta ły przez Re gio nal ny Za rząd Go -
spo dar ki Wod nej w Gli wi cach oraz
Kra jo wy Za rząd Go spo dar ki Wod nej
w War sza wie. Du żo uwa gi Ko mi sja po -
świę ci ła tak że spra wie za mon to wa nia
ban ko ma tu w sta ro stwie.

– Spra woz da nie, przed sta wio ne
przez na czel ni ka Wy dzia łu Ar chi tek tu -
ry i Bu dow nic twa jak za wsze zo sta ło
bar dzo do brze przy go to wa ne – mó wi,
pod su mo wu jąc po sie dze nie, pro wa -
dzą cy je wi ce prze wod ni czą cy Ko mi sji
To masz Ko wol. – Cie szę się, iż w naj -
bliż szym cza sie w tym Wy dzia le po -
więk szy się za trud nie nie o jed ne go
pra cow ni ka, gdyż jest on bar dzo ob cią -
żo ny pra cą i do dat ko wy etat z pew no -
ścią przy czy ni się do skró ce nia cza su
ocze ki wa nia na de cy zje. Nie po koi
mnie fakt, że ban ki nie są za in te re so -
wa ne za in sta lo wa niem ban ko ma tu
w sta ro stwie, co znacz nie uspraw ni ło -

by ob słu gę klien tów. Wie rzę jed nak, że
Za rzą do wi Po wia tu Gli wic kie go uda
się roz wią zać ten pro blem. War to rów -
nież za sy gna li zo wać spra wę map te re -
nów za le wo wych. Do tar ły do mnie in -
for ma cje, że przed sta wio ne na nich ob -

sza ry nie po kry wa ją się z rze czy wi sty -
mi te re na mi za le wo wy mi. Do te go za -
gad nie nia z pew no ścią jesz cze wró ci -
my na ko lej nych po sie dze niach Ko mi -
sji.

(RG)

Gru pa G8 udo wad nia, że ra zem moż na wię cej.
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Przed sta wi cie lom Mło dzie żo wej Ra dy Gmi ny Pil cho wi ce
zło ży łem wraz z Krzysz to fem Sto lar kiem, wi ce prze wod ni czą -
cym Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, po dzię ko wa nia za wy stą -
pie nie na se sji.
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Pod czas po sie dze nia Ko mi sji Go spo dar ki.
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Wło da rze w sta ro stwie
30 stycz nia po raz ko lej ny spo tka ła się Gru pa G8 – gre mium zło -
żo ne z wło da rzy ośmiu gmin wcho dzą cych w skład na sze go po -
wia tu, ob ra du ją ce wspól nie ze mną ja ko sta ro stą gli wic kim. 

Ar chi tek tu ra, bu dow nic two, go spo dar ka
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24 stycz nia od był się ko mi syj ny od -
biór ro bót zwią za nych z prze bu do -
wą mo stu i prze pu stu nad ro wem R -
-D w cią gu uli cy Wy so kiej w Wil czy
(gmi na Pil cho wi ce). 

Od biór ko mi syj ny zwią za ny był z od da -
niem te go obiek tu do użyt ko wa nia. Tym
sa mym umoż li wio ny zo stał prze jazd uli -
cą Wy so ką, wcze śniej nie moż li wy ze
wzglę du na znisz czo ny most. Ko niecz -
ność na pra wy obiek tu wy nik nę ła ze
szkód gór ni czych oraz szkód po wo dzio -

wych w 2010 r. In we sty cję tę sfi nan so -
wa ła Kom pa nia Wę glo wa S.A. – Ko pal -
nia Wę gla Ka mien ne go Knu rów -Szczy -
gło wi ce. Wy re mon to wa ny prze pust
umoż li wił ruch na gmin nej dro dze – ul.
Wy so kiej – łą czą cej w Wil czy dwie dro -
gi po wia to we: uli cę Ka ro la Miar ki i uli -
cę Ksią że nic ką. Jest to istot ne dla miesz -
kań ców gmi ny Pil cho wi ce, gdyż dro ga
ta sta no wi do jazd m.in. do pól rol nych. 

W od bio rze ro bót wzię li udział
przed sta wi cie le KWK Knu rów -Szczy -

gło wi ce, wy ko naw cy ro bót, czy li fir my
Trakt sp. z o. o. z Gli wic oraz Urzę du
Gmi ny Pil cho wi ce. Po wiat Gli wic ki re -
pre zen to wał wi ce sta ro sta Wal de mar
Do mbek. Dzię ki wy ko na nym pra com
sta ry, ce gla ny obiekt z po cząt -
ku XX wie ku za stą pio ny zo stał kon -
struk cją zbu do wa ną z żel be to wych ele -
men tów. Sze ro kość mo stu wy no si 8 m,
ma on po dwóch stro nach bez piecz ne
ba rier ki ochron ne. 

(RG)

Prze jezd na Wy so ka

…a tak pre zen tu je się no wy, wła śnie od da ny do użyt ku.Tak wy glą dał sta ry most na ul. Wy so kiej w Wil czy…
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Od 3 lu te go do 7 mar ca prze pro -
wa dza na jest kwa li fi ka cja woj sko -
wa w po wie cie gli wic kim. Od by wa
się w sie dzi bie Woj sko wej Ko men -
dy Uzu peł nień w Gli wi cach przy ul.
Za wi szy Czar ne go 7.

To istot na zmia na, bo wiem w po -
przed nich la tach kwa li fi ka cja woj sko -
wa prze pro wa dza na by ła w in nych
miej scach, ostat nio – w sie dzi bie fir my
OB RUM przy ul. To szec kiej w Gli wi -
cach. Po wrót na ul. Za wi szy Czar ne -
go 7, gdzie przed la ty od by wał się po -
bór do woj ska (za stą pio ny póź niej
przez kwa li fi ka cję woj sko wą), stał się
moż li wy po grun tow nym re mon cie sie -

dzi by WKU. Obec nie są tam bar dzo
do bre wa run ki lo ka lo we, umoż li wia ją -
ce wy god ne przyj mo wa nie we zwa nych
osób przez Po wia to wą Ko mi sję Le kar -
ską.

Kwa li fi ka cji woj sko wej w tym ro ku
pod le ga ją męż czyź ni uro dze ni w 1995
r. – to tzw. rocz nik pod sta wo wy. Po za
ni mi do kwa li fi ka cji mu szą się też sta -
wić pa no wie uro dze ni w la tach 1990–
1994, któ rzy nie po sia da ją okre ślo nej
ka te go rii zdol no ści do czyn nej służ by
woj sko wej, a tak że ko bie ty uro dzo ne

w la tach 1990-1995 po sia da ją ce kwa li -
fi ka cje przy dat ne do czyn nej służ by
woj sko wej oraz po bie ra ją ce na ukę
w ce lu uzy ska nia tych kwa li fi ka cji,
któ re w ro ku szkol nym lub aka de mic -
kim 2013/2014 koń czą na ukę. Kwa li fi -
ka cji pod le ga ją tak że oso by uro dzo ne
w ro ku 1993–1994 uzna ne za cza so wo
nie zdol ne do czyn nej służ by woj sko -
wej ze wzglę du na stan zdro wia, je że li
zło ży ły wnio ski o zmia nę ka te go rii
zdol no ści do czyn nej służ by woj sko -
wej.

Kwa li fi ka cja prze pro wa dza na jest
od po nie dział ku do piąt ku w go dzi nach

od 10.00 do 18.00. Przed Po wia to wą
Ko mi sją Le kar ską sta wi li się już ob ję ci
nią miesz kań cy Py sko wic, do 14 lu te go
przyj mo wa ne bę dą oso by z Knu ro -
wa, 17 i 18 lu te go – z gmi ny Ru dzi -
niec, 19 i 20 lu te go – z gmi ny To -
szek, 21 i 24 lu te go – z gmi ny Pil cho -
wi ce, od 25 do 27 lu te go – z gmi ny
Gie rał to wi ce, 27 i 28 lu te go – z gmi ny
So śni co wi ce, 3 i 4 mar ca – z gmi ny
Wie lo wieś, a 5 mar ca – ko bie ty z te re -
nu ca łe go po wia tu. 

Dokończenie na str. 4

Trwa kwa li fi ka cja woj sko wa 

Powiatowa Komisja Lekarska mieści się w wyremontowej siedzibie WKU 
w Gliwicach. Na zdjęciu (od prawej): starosta Michał Nieszporek, który
wizytował obiekt w pierwszym dniu kwalifikacji z komendantem WKU
Romanem Nowogrodzkim, sekretarzem Komisji Zbigniewem Maćkowiakiem,
zastępcą komendanta WKU Dariuszem Szlachcem i przewodniczącym
Komisji, lek. med. Marianem Gabrysiem.
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Rok 2014 w wo je wódz -
twie ślą skim jest Ro kiem
Hen ry ka Sła wi ka – bo -
ha te ra trzech na ro dów:
pol skie go, wę gier skie go
i ży dow skie go. W tym ro -
ku ob cho dzić bę dzie -
my 120. rocz ni cę je go
uro dzin i 70. rocz ni cę
śmier ci. 

Hen ryk Sła wik uro dził się na Gór nym
Ślą sku, w Sze ro kiej – obec nie dziel ni -
cy Ja strzę bia -Zdro ju. Był uczest ni -
kiem wszyst kich trzech po wstań ślą -
skich i ak tyw nym dzia ła czem ple bi -
scy to wym, po słem do Sej mu Ślą skie -
go, re pre zen tan tem in te re sów Ślą ska
w Li dze Na ro dów, a pod czas II woj ny
świa to wej – De le ga tem Rzą du Pol -
skie go ds. uchodź ców na Wę grzech.
Or ga ni zo wał po moc dla in ter no wa -
nych woj sko wych i dla uchodź ców cy -

wil nych, po ma gał w wy jaz -
dach na Za chód, we współ -
pra cy z de le ga tem wę gier -
skie go rzą du Jó ze fem An -
tal lem wy sta wiał uchodź -
com do ku men ty, któ re wie -
lu z nich – zwłasz cza ucie -
ka ją cym z Pol ski Ży dom –
ura to wa ły ży cie.

Ra to wał ży dow skie dzie ci, dla któ -
rych po mógł utwo rzyć sie ro ci niec
w miej sco wo ści Vác pod Bu da pesz tem,
któ ry ofi cjal nie no sił na zwę Dom Sie -
rot Pol skich Ofi ce rów. Sza cu je się, że
Hen ryk Sła wik ura to wał ży cie pra -
wie 30 tys. pol skich uchodź ców, wśród
któ rych by ło ok. 5 tys. Ży dów. Hen ryk
Sła wik zo stał za mor do wa ny w 1944 r.
w nie miec kim obo zie kon cen tra cyj nym
w Mau thau sen -Gu sen za ra to wa nie ży -
dow skich dzie ci. 

Za ra to wa nie Ży dów z na ra że niem
wła sne go ży cia Hen ryk Sła wik zo stał
po śmiert nie w 1990 r. uho no ro wa ny
ty tu łem Spra wie dli we go wśród Na ro -
dów Świa ta przez izra el ski In sty tut
Yad Va shem. 25 lu te go 2010 r. po -
śmiert nie od zna czo ny Or de rem Or ła
Bia łe go. 20 sierp nia 2010 r. na fa sa -
dzie ka mie ni cy na ro gu Ryn ku i ul.
Świę te go Ja na w Ka to wi cach od sło -
nię to ta bli cę pa miąt ko wą ku je go
czci.

Aby uczcić pa mięć o tej wy bit nej
po sta ci, Sej mik Wo je wódz twa Ślą skie -
go 18 li sto pa da 2013 r. pod jął uchwa łę
w spra wie przy ję cia re zo lu cji o ogło -
sze niu ro ku 2014 Ro kiem Hen ry ka Sła -
wi ka. Szcze gó ło we in for ma cje o dzia -
ła niach po dej mo wa nych w ra mach ob -
cho dów moż na zna leźć na stro nie
www.sla skie.pl. (SoG, RG)

W hoł dzie Hen ry ko wi Sła wi ko wi

Dokończenie ze str. 1
– Czy pa cjen ci bę dą pła cić za po byt
w tej pla ców ce?
– Z dniem 1 kwiet nia br. świad cze nia te
bę dą udzie la ne od płat nie na po zio mie
po rów ny wal nym w in nych Za kła dach
Opie kuń czo -Lecz ni czych, ale w wy jąt -
ko wo kom for to wych wa run kach. Je śli
po zy ska my kon trakt z NFZ, moż li we
jest udzie la nie świad czeń zdro wot nych
fi nan so wa nych przez NFZ od 1 lip ca
te go ro ku. Nie mniej war to już te raz
zgła szać się do ZOL -u, gdyż póź niej
ko lej ki ocze ku ją cych mo gą się gać na -
wet dwóch lat.
– Do ko go mo gą się zwra cać oso by
za in te re so wa ne usłu ga mi świad czo -
ny mi przez za kład?
– Już w dniu dzi siej szym moż na zgła -
szać przy szłych cho rych do se kre ta ria -

tu Szpi ta la w Knu ro wie przy ul. Nie -
pod le gło ści 8, oso bi ście, te le fo nicz nie
pod nu me rem 32 331 93 34 lub po przez
kon takt ma ilo wy na ad res se kre ta -
riat@szpi talk nu row.pl. Ze wszyst ki mi
oso ba mi, jak i ich ro dzi na mi skon tak tu -
je my się i w mar cu bę dzie moż na usta -
lać szcze gó ły przy ję cia do na szej pla -
ców ki.
– Wcze śniej szpi tal pod jął już pró bę
utwo rze nia ZOL -u. Co wów czas sta -
nę ło na prze szko dzie?
– Rze czy wi ście kil ka lat te mu roz po -
czę li śmy tę in we sty cję, nie mniej wy ko -
naw ca oka zał się nie rze tel ny, opu ścił
plac bu do wy, a osta tecz nie zban kru to -
wał. Z te go też po wo du pro wa dzo ne
jest po stę po wa nie są do we o za pła tę na -
leż ne go nam od szko do wa nia i pra ce
zo sta ły wstrzy ma ne.

– W grud niu ub. ro ku po wsta ła spół -
ka, któ ra pro wa dzić bę dzie za kład.
Ja kie pod mio ty ją utwo rzy ły? 
– Po sta no wi li śmy po wró cić do te ma tu
uru cho mie nia ZOL -u i w związ ku
z tym po wo ła no w grud niu no wą spół -
kę za leż ną, w któ rej udzia ły po sia da
Szpi tal w Knu ro wie Sp. z o. o., jak
rów nież Fun dusz In we sty cyj ny Fe niks
z War sza wy, za si lo ny środ ka mi fi nan -
so wy mi ze Spół dziel cze go Ban ku
Orze sko -Knu row skie go. Szpi tal wniósł
apor tem ty tuł praw ny do lo ka lu, wy -
ko na ne pra ce re mon to wo -bu dow la ne,
jak rów nież część wy po sa że nia. Aport
wy niósł 1 121 000 zł, a Fun dusz In we -
sty cyj ny 2,5 mln zł. Umo wa spół ki
prze wi du je w o kre sie kil ku let nim wy -
kup wszyst kich udzia łów przez Szpi -
tal.

– Ja ka fir ma pro wa dzi pra ce bu -
dow la ne i przy go to wu je bu dy -
nek do peł nie nia funk cji ZOL -u?

– W wy ni ku ne go cja cji wy ło nio -
no ja ko wy ko naw cę ge ne ral ne go fir -
mę RU DEX z Ru dy Ślą skiej, z któ rą
wcze śniej mie li śmy przy jem ność
współ pra co wać i współ pra ca ta ukła -
da ła się po myśl nie. Fir ma za pew ni ła
nie tyl ko naj krót szy ter min re ali za cji,
ale rów nież bar dzo ko rzyst ne wa run -
ki fi nan so we. Każ de go dnia pro wa -
dzi my kon sul ta cje i uzgod nie nia
z wy ko naw cą, aby ZOL zo stał uru -
cho mio ny w ter mi nie, jak rów nież
speł niał wszel kie wy mo gi i za pew -
niał kom fort po by tu dla pa cjen tów
i za trud nio ne go tam per so ne lu. Mam
na dzie ję, że w naj bliż szym mie sią cu bę -
dzie my mo gli za pre zen to wać, jak osta -
tecz nie bę dzie wy glą dał ZOL. Obec nie
roz po czą łem roz mo wy na te mat moż li -
wo ści do fi nan so wa nia tej in we sty cji

z Fun du szy Ochro ny Śro do wi ska – cho -
dzi o ter mo mo der ni za cję obiek tu, któ rą
chce my wy ko nać rów nież w naj bliż szych
mie sią cach.

Roz ma wia ła: RO MA NA GOZ DEK

ZA PEW NI OPIE KĘ I LE CZE NIE

Powstający ZOL przybliża Czytelnikom
prezes Michał Ekkert. 
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Me da le nada ne zo sta ły
na wnio sek sta ro sty gli wic -
kie go Mi cha ła Nie szpor ka.
Te pań stwo we od zna cze nia
sta no wią uzna nie dla tych,
któ rzy swo ją pra cą lub dzia -
łal no ścią przy czy ni li się
do roz wo ju i umoc nie nia
obron no ści kra ju. Oso by
z po wia tu gli wic kie go, któ re
zo sta ły ni mi uho no ro wa ne
w stycz niu br., ode bra ły je
pod czas dwóch wy da rzeń –
część na na ra dzie szko le nio -
wo -roz li cze nio wej do ty czą -

cej kwa li fi ka cji woj sko wej w 2014 r.,
zor ga ni zo wa nej 17 stycz nia w Sta ro -
stwie Po wia to wym w Gli wi cach,
a część w cza sie se sji Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go, któ ra od by ła się 30 stycz -
nia. 

Sta ro sta Mi chał Nie szpo rek na na ra -
dzie wrę czył sześć Srebr nych oraz Brą -

zo wych Me da li za Za słu gi dla Obron -
no ści Kra ju. Srebr ne Me da le otrzy ma li:
lek. med. Ma rian Ga bryś – prze wod ni -
czą cy Po wia to wej Ko mi sji Le kar skiej
dla po wia tu gli wic kie go, Da riusz Bun -
da z Urzę du Miej skie go w Tosz ku, Ja -
ni na Mlecz ko z Urzę du Miej skie go
w Py sko wi cach oraz Jo an na Woj cie -

chow ska z Urzę du Gmi ny w Pil cho wi -
cach. Na to miast Brą zo we Me da le ode -
bra li: Ja nusz Ko rus – za stęp ca wój ta
Gmi ny Gie rał to wi ce i Mag da le na Fry -
chel z Urzę du Gmi ny w Ru dziń cu. 

Na stycz nio wej se sji Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go Srebr ne Me da le za Za słu -
gi dla Obron no ści Kra ju z rąk ko men -
dan ta WKU w Gli wi cach Ro ma na No -
wo grodz kie go otrzy ma li: Wal de mar
Do mbek – wi ce sta ro sta gli wic ki oraz
Krzysz tof Ob rzut – wójt Gmi ny Ru dzi -
niec, zaś Brą zo wy Me dal ode brał Grze -
gorz Kup czyk, bur mistrz Mia sta i Gmi -
ny To szek.

(RG) 

Od zna cze ni pod czas na ra dy w sta ro stwie w to -
wa rzy stwie sta ro sty Mi cha ła Nie szpor ka i przed -
sta wi cie li WKU w Gli wi cach…

…oraz na se sji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go – z ko -
men dan tem WKU w Gli wi cach, Ro ma nem No -
wo grodz kim.
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27 stycz nia w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach od by ło się po sie -
dze nie Ra dy Po wia to wej Ślą skiej
Izby Rol ni czej Po wia tu Gli wic kie go. 

Ob ra dy, któ re pro wa dził pre zes Za rzą du
ŚIR Ro man Wło darz, do ty czy ły spraw
bie żą cych. Pod czas po sie dze nia omó -
wio no kwe stie zwią za ne m.in. ze sta -
nem prac le gi sla cyj nych kra jo wych dla
Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej -
skich 2014-2020 oraz zmia ny w ak tach
praw nych, któ re do ty czą rol nic twa. Pre -
zes przed sta wił tak że in for ma cje na te -
mat re ali za cji pro gra mu wap no wa nia
re ge ne ra cyj ne go gleb w woj. ślą skim,
a tak że o wdra ża niu prze pi sów In te gro -
wa nej Ochro ny Ro ślin. 

W po sie dze niu człon kom Ra dy Po -
wia to wej to wa rzy szy li: Wal de mar Do -
mbek – wi ce sta ro sta gli wic ki, Kry sty na
Krę giel – kie row nik Pla ców ki Te re no -

wej KRUS w Gli wi cach, An drzej Frej no
– kie row nik Biu ra Po wia to we go
ARiMR w Py sko wi cach, Zyg munt Ad -
ria nek – dy rek tor Okrę go wej Sta cji Che -
micz no -Rol ni czej w Gli wi cach, Szcze -
pan Bła chut – Po wia to wy Le karz We te -
ry na rii w Gli wi cach oraz Ma riusz Dy ka
– na czel nik Wy dzia łu Ochro ny Śro do -
wi ska, Rol nic twa i Le śnic twa sta ro stwa. 

Ślą ska Izba Rol ni cza ma swo ją sie -
dzi bę w Ka to wi cach. Od lu te go na stą -
pi ła zmia na ad re su biu ra z ul. Je sio no -
wej 15 na ul. Je sio no wą 9a. Z pra cow -
ni ka mi pla ców ki moż na się kon tak to -
wać tak że te le fo nicz nie 32 258 04 45
lub za po mo cą ad re su e -ma il: biu -
ro@sir -ka to wi ce.pl. 

Ak tu al ne in for ma cje o dzia łal no ści
ŚIR do stęp ne są na stro nie in ter ne to wej
www.sir -ka to wi ce.pl. 

(SoG)

Rol ni cy ob ra do wa li
w sta ro stwie

Pod czas po sie dze nia Ra dy Po wia to wej Ślą skiej Izby Rol ni czej Po wia tu Gli wic -
kie go. 
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Sza now ni Pań stwo,
do bie ga koń ca 5 lat mo jej pra cy w tej
ka den cji Par la men tu Eu ro pej skie go.
Cie szę się, że na fi na le mo gę prze ka zać
Pań stwu tak po zy tyw ne dla firm i wie -
lu branż wia do mo ści. Dzię ki mo je mu
za an ga żo wa niu oraz kon se kwen cji,
pod czas stycz nio wej se sji ple nar nej
Par la men tu Eu ro pej skie go w Stras bur -
gu przy ję te zo sta ły bar dzo ko rzyst ne
dla eu ro pej skich i – przede wszyst kim
– pol skich firm prze pi sy w za kre sie za -
mó wień pu blicz nych. Pod czas tych mi -
nio nych dwóch lat pra cy nad re for mą
za mó wień pu blicz nych kon se kwent nie
i nie zmien nie pod kre śla łam, że klu -
czem do za cho wa nia wy so kie go po zio -
mu kon ku ren cyj no ści na ryn ku za mó -
wień jest umoż li wie nie sze ro kie go
udzia łu ma łych i śred nich przed się -
biorstw w za mó wie niach pu blicz nych,
a tak że zni ka (dzię ki mo im po praw -
kom), tak czę sto kry ty ko wa ne przez
Pań stwa kry te rium naj niż szej ce ny.
Nie zmier nie cie szę się, że uda ło mi się
prze ko nań po zo sta łych po słów do po -
par cia mo ich po pra wek w tej kwe stii.

Pra ce nad re for mą za mó wień pu blicz -
nych do bie gły tym sa mym koń ca.
Ogrom nie cie szę się mo gąc prze ka zać
Pań stwu in for ma cje na te mat no wych
prze pi sów, któ re zo sta ły usta no wio ne
wła śnie z my ślą o przed się bior cach,
a do któ rych two rze nia przy czy ni łam
się skła da jąc sze reg po pra wek po par -
tych przez Par la ment Eu ro pej ski. No -
we za sa dy za pew nią lep szą ja kość
w re la cji do po nie sio nych kosz tów
w przy pad ku za mó wień pu blicz nych
na do sta wy, ro bo ty bu dow la ne lub
usłu gi. Ce lem re for my jest przede
wszyst kim zwięk sze nie sku tecz no ści
wy dat ko wa nia pie nię dzy pu blicz nych,
wspo ma ga nie uczci wej kon ku ren cji
oraz roz sze rze nie do stę pu do za mó -
wień dla firm, a szcze gól nie dla ma łych
i śred nich przed się biorstw (MŚP). 
Ry nek za mó wień pu blicz nych jest zna -
czą cy. W Unii Eu ro pej skiej aż 18 proc.
PKB to wy dat ki władz pu blicz nych
w ra mach za mó wień. W Pol sce w 2012
r. ry nek za mó wień pu blicz nych sza co -
wa no na ok. 8,32 proc. PKB. Or ga ny
za ma wia ją ce w po stę po wa niach o war -

to ści po wy żej pro gów unij nych wy da ły
w ra mach za mó wień ok. 94,4 mld zł,
na to miast na za mó wie nia od 14 tys. eu -
ro do pro gów unij nych – 38,3 mld zł.
Co gwa ran tu ją no we za sa dy? 
NAJ WYŻ SZA KO RZY ŚĆ  
Kry te rium naj niż szej ce ny nie bę dzie
już sa mo ist nym kry te rium wy bo ru
ofer ty naj ko rzyst niej szej. Kry te rium
ce ny zni ka na rzecz kry te rium naj wyż -
szej ko rzy ści eko no micz nej. Dzię ki te -
mu wła dze pu blicz ne przy wy bo rze
ofer ty bę dą więk szą uwa gę zwra cać
na ja kość ofe ro wa nej ro bo ty bu dow la -
nej, usłu gi czy do sta wy, bę dą zwra cać
uwa gę na ko rzy ści spo łecz ne, in no wa -
cyj ność. Ce na bę dzie od gry wa ła ro lę
w kon tek ście jej re la cji do ja ko ści. 
IN NO WA CJE 
Prze pi sy w tym za kre sie są du żym suk -
ce sem Par la men tu Eu ro pej skie go. No -
wa pro ce du ra w tym względzie uła twia
przed się bior com in no wa cyj ność. Z ko -
lei or ga nom pu blicz nym po zwo li ona
ogła szać za mó wie nia na sta wio ne
na roz wią zy wa nie kon kret nych pro ble -
mów, zo sta wia jąc ofe ren to wi i kon tra -

hen to wi po le ma new ru po zwa la ją ce
na wspól ne opra co wy wa nie no wa tor -
skich roz wią zań. 
UŁA TWIE NIA DLA MŚP 
Pro ce du ry bę dą szyb sze i prost sze.
Waż nym ele men tem re for my są prze pi -
sy za chę ca ją ce za ma wia ją cych do dzie -
le nia za mó wie nia na mniej sze czę ści
ce lem umoż li wie nia MŚP udzia łu w za -
mó wie niach pu blicz nych we dług za sa -
dy „za sto suj lub wy tłu macz”, tzn. je że -
li wy ko naw ca nie zde cy du je się po -
dzie lić za mó wie nia, bę dzie mu siał po -
dać uza sad nie nie swo jej de cy zji. No we
za sa dy skła da nia wnio sków prze wi du ją
„Jed no li ty eu ro pej ski do ku ment spe cy -
fi ku ją cy za mó wie nie” opar ty na de kla -
ra cjach ofe ren tów. Tyl ko wy bra ny
w pro ce du rze ofe rent bę dzie zo bo wią -
za ny do przed sta wie nia ory gi nal nej do -
ku men ta cji. Te prze pi sy, jak sza cu je
Ko mi sja Eu ro pej ska, zmniej szą aż o 80
proc. ad mi ni stra cyj ne ob cią że nie firm. 
POD WY KO NAW CY 
Aby za pew nić prze strze ga nie pra wa
pra cy, no we prze pi sy wpro wa dza ją su -
row sze za sa dy do ty czą ce ra żą co ni -
skich ofert i za trud nia nia pod wy ko -
naw ców. Wy bra ny ofe rent bę dzie zo bo -
wią za ny do prze ka zy wa nia in sty tu cjom
za ma wia ją cym m.in. da nych kon tak to -

wych pod wy ko naw ców tak, aby za -
pew nić przej rzy stość w ca łym łań cu -
chu pod wy ko naw ców. Co bar dzo istot -
ne, pań stwa człon kow skie wpro wa dza -
jąc dy rek ty wę do swo ich po rząd ków
praw nych, bę dą mo gły po sta no wić, że
w pew nych sy tu acjach in sty tu cja za ma -
wia ją ca mo że bez po śred nio za pła cić
pod wy ko naw cy. 
WAŻ NE TER MI NY
Dy rek ty wy wej dą w ży cie 20 dni od ich
pu bli ka cji w Dzien ni ku Urzę do wym
UE, na stęp nie pań stwa człon kow skie
bę dą mia ły 24 mie sią ce na wpro wa dze -
nie prze pi sów do pra wa kra jo we go. 
Po seł do Par la men tu Eu ro pej skie go

MAŁ GO RZA TA HANDZ LIK 

Pro sto z Bruk se li

Za mó wie nia pu blicz ne po no we mu

Za słu że ni dla obron no ści 
Mi ni ster obro ny na ro do wej To masz Sie mo niak dzie wię ciu oso bom z po wia tu gli wic kie go nadał Me da le za Za słu -
gi dla Obron no ści Kra ju.
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Dokończenie ze str. 3
Wszyst kie oso by zo bo wią za ne

do sta wie nia się na kwa li fi ka cje woj -
sko wą otrzy ma ły sto sow ne we zwa nia
z wy zna czo nym ter mi nem. Je że li ktoś
z waż nych przy czyn nie mo że sta wić

się przed Po wia to wą Ko mi sją Le kar ską
w tym cza sie, moż li we jest uzgod nie -
nie in ne go ter mi nu. W tym ce lu na le ży
skon tak to wać się z se kre ta rzem Ko mi -
sji – nr tel. 32 461 16 88. 

(RG, SoG)

Trwa kwa li fi ka cja woj sko wa 
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Zi mą w aglo me ra cji gór no ślą skiej
znacz nie po gar sza się ja kość po -
wie trza. Du ży wpływ ma na to tzw.
ni ska emi sja, szcze gól nie dy my
wy do by wa ją ce się po przez ko mi ny
z prze sta rza łych pie ców do mo -
wych. Do po pra wy tej sy tu acji
przy czy ni się uru cho mio ny nie daw -
no pro gram KAW KA.

W ra mach pierw szej edy cji
te go pi lo ta żo we go pro gra mu
prze zna czo no po nad 21 mln zł
na do fi nan so wa nie 22 za dań
zgło szo nych przez be ne fi cjen -
tów z wo je wódz twa ślą skie go.
Ogól no pol ski pro gram KAW KA
za kła da wspar cie fi nan so we –
po przez wo je wódz kie fun du sze
ochro ny śro do wi ska wspól nie
z Na ro do wym Fun du szem
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej – przed się wzięć
słu żą cych li kwi da cji ni skiej
emi sji, a za ra zem wspie ra ją cych
wzrost efek tyw no ści ener ge tycz nej
i roz wój roz pro szo nych od na wial nych
źró deł ener gii. Na ten cel Na ro do wy
Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej prze zna czył w na -
szym re gio nie po nad 12 mln zł, a Wo -
je wódz ki Fun dusz bli sko 10 mln zł. 

KAW KA ma na ce lu wal kę ze
smo giem w naj więk szych pol skich
aglo me ra cjach. W ca łym kra ju dzię -
ki 800 mln zł zo sta nie wy mie nio nych,
na ga zo we lub in ne eko lo gicz ne pa li -
wa, bli sko 15 tys. sta rych wę glo wych
pie ców i ko tłow ni. Miesz kań cy 37
miast i gmin zo sta ną pod łą cze ni

do miej skich sie ci cie płow ni czych,
a w czę ści bu dyn ków zo sta nie wy ko -
na ne ocie ple nie i no wa sto lar ka
okien na. Re ali za cja pro gra mu spo wo -
du je w Pol sce zmniej sze nie emi sji
dwu tlen ku wę gla o 68 tys. ton rocz -
nie. Do po wie trza tra fi też w cią gu ro -
ku mniej nie bez piecz nych za nie -

czysz czeń py ło wych: PM10 o 442 ton
i PM 2,5 o 426 ton.

W ra mach pro gra mu be ne fi cjen ci
in we sty cji wdra ża nych m.in. w mia -
stach li czą cych po nad 10 tys. miesz -
kań ców oraz w miej  sco wo ściach
uzdro wi sko wych, bę dą mo gli uzy skać
do fi nan so wa nie do wy so ko ści 80 proc.

je go kosz tów kwa li fi ko wa nych,
w tym w po sta ci do ta cji do 45
proc. ze środ ków udo stęp nio nych
przez NFO ŚiGW i po życz ki co
naj mniej do 35 proc. ze środ ków
WFO ŚiGW. 

– Za rząd i Ra da Nad zor cza
na sze go fun du szu bę dą suk ce -
syw nie roz pa try wać zło żo ne
wnio ski o do fi nan so wa nie za dań
– in for mu je Piotr Bier nat, rzecz -
nik pra so wy WFO ŚiGW w Ka to -
wi cach. – Ich do fi nan so wa nie
prze wi dzia no po cząw szy od te go

ro ku na ko lej nych pięć lat. W efek cie
w wo je wódz twie ślą skim na stą pi
zmniej sze nie emi sji szko dli wych sub -
stan cji do po wie trza rocz nie: py łu o 90
ton, dwu tlen ku wę gla o po nad 8 tys.
ton, dwu tlen ku siar ki o 113 ton i tlen -
ków azo tu o 14 ton. 

(RG) 

EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
PPOOWWIIAATTUU  GGLLIIWWIICCKKIIEEGGOO

Na gro dę wrę czo no 18 stycz nia w za -
brzań skim Do mu Mu zy ki i Tań ca pod -
czas jed ne go z naj bar dziej pre sti żo -
wych wy da rzeń w re gio nie – zor ga ni -
zo wa nych po raz 22. dru gi Lau rów
Umie jęt no ści i Kom pe ten cji. Re gio nal -
na Izba Go spo dar cza w Ka to wi cach na -
gro dzi ła na nich wie le za słu żo nych po -
sta ci ze świa ta po li ty ki, na uki, kul tu ry,
Ko ścio ła i go spo dar ki, któ re przez
swo ją dzia łal ność wno szą nie prze cięt -
ny wkład w roz wój re gio nu i kra ju. 

Zor ga ni zo wa na z tej oka zji uro czy -
sta ga la zgro ma dzi ła po nad 2 tys. go ści
– par la men ta rzy stów, przed sta wi cie li
kor pu su dy plo ma tycz ne go, rzą du i sa -
mo rzą dów. Ka pi tu ła na gro dy przy zna ła
krysz ta ło we, pla ty no we i zło te lau ry.
Naj wyż sze wy róż nie nie – Dia men to wy
Laur – za dzia łal ność o uni wer sal nym,
mię dzy na ro do wym wy mia rze, otrzy -
mał Krzysz tof Pen de rec ki, a przy zna ny
po raz pierw szy Krysz ta ło wy Laur
z Dia men tem ode brał wy bit ny pi sarz
i sce na rzy sta Jó zef Hen.

Pla ty no wym Lau rem w ka te go rii
„Zie lo na Go spo dar ka” na gro dzo no Ga -
brie lę Le nar to wicz – pre zes 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.

Wrę cza jąc to wy róż nie nie pod kre ślo no
ro lę Ga brie li Le nar to wicz we wdra ża -
niu no wo cze snych i sku tecz nych me tod
fi nan so wa nia ochro ny śro do wi ska
w wo je wódz twie ślą skim oraz efek tyw -
ne go spo da ro wa nie pu blicz ny mi środ -
ka mi w ce lu współ fi nan so wa nia istot -
nych przed się wzięć pro eko lo gicz nych
oraz wspie ra nie zie lo nych in we sty cji
w re gio nie.

Wśród wy róż nio nych zna leź li się
też m.in. przed sta wi cie le rzą du – wi ce -
pre mie rzy: Elż bie ta Bień kow ska i Ja -
nusz Pie cho ciń ski, wi ce mi ni ster Adam
Zdzie bło, Rzecz nik Praw Oby wa tel -
skich Ire na Li po wicz, przed sta wi cie le

świa ta na uki, me dy cy ny i Ko ścio ła
oraz pre zy den ci kil ku miast i sze fo wie
firm. Na gro dę spe cjal ną – Or ła Pia stów
Ślą skich – otrzy mał prof. Ma rian Ze -
mba la, dy rek tor Ślą skie go Cen trum
Cho rób Ser ca w Za brzu. 

Lau ry są przy zna wa ne od 1992 ro -
ku. Wte dy dzia ła cze sa mo rzą du go spo -
dar cze go, sku pie ni w Re gio nal nej Izbie
Go spo dar czej w Ka to wi cach, wy stą pi li
z ini cja ty wą na gra dza nia lu dzi nie prze -
cięt nych, wy róż nia ją cych się firm, or -
ga ni za cji i in sty tu cji, któ re ak tyw nie
i sku tecz nie włą czy ły się w pro ces two -
rze nia go spo dar ki ryn ko wej. 

(RG)

KAW KA uła twi od dech

Park ten ma za byt ko wy cha rak ter. Za -
rów no on, jak i mu ro wa ny pa łac
z XVIII wie ku, wpi sa ne są do re je stru
za byt ków wo je wódz twa ślą skie go. Wo -
je wódz ki Kon ser wa tor Za byt ków do -
ko nu jąc te go wpi su w 1960 r., pod kre -
ślił wiel ką war tość kul tu ral ną, ar ty -
stycz ną i hi sto rycz ną obiek tu łącz nie
z li czą cym 1,5 ha te re nem par ko wym.
Park wy ma ga szcze gól nej tro ski. Je go
utrzy ma nie jest kosz tow ne, dla te go dla
użyt kow ni ka – Do mu Po mo cy Spo -
łecz nej „Osto ja”, bę dą ce go jed nost ką
or ga ni za cyj ną Po wia tu Gli wic kie go –
cen ne jest każ de wspar cie otrzy ma ne
na ten cel.

– Bę dzie my po now nie sta rać się
o po dob ne do fi nan so wa nie, bo po trze -
by w tym wzglę dzie są ogrom ne – mó -
wi Ja ro sław Menc fel, dy rek tor DPS -
-u „Osto ja”. – Wła śnie po wsta je pro -
jekt kom plek so wej re kul ty wa cji i za go -
spo da ro wa nia par ku z od two rze niem
ście żek, traw ni ków i no wy mi na sa dze -
nia mi. 

Wy ko na ne w li sto pa dzie ub. r. 
pra ce pie lę gna cyj ne kosz to wa ły
19 571,55 zł, z cze go 15 657,24 sta no -
wi ła do ta cja z WFO ŚiGW w Ka to wi -
cach. W par ku ro sną na wet po nad 200-

let nie drze wa, a wie le z nich ma 150-
120 lat. Są to m.in. gra by, li py, klo ny,
wię zy ho len der skie, je sio ny wy nio słe,
dę by i kasz ta now ce – ogó łem 17 ga -
tun ków drzew i krze wów. Nie któ re
z drzew ma ją w ob wo dzie bli -
sko 350 cm – cie ka wost ką przy rod ni -
czą jest li pa drob no list na o ob wo -
dzie 330 cm, dum nie sto ją ca na pół -
noc ny za chód od pa ła cu. 

Pra ce pie lę gna cyj ne do fi nan so wa -
ne przez WFO ŚiGW w Ka to wi cach
po le ga ły na wy ko na niu cięć pie lę gna -
cyj nych 21 drzew i za ło że niu 3 kom -
ple tów wią zań dy na micz nych i sta -
tycz nych. Wy cię to tak że 6 drzew – to

do ty czy ło jed nak sto sun ko -
wo mło dych drzew, li czą -
cych ok. 30-50 lat, któ re wy -
ma ga ły te go ze wzglę dów
na zły stan i stwa rza ne za gro -
że nie. 

(RG)

Park od zy sku je
blask
Je sie nią ub. ro ku wy ko na na zo sta ła pie lę gna cja drze wo sta nu na te re nie
ze spo łu pa ła co wo -par ko we go Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Osto ja” w So -
śni co wi cach. Umoż li wi ła to do ta cja, otrzy ma na na ten cel przez Po wiat
Gli wic ki z Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Ka to wi cach.

Zie leń jest praw dzi wą ozdo -
bą par ku, two rzy też świet ne
wa run ki do re lak su dla
miesz ka nek „Ostoi”.

Te raz drze wa są w uśpie niu,
ale na wio snę, „od no wio ne”
po ka żą się w peł nej kra sie.
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Ga brie la La nar to wicz wraz z innymi laureatami w chwi lę po ode bra niu na gro -
dy na sce nie DMiT w Za brzu.

Kop cą ce ko mi ny to po waż ne źró dło za nie czysz -
cze nia po wie trza w na szej aglo me ra cji.
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TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW

WOJEWÓdZkiEGO FUNdUSZU

OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki 
WOdNEj W KATOWiCACh

PLA TY NA ZA ZIE LEŃ
Ga brie la Le nar to wicz, pre zes 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
na gro dzo na zo sta ła przez Re gio nal ną Izbę Go spo dar czą w Ka to wi cach Pla ty no wym Lau rem, przy zna nym w ka -
te go rii „Zie lo na Go spo dar ka”.



„Omnium Sanc to rum. Ko ściół i pa -
ra fia Wszyst kich Świę tych w Gli wi -
cach” – to ty tuł no wej wy sta wy
w Wil li Ca ro, po świę co nej naj star -
szej gli wic kiej świą ty ni.

Ty tuł wy sta wy – Omnium Sanc to rum –
to z ła ci ny „wszyst kich Świę tych”.
Moż na na niej zo ba czyć m.in. po cho -
dzą cy z XVII wie ku ob raz wło skie go
mi strza Fran ce sco So li me ny „Chry stus
bło go sła wią cy” i re ne san so we ton do
z Mat ką Bo ską i Dzie ciąt kiem oraz Ja -
nem Chrzci cie lem z I po ło wy XVI wie -
ku. Za byt ki sztu ki sa kral nej, przed mio -
ty li tur gicz ne i – po raz pierw szy udo -
stęp nio na pu blicz no ści, pro wa dzo na
od 1597 ro ku – księ ga ochrzczo nych, to
tyl ko nie któ re z eks po na tów, ja kie znaj -
dzie my na tej wy sta wie. Eks po zy cja
sta no wi do peł nie nie wy da nej przez
Mu zeum w Gli wi cach z po cząt kiem li -
sto pa da 2013 ro ku ob szer nej mo no gra -
fii, któ ra po świę co na jest naj star szej
gli wic kiej świą ty ni. Pu bli ka cję ho no ro -
wym pa tro na tem ob jął bi skup die ce zji
gli wic kiej ksiądz Jan Ko piec.

– Ko ściół far ny, wzno szą cy się
w naj wyż szym punk cie sta rów ki, jak
ża den in ny ści śle zwią za ny jest z li czą -
cą po nad 750 lat hi sto rią Gli wic. Przez
stu le cia był miej scem, wo kół któ re go
kon cen tro wa ła się więk szość waż nych
dla miesz kań ców gro du nad Kłod ni cą
wy da rzeń – mó wią ku ra to rzy wy sta wy
An na Kul czyk, Se ba stian Ro sen baum
i Bo gu sław Tracz. – Zwie dza ją cy wy -
sta wę mo gą za po znać się z prze bo ga tą
hi sto rią pa ra fii i sa mej świą ty ni.

Na eks po zy cji pre zen tu je my m.in. wy -
ni ki wy ko pa lisk ar che olo gicz nych pro -
wa dzo nych wo kół ko ścio ła, któ re
znacz nie wzbo ga ci ły po sia da ną przez
nas wie dzę na te mat je go naj star szych

dzie jów. Dzię ki uprzej mo ści pro bosz -
cza pa ra fii Wszyst kich Świę tych, ks.
Ber nar da Fran ka uda ło się nam rów -
nież zgro ma dzić wie le przed mio tów
zwią za nych bez po śred nio z li tur gią
bądź sta no wią cych wy po sa że nie świą -
ty ni. Na szcze gól ną uwa gę za słu gu ją
stro je li tur gicz ne, uten sy lia, ta kie jak
np. dwie mon stran cje po cho dzą ce
z 1687 ro ku, neo go tyc ki pa cy fi kał czy
kie li chy mszal ne. Bę dzie moż na zo ba -
czyć rów nież XIX -wiecz ne świecz ni ki,
sta no wią ce ele ment wy po sa że nia pre -
zbi te rium.

Wśród do ku men tów pa ra fial nych,
któ re po raz pierw szy zo sta ły udo stęp -
nio ne pu blicz no ści, znaj du ją się –
oprócz wspo mnia nej księ gi ochrzczo -
nych – rów nież księ ga ze spi sem ak tów
fun da cyj nych z te re nu de ka na tu, księ gi
za po wie dzi przed ślub nych, księ ga za -
wie ra ją ca po rzą dek na bo żeństw w ko -
ście le far nym, dru ki i ulot ki zwią za ne
z hi sto rią mia sta i pa ra fii. Ca ło ści do -
peł nia bo ga ty zbiór iko no gra ficz ny
przed sta wia ją cy ko ściół w prze strze ni
miej skiej oraz do ku men tu ją cy waż ne
wy da rze nia w ży ciu mia sta i pa ra fii.

Wy sta wa, nad któ rą pa tro nat me -
dial ny spra wu ją m.in. „Wia do mo ści
Po wia tu Gli wic kie go”, do stęp na bę dzie
dla zwie dza ją cych do ma ja br.

(RG)
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Naj star sza świą ty nia
w Gli wi cach

Wie ża ko ścio ła do mi nu je nad mia stem od wie ków. 
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Wspo mi na my tra ge dię, któ ra swym
roz mia rem po rów ny wa na jest do mor -
dów na Kre sach Wschod nich. Tak nam
bli ską, a tak jesz cze nie zna ną, gdyż cią -
gle od kry wa ne są no we dra ma tycz ne
kar ty hi sto rii tam tych dni. Był to czas,
w któ rych ko bie ty nie jed no krot nie sa -
me od bie ra ły so bie ży cie, by nie utra cić
ho no ru. Męż czyź ni ode rwa ni od ro -
dzin, pę dze ni w nie zna ne w trans por -
tach, w któ rych tyl ko nie licz nym by ło
da ne do trwać do koń co wej sta cji – koń -
co wej w peł nym te go sło wa zna cze niu.
Ko bie ty w by dlę cych wa go nach po zba -
wio ne pod sta wo wych wa run ków hi gie -
ny, bez wo dy i na wet krom ki su che go
chle ba, spa ły na zwło kach swo ich ko le -
ża nek, ja ko na pój słu ży ły so ple lo du
dzie lo ne spra wie dli wie, aby star czy ło
dla wszyst kich...

Czy to opo wia da nie z ga tun ku hor -
ro ru? To tra ge dia ludz ka pi sa na łza mi
i krwią nie win nych lu dzi – Tra ge dia
Gór no ślą ska...
Nie za po mnie li śmy o Was…

Do po mni ka na cmen ta rzu w Żer ni -
cy zbli ża ją się de le ga cje z wień ca mi,
kwia ta mi i zni cza mi. Nie mo gło za -
brak nąć na uczy ciel ki hi sto rii Ze spo łu
Szkół w Żer ni cy, Ge no we fy Su chec -
kiej. Zna na i ce nio na pe da gog za wsze
jest obec na tam, gdzie mo wa jest o hi -
sto rii tej zie mi. Pod po mni kiem po chy -
la ją się, skła da jąc wi niec przed sta wi -
cie le Po wia tu Gli wic kie go – wi ce sta ro -
sta Wal de mar Do mbek, skarb nik Ma ria

Owcza rzak -Siej ko oraz rad ni Win fryd
Fi coń i Ma rian Sa dec ki. Hołd ofia rom
tra ge dii od da ją wła dze Gmi ny Pil cho -
wi ce z wój tem Jo an ną Ko ło czek -Wy -
bie rek, prze wod ni czą cym Ra dy Gmi ny
An drze jem Ogór kiem oraz rad ny mi Jó -
ze fą Mar gi ciok, Ma rią Ka szek, Jo achi -
mem Urbań czy kiem i Je rzym Skrzyp -
cem.

Obec ni są rów nież przed sta wi cie le
Ru chu Au to no mii Ślą ska na cze le
z prze wod ni czą cym Je rzym Go rze li -
kiem, a tak że re pre zen tant Za rzą du Ko -
ła Gli wi ce In ge mar Klos. Jak co ro ku
przed po mni kiem sta wi li się przed sta -
wi cie le Sto wa rzy sze nia Mniej szo ści
Nie miec kiej z Żer ni cy i Pil cho wic, któ -
rzy od śpie wa li hymn in ter no wa nych
w ję zy ku nie miec kim. Wią zan ki kwia -
tów zło ży li soł ty si – Pil cho wic Jó zef
Nie ry chło i Nie bo ro wic Ge rard Gar -
czorz. Hołd in ter no wa nym od da ły gór -
ni cze pocz ty sztan da ro we z Pil cho wic
i Żer ni cy oraz wo je wódz ka de le ga cja
ze sztan da rem Ru chu Au to no mii Ślą -
ska.

Pro boszcz pa ra fii w Żer ni cy w asy -
ście ks. in fu ła ta Kon ra da Ko ło dzie ja
oraz ks. in fu ła ta Paw ła Pyr cha ły od pra -
wił krót kie na bo żeń stwo po lo we u stóp
po mni ka in ter no wa nych. Po za koń cze -
niu ce re mo nii na te re nie cmen ta rza
wszy scy uda li się do ko ścio ła pa ra fial -
ne go na uro czy stą mszę świę tą w in ten -
cji In ter no wa nych w 1945 ro ku z Pa ra -
fii i Gmi ny oraz wszyst kich Gór no ślą -

za ków, któ rzy w tam tym cza sie by li
ofia ra mi re pre sji.

Po mszy świę tej miesz kań cy oraz
go ście prze szli do Do mu Stra ża ka
w Żer ni cy, gdzie zor ga ni zo wa no spo -
tka nie, któ re pro wa dzi ła dy rek tor GOK
Pil cho wi ce pa ni Ewa Lu ko szek.
W dys ku sji ak tyw nie uczest ni czył Ge -
rard Ogier man, miesz ka niec Pil cho wic,
kro ni karz, skarb ni ca wie dzy hi sto rycz -
nej gmi ny Pil cho wi ce. „A jo mioł tam
swo igo Anio ła Stró ża”, to jed no z wie -
lu opo wia dań pa na Ogier ma na, któ ry -
mi po tra fi wzru szyć słu cha czy do łez. 

Głos za brał rów nież ks. dr Ro bert
Chu do ba, je go wy kład był do sko na łym
wpro wa dze niem do pro jek cji fil mu, ja -
ki mie li śmy oka zję zo ba czyć. „Niech
Świat Pa mię ta o Nas” to wzru sza ją cy
do ku ment w re ży se rii Ste fa na Skrzyp -
cza ka i Je rze go So bo ciń skie go. Ten
film po win ni zo ba czyć wszy scy, nie
tyl ko tu na Ślą sku. Do ku ment po ka zu -
je w bar dzo ostrych bar wach od czu cia
lu dzi, któ rym da ne by ło po czuć od -
dech śmier ci. Czę sto wy rzu ce ni w ka -
zach skich ste pach, gdzie la tem tem pe -
ra tu ra do cho dzi do plus 40 stop ni Cel -
sju sza, a zi mą do mi nus 40. Dziś od -
kry wa ne są mrocz ne, tra gicz ne ta jem -
ni ce tam tych cza sów, do nie daw na nie -
zna ne na wet nam, rdzen nym miesz -
kań com Ślą ska. 

Uwa żam, że nie wol no nam nie na -
wi dzić, pra wem na szym i obo wiąz kiem
jest jed nak – Pa mię tać. By tom, Ka to -
wi ce, Gli wi ce, Ła bę dy ko ło Gli wic,
Świę to chło wi ce „Zgo da”, Przy szo wi -
ce... to tyl ko nieliczne z wie lu miejsc,
gdzie miej sco wa lud ność, po zba wio na
ja kiej kol wiek ochro ny, zda na by ła
na ła skę opraw ców. Mor dy, eg ze ku cje,
ter ror – tak za czy nał i koń czył się każ -
dy dzień ro ku 1945. Dłu go jesz cze zie -
mia ślą ska nie za zna ła spo ko ju. Skry -
wa na praw da od ży ła i znów na no wo
prze ży wa my ten strasz ny czas... Ze -
msta – przy rod nia sio stra woj ny, w nie -
ludz kiej żą dzy krwi nie win nych lu dzi,
ka że za bi jać, by dać ra dość śmier ci...
Cześć pa mię ci mę czen ni kom i bo ha te -
rom tam tych cza sów – Ślą za kom. Ni -
gdy wię cej.

TA DE USZ PU CHAŁ KA

KU PA MIĘ CI I PRZE STRO DZE
Żer ni ca w gmi nie Pil cho wi ce, nie dzie la 26 stycz nia 2014 ro ku, godz. 15.45. Sły chać wer ble ko pal nia nej or kie stry.
Wra ca my pa mię cią do cza sów, kie dy ży cie ludz kie nie war te by ło zła ma ne go gro sza. Czci my 69. rocz ni cę Tra -
ge dii Gór no ślą skiej.

Hołd Gór no ślą za kom od da ją przed sta wi cie le Po wia tu Gli wic kie go.
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17 stycz nia od by ły się ob cho dy ju -
bi le uszu 80-le cia Szko ły Pod sta wo -
wej w Gie rał to wi cach.
Ob cho dy zgro ma dzi ły ab sol wen tów,
uczniów, ro dzi ców, na uczy cie li czyn -
nych za wo do wo i eme ry to wa nych, pra -
cow ni ków szko ły oraz wszyst kich przy -
czy nia ją cych się do roz wo ju na szej pla -
ców ki oświa to wej obec nie i w prze szło -
ści. 

Miesz kań cy Gie rał to wic naj pierw
zgro ma dzi li się na uro czy stej mszy
w ko ście le pa ra fial nym pw. Mat ki Bo -
żej Szka plerz nej. Pod czas wspól nej
mo dli twy wspo mnia no rów nież tych,
któ rzy prze szli do wiecz no ści, a po zo -

sta li we wdzięcz nej pa mię ci wy cho -
wan ków. Na stęp nie za pro sze ni go ście
uda li się do au li szkol nej wy po sa żo nej
w no wo cze sny sprzęt na gła śnia ją cy,
gdzie ucznio wie i ab sol wen ci za pre -
zen to wa li pro gram ar ty stycz ny, za chę -
ca jąc sło wem i mu zy ką do re flek sji
nad sen sem i pięk nem ży cia, do sku -
pie nia się na war to ściach i al tru istycz -
ne go wy ko rzy sta nia każ dej ofia ro wa -
nej chwi li.

Ży cze niom, wspo mnie niom i po -
dzię ko wa niom nie by ło koń ca. Dy rek -
tor Ur szu la Cie ślik za pro si ła ze bra nych
do wspól ne go bie sia do wa nia w kla sach
za mie nio nych w przy tul ne miej sca spo -
tkań to wa rzy skich.

Ju bi le uszo wi go ście otrzy ma li pa -
miąt ko we tecz ki ze spe cjal nym wy da -
niem ga zet ki „Bu da Press”, oko licz no -
ścio wą kart ką pocz to wą i ka len da rzem,
a tak że por ce la no wym ta le rzy kiem
z wi ze run kiem „sta rej szko ły”. 

Po czę stu nek przy go to wa ła Ra da
Ro dzi ców i Ko ło Go spo dyń Wiej -
skich. Do póź nych go dzin wie czor -
nych sa le lek cyj ne wy peł niał ra do -
sny śmiech lu dzi, któ rzy spo tka li się
cza sa mi po wie lu la tach i peł ni życz -
li wo ści ko lej ny raz prze kro czy li
szkol ne pro gi, wi ta ni z sza cun kiem
i ser decz no ścią przez swo ich na stęp -
ców.

GA BRIE LA WIĘC KO

80 lat mi nę ło…

Pro gram ar ty stycz ny w wy ko na niu uczniów i ab sol wen tów szko ły.
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Bę dą śpie wać, grać, żar to wać i ba -
wić. Gru pa mu zycz no -ka ba re to wa
Ka fli ki z Łą czy (gm. Ru dzi niec) koń -
czy pra cę nad pro gra mem ar ty -
stycz nym, któ ry już nie ba wem za -
pre zen tu je pu blicz no ści. A ty tuł ich
no wej pły ty – „Ka fli ko weLo ve” za -
po wia da, że bę dzie po ślą sku, z hu -
mo rem i o mi ło ści. 
Ka ba ret Ka fli ki za sły nął w ubie głym
ro ku ślą ską wer sją di sco po lo we go hi -
tu ze spo łu Week end – „Ona tań czy dla
mnie”. Ich pio sen ka „Ci la” sta ła się
praw dzi wym prze bo jem, a te le dysk
do niej ma w ser wi sie YouTu be po nad
mi lion od słon. Jak przy zna ją Ka fli ki –
dzię ki „Ci li” sta li się roz po zna wal ni,
po sy pa ły się pro po zy cje wy stę pów
na ca łym Ślą sku i Opolsz czyź nie,
a ka len darz na 2014 rok też już za czy -
na się za peł niać. Na ten se zon przy go -
to wa li no wy pro gram mu zycz ny i ka -
ba re to wy. Na pły cie za ty tu ło wa nej
„Ka fli ko weLo ve” znaj dzie się 16 au -
tor skich, bar dzo ta necz nych i skocz -
nych utwo rów utrzy ma nych w kli ma -
cie ślą skich szla gie rów. Każ dy z nich
po świę co ny jest mi ło ści – bę dzie
o mi ło ści do wła snej ma łej oj czy zny, do ko biet, mat ki, oj -
ca, ale i z przy mru że niem oka, na we so ło – o le ni stwie,
o je dze niu. Na pły cie znaj dą się tak że pio sen ki po świę co -
ne ta kiej mi ło ści, któ ra ar ty stom jest szcze gól nie bli ska –
do mu zy ki. 

– Fakt, iż na na szej no wej pły cie wszech obec ny jest mo -
tyw mi ło ści, nie ozna cza, że bę dzie ona mo no ton na czy też
mo no te ma tycz na. Mi łość sta no wi głów ną oś, wo kół któ rej
oscy lu je ca ła na sza obec na twór czość, nie jest jed nak je dy -
nym po dej mo wa nym przez nas te ma tem – za pew nia Ka mil
Nie ry chło z Ka fli ków. 

Oprócz pły ty gru pa dla swo ich fa nów przy go to wa ła kil ka
no wych ske czy. 

– Przed sta wi my w nich m.in. przy go dy dwóch sym pa -
tycz nych męż czyzn na za sił ku dla bez ro bot nych i ich pe ry pe -
tie zwią za ne z nad uży wa niem al ko ho lu, za pre zen tu je my tak -
że prze ko micz nych cze skich mu zy ków, po wró cą rów nież bo -
ha te ro wie zna ni z wcze śniej szych ske czy – Eri ka i Ger di, ale
w no wej aran ża cji – opo wia da ją ka ba re cia rze. 

No we pio sen ki, no we ske cze, no we stro je – to nie je dy ne
nie spo dzian ki, ja kie cze ka ją na fa nów Ka fli ków. Pre mie ra te -
go rocz ne go pro gra mu od bę dzie się już w szer szym skła dzie
– nic prze cież tak nie do da atrak cyj no ści gru pie, jak pięk na
dziew czy na ze wspa nia łym gło sem. Te raz Ka fli ki two rzą:
An ge li ka Oleś, dwaj bra cia Mi chał i Ra fał Mark so wie, Ma te -
usz Troll i Ka mil Nie ry chło. 

Pre mie ro we wy stę py już w mar cu: 8 i 9 w Ra cho wi cach.
Szcze gó ły na www.ka fli ki.pl. 

(SoG)

Ka fli ko we no wo ści…
pod zna kiem mi ło ści!

Gru pa z Łą czy jest co raz bar dziej zna na nie tyl ko na Ślą sku.

Okład ka no wej pły ty Ka fli ków też wska zu je, że wszyst ko
te raz w ze spo le krę ci się wo kół mi ło ści…
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Wi zy ta w gmi nie Gie rał to wi ce by ła
czę ścią kil ku dnio we go po by tu go ści
z Ukra iny na Ślą sku. Do szło do niej
dzię ki red. Da nu cie Skal skiej z Pol -
skie go Ra dia Ka to wi ce, pro wa dzą cej
au dy cję „Lwow ska Fa la” oraz miesz -
kań co wi Gie rał to wic Ta de uszo wi Pu -
chał ce, któ ry z nią współ pra cu je. W or -
ga ni za cję przed się wzię cia włą czy ły się
gmi ny Gie rał to wi ce i Pil cho wi ce, ich
GOK -i, To wa rzy stwo Mi ło śni ków
Przy szo wic i Ko ło Go spo dyń Wiej -
skich w Gie rał to wi cach, a tak że tam tej -
sza pa ra fia. W efek cie na si ro da cy
z Bu ko wi ny spę dzi li kil ka in ten syw -
nych go dzin w gmi nie Gie rał to wi ce.
Na po czą tek zwie dzi li Pa łac Racz ków
w Przy szo wi cach i tam tej szą Izbę Re -
gio nal ną. Na stęp nie zo sta li chle bem

i so lą po wi ta ni w ko ście le pw. Mat ki
Bo skiej Szka plerz nej w Gie rał to wi -
cach. Tu od był się kon cert „Mo dli twą
i śpie wem po łą cze ni”. Wy stą pi li na nim
go ście z Ukra iny – gru pa wo kal na
„Echo Oj czy zny”, a tak że Chór „Skow -
ro nek” z Gie rał to wic, Mło dzie żo wy
Chór Wsi Pil cho wic i ze spół „GOK
Band”. Wi zy ta za koń czy ła się wspól -
nym spo tka niem w sa li se syj nej Urzę du
Gmi ny w Gie rał to wi cach. By ła oka zja,
by po roz ma wiać o lo sach Po la ków
na Ukra inie, po znać się i znów po śpie -
wać – bo mu zy ka na kre sach wschod -
nich to wa rzy szy lu dziom na co dzień.

– Z Po la ka mi z Pio tro wic Dol nych
współ pra cu ję od lat – mó wi red. Da nu -
ta Skal ska. – To wspa nia li lu dzie, któ -
rych zgro ma dził wo kół sie bie tam tej -

szy pro boszcz ks.
Adam Bo żek. Choć sa -
ma je stem wie rzą ca
i uwa żam się za pa triot -
kę, od nich uczę się, jak
moc no moż na ko chać
Bo ga i Oj czy znę. 

Re la cji z tej wi zy ty
bę dzie mo żna po słu -
chać w Ra diu Ka to wi ce
w nie dzie lę 9 lu te go
o godz. 8.10, au dy cja
„Lwow ska Fa la”.

(RG)

Kre so wia nie wschod ni
u za chod nich
– Czu je my się tu jak u sie bie – mó wi li Po la cy z Pio tro wic Dol nych na Bu ko -
wi nie (Ukra ina) pod czas krót kiej wi zy ty, zło żo nej 31 stycz nia w gmi nie Gie -
rał to wi ce. Pod kre śla li, że to ma gia kre sów – wschod nich oraz za chod nich
ru bie ży Pol ski, z któ rych po cho dzą go ście i go spo da rze spo tka nia.

Go ście z Ukra iny da li wspa nia ły kon cert ko lęd – śpie wa li po pol sku, ale też
po ru muń sku i ru siń sku.
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21 stycz nia na Zam ku w Tosz ku
pięk ny kon cert ko lęd pol skich
i ukra iń skich da li ar ty ści z Ży to -
miersz czy zny.

Kon cert no sił ty tuł „Hej ko lę da, ko lę -
da!” i był V edy cją pro gra mu Ko lęd ni -
cy z Ży to mie rza. Na sce nie za pre zen to -
wa li się: Pol ski Dzie cię cy Ze spół Wo -
kal ny „Dzwo necz ki”, Pol ski Ze spół
Wo kal ny „Mal wa”, Ire na Na wo je wa,
so list ka Ka ta rzy na Ba kal czuk oraz Ar -
tem Zir ka – akom pa nia ment. 

Ar ty ści przy je cha li do Pol ski ra zem
z pre zes Ży to mier skie go Ob wo do we go
Związ ku Po la ków na Ukra inie –Wik to -
rią La skow ską -Szczur, a pod czas wi zy -
ty to wa rzy szył im Zyg munt Wilk – rad -
ny Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą skie -

go III ka den cji, od wie lu lat współ pra -
cu ją cy z Po la ka mi z Ży to mie rza. Pod -
czas kon cer tu w Tosz ku wśród zgro ma -
dzo nej pu blicz no ści by li tak że m.in.:

Sła wo mir Adam czyk z Za rzą du Po wia -
tu Gli wic kie go, bur mistrz Tosz ka Grze -
gorz Kup czyk, za stęp ca ko men dan ta
Woj sko wej Ko men dy Uzu peł nień
w Gli wi cach mjr Lech Za wod nik oraz
dy rek tor Cen trum Kul tu ry „Za mek
w Tosz ku” Ar tur Czok. Ar ty ści za -

chwy ci li nie tyl -
ko wy ko na niem
pol skich i ukra -
iń skich ko lęd,
ale tak że wła sny -
mi au tor ski mi
utwo ra mi. War to
do dać, że kil ka
dni wcze śniej
w y  s t ą  p i  l i
na XX Mię dzy -
na ro do wym Fe -
sti wa lu Ko lęd
i Pa sto ra łek im.

Księ dza Ka zi mie rza Szwar li ka w Bę -
dzi nie. Ze spół „Dzwo necz ki” za jął
na nim II miej sce w ka te go rii dzie cię ce

ze spo ły wo kal ne i wo kal no -in stru men -
tal ne. 

(SoG)
Ko lęd ni cy z Ży to mie rza

„Dzwo necz ki” za chwy ca ły nie tyl ko śpie wem, ale i wier nym przed sta wie niem
tra dy cji. Do ko lęd ni ków do łą czy li go spo da rze spo tka nia.
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Red. Da nu ta Skal ska od lat wspie ra Po la ków na kre -
sach wschod nich, po zy sku jąc do te go co raz to no -
we oso by i in sty tu cje. 
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� Lan dra ci i sta ro sto wie �
Pier wot nie głów nym za da niem lan dra tów by ło

zbie ra nie po dat ków w te re nie. Teo re tycz nie lan -
drat był za rów no urzęd ni kiem kró lew skim, jak
i przed sta wi cie lem sta nu, z któ re go się wy wo dził.
W cza sach au striac kich by ła to ra czej god ność
ho no ro wa. Lan dra ta z cza sem, wraz ze wzro stem
za dań, wspo ma ga ła co raz więk sza licz ba pod le -
głych mu urzęd ni ków. Roz ka zem ga bi ne to wym
z 25 li sto pa da 1741 r. zo bo wią za no wła dze kra jo -
we do wy bo ru (a wła ści wie za pro po no wa nia kró -
lo wi kan dy da tur) spo śród miej sco wych po sia da -
czy ziem skich. 

Na Gór nym Ślą sku, gdzie po cząt ko wo wśród
głów nie ka to lic kiej szlach ty, pa no wa ły sil ne pro -
habs bur skie i an ty pru skie na stro je, sta ny nie mo gły
(jak to by ło na Dol nym Ślą sku) pro po no wać swe go
kan dy da ta – wy bór na le żał bez po śred nio do kró la.
Kan dy dat po wi nien jed nak speł niać pod sta wo we
kry te ria: na le żeć do sta nu szla chec kie go, mieć
ukoń czo ne 35 lat (w póź niej szym okre sie ob ni żo no
ten wiek do 30 lat) oraz po sia dać do bra w po wie cie,
w któ rym był obie ra ny. Po nad to po wi nien wy ka zać
się umie jęt no ścią za rzą dza nia i pew nym ma jąt kiem
– gdyż ewen tu al ne nie do bo ry w ze bra nych po dat -
kach mu siał uzu peł nić z wła snej kie sy. 

Król sta rał się mia no wać prze waż nie kan dy da -
tów wy zna nia ewan ge lic kie go, jed nak np.
w przy pad ku von Blu dow skie go wy brał ka to li ka,
od rzu ca jąc kan dy da tu rę je dy ne go ów cze śnie
w po wie cie kan dy da ta ewan ge li ka.

Zresz tą już pół wie ku póź niej w Po wie cie To -
szec ko -Gli wic kim na 47 po sia da czy ziem skich
by ło 13 ewan ge li ków. Nie chęć do ka to li ków pro -
wa dzi ła też cza sem do zła ma nia za sa dy wy zna -
cza nia lan dra ta spo mię dzy osia dłej w po wie cie
szlach ty, na rzu ca no kan dy da tu ry by łych ofi ce rów
ar mii. Czę sto też Gór no ślą za cy skar ży li się na to,
że lan drat nie zna ję zy ka pol skie go. 

Ta ka sy tu acja – brak wła sne go ma jąt ku i nie -
zna jo mość ję zy ka – nie uła twia ła też ani ży cia,
ani pra cy lan dra to wi – szlach ta oskar ża ła tych
urzęd ni ków o nad uży cia. W la tach 1750–1780
aż 10 lan dra tów na Gór nym Ślą sku uzna no win -
ny mi za rzu ca nych im nad użyć.
Lan dra ci pru scy 1742–1945
• Fran ci szek Wol fgang von Ste chow z Pław nio wic
– pierw szy pru ski lan drat Po wia tu To szec kie go
• Carl Frie drich von Blu dow ski z Szo bi szo wic – mia -
no wa ny w 1747 r., zwol nio ny ze służ by w 1758 r.
• Ernst Sy lvius von Sack z Wie szo wej i Dzierż na
– wy mie nia ny ja ko lan drat w la tach 1763,
1765, 1779, 1784 i 1787
• Gu stav We nzel von La risch z Wil ko wic – wy -
mie nia ny już w ro ku 1790, był lan dra tem
do śmier ci – 4 czerw ca 1810 r.
• Ru dolph von Za wadz ki z Gie rał to wic – od lip -
ca 1810 r. do śmier ci – 22 kwiet nia 1823 r.
• Ma xi mi lian Frie drich Chri stian von Bret tin,
eme ry to wa ny ka pi tan w Tosz ku, w 1823 r. za rzą -
dzał ko mi sa rycz nie – lan drat od 14 stycz nia 1824
do śmier ci 18 sierp nia 1832 r.

• von Ja rotz ki z Wie low si – za rząd ca tym cza so wy
po wia tu w la tach 1832–1834 
• Al brecht von Gröling z Szał szy i Żer nik – od 1
lu te go 1834 r. do ustą pie nia w 1840 r.
• von Sack – za rząd ca tym cza so wy w 1841 r.
(Schle si sche In stan zien = No tiz po da ją na 1841 r.
va cat na sta no wi sku lan dra ta)
• Carl Ernst von Stra chwitz z Ka mień ca – wy bra -
ny w Py sko wi cach 20 kwiet nia 1841 r., za twier -
dzo ny przez wła dzę zwierzch nią 13 grud nia 1841
r., ob jął fak tycz nie urząd od 31 stycz nia 1842 r.;
pod czas je go dłuż szych nie obec no ści za stę po wał
go von We lczek z Ła będ oraz Fe dor von Za wadz -
ky; Stra chwitz zło żył urząd w czerw cu 1869 r.
• Ar thur von Stra chwitz (syn po przed nie go sta ro -
sty) – od 17 czerw ca 1869 r. – tym cza so wy za -
rząd ca po wia tu, 10 mar ca 1870 r. mia no wa ny
na sta no wi sko lan dra ta, urzę do wał do 1 stycz -
nia 1885 r., kie dy to ustą pił
• Frie drich Lu dwig Eli sa von Molt ke od 1 lu te -
go 1885 r. – ja ko za rząd ca tym cza so wy, od 21
sierp nia 1885 r. mia no wa ny lan dra tem, urzę do wał
do 8 stycz nia 1890 r. (od wo ła ny do mi ni ster stwa),
cza so wo za stą pił go wów czas se kre tarz sta ro stwa
Ulbert
• Paul von Schröter – od 20 stycz nia 1890 r. ja ko
za rząd ca ko mi sa rycz ny, od 27 stycz nia 1891 r.
mia no wa ny lan dra tem, urzę do wał do 30 wrze -
śnia 1905 r.
• Gu stav von Strump feldt – od 1 paź dzier ni -
ka 1905 r. za rząd ca ko mi sa rycz ny, od 10 ma -

ja 1906 r. mia no wa ny lan dra tem, urzę do wał do 26
lip ca 1922 r.
• Kurt Cle mens Har big – naj pierw za rząd ca ko mi -
sa rycz ny, od 8 ma ja 1923 r. mia no wa ny na sta no -
wi sko lan dra ta; jak się wy da je – po urlo pie w lip -
cu 1933 r. nie po wró cił na to sta no wi sko
• Hans Jo seph von Ma tu sch ka – za rząd ca ko mi sa -
rycz ny w la tach 1933–1934
• Erich He idt mann od 1934 r. do 1945 r.
Po 1945 ro ku
Sta ro sto wie
• Pa weł Ma rqu art od 1945 r. do 1948 r.
• Ta de usz Po niń ski od 1949 r. do 1952 r.
Prze wod ni czą cy pre zy dium Po wia to wej Ra dy
Na ro do wej 
• F. Nie dziół ka – wy stę pu je w do ku men tach
w 1954 r. 
• Kon rad Smo lar czyk – od 1955 r. do lu te go 1958 r.
• Jó zef Sza fra nek – od lu te go 1958 r. do 1961 r.
• Zbi gniew Fah ren holz – od lip ca 1961 r. do 1972 r.
• Hen ryk Star czyk – od paź dzier ni ka 1972 r.
do grud nia 1973 r.
• Je rzy Sztan der ski – od grud nia 1973 r. do lu te -
go 1975 r.
• We nan cjusz Ra bus – od lu te go 1972 r.
do czerw ca 1975 r.
Sta ro sto wie po przy wró ce niu po wia tów
• Zbi gniew Pań czyk w la tach 1998–2002
• Mi chał Nie szpo rek w la tach 2002–2006
• Adam Szczyp ka w la tach 2006–2008
• Mi chał Nie szpo rek od 2008 r. – obec nie

Prze szłość te re nów dzi siej sze go
po wia tu gli wic kie go jest czę ścią
burz li wych dzie jów ca łe go Ślą ska

– to hi sto ria na stę pu ją cych po so bie
wpły wów pol skich, cze skich i nie miec -
kich, zmie nia ją cej się przy na leż no ści
pań stwo wej oraz wiel kich mi gra cji lud -
no ści. Nie oszczę dzi ła tych te re nów ta -
tar ska po żo ga, woj ny hu syc kie, woj na
trzy dzie sto let nia, szwedz ka in wa zja i za -
wie ru chy wo jen ne ko lej nych wie ków,
łącz nie z obie ma woj na mi świa to wy mi.
Za cho wa ne do dziś śla dy tych za wi łych
dzie jów przy po mi na ją jed nak rów nież
o ja śniej szych kar tach hi sto rii – wzno -
szo no tu wspa nia łe zam ki, dwor ki i pa ła -
ce, fun do wa no pięk ne ko ścio ły, sto sun -
ko wo wcze śnie za czął roz wi jać się prze -
mysł. Ży li na zie mi gli wic kiej wy bit ni
lu dzie, któ rych imio na zna leźć moż na
na ta bli cach pa miąt ko wych i obe li skach,
m.in. po eta Jó zef von Eichen dorff, piew -
ca pol sko ści Ju liusz Ro ger, ksiądz -pi sarz
Kon stan ty Dam rot, twór ca pa ra olim pia -

dy dr Lu dwik Gut t mann, ma larz Lu kas
Mrzy głod, czy (po cho dzą cy wpraw dzie
z po bli skiej Kiel czy) kro ni karz i kom po -
zy tor Win cen ty z Kiel czy oraz wie lu in -
nych za cnych i mą drych lu dzi. 

Na te re nie po wia tu w miej sco wo -
ściach Czar ków i Świ bie (gmi -
na Wie lo wieś) od kry to śla dy

osad nic twa jesz cze z cza sów kul tu ry łu -
życ kiej – ok. 2500 lat p. n. e. Zna le zio ne
na cmen ta rzy sku przed mio ty po cho dzą -
ce z Egip tu, Alp i Wę gier świad czą
o licz nych kon tak tach han dlo wych. Wie -
le wie ków póź niej – w XII w. – po ło że -
nie w po bli żu trak tu han dlo we go, wio dą -
ce go wów czas z Kra ko wa do Wro cła -
wia, wpły nę ło na roz po czę cie wzmo żo -
nej ak cji osad ni czej na zie mi gli wic kiej.
Po wstał wte dy w Tosz ku gród, któ ry zy -
skał ran gę kasz te la ni. W XIII w. To szek
(1234 r.) i Py sko wi ce (oko ło 1260 r.)
uzy ska ły pra wa miej skie, a nie co póź niej
nada no je So śni co wi com. Do dziś w kra -
jo bra zie po wia tu za zna cza ją się wznie -
sie nia sta no wią ce po zo sta ło ści po śre -
dnio wiecz nych i wcze sno śre dnio wiecz -
nych gro dzi skach, m.in. w Che chle, Cio -
cho wi cach, Rud nie, Żer ni cy, Wi do wie,
Pnio wie i Ko zło wie. 

Do po ło wy XVI w. zie mie dzi siej sze -
go po wia tu gli wic kie go na le ża ły do róż -
nych księstw, któ ry mi wła da li przed sta -
wi cie le dy na stii Pia stów Ślą skich. Po -
cząt ko wo do mi no wa ło tu taj Księ stwo
Opol sko -Ra ci bor skie, w XIV w. – Ko -
ziel sko -By tom skie i na krót ko – Gli wic -
kie, wresz cie – Opol skie. Po śmier ci
w 1532 r. Ja na II Do bre go, ostat nie go
księ cia z li nii Pia stów Opol skich, je go
do bra prze ję li Habs bur go wie. U schył ku
rzą dów au striac kich Gór ny Śląsk zo stał

po dzie lo ny na dwa na ście okrę gów (cir -
cu li), wśród któ rych wid nie je gli wic ki
i to szec ki. W 1733 r. te dwa okrę gi po łą -
czo no w je den: to szec ko -gli wic ki. 

Po za ję ciu Ślą ska przez Pru sy do ko -
na no mo dy fi ka cji do tych cza so wych po -
dzia łów. Pier wot nie utwo rzo ne zo sta ły
dwa de par ta men ty ka me ral ne: wro cław -
ski i gło gow ski. Po przy łą cze niu Gór ne -
go Ślą ska i hrab stwa kłodz kie go za kres
dzia ła nia ka me ry wro cław skiej znacz nie
się zwięk szył. Osta tecz nie, w 1815 r.
usta lo no po dział Ślą ska na czte ry okrę gi
re jen cyj ne. Za rzą dze nie to obo wią zy wa -
ło od 1 ma ja 1816 r. Gli wi ce zna la zły się
w re jen cji opol skiej. Wcze śniej po dzie lo -
ne zo sta ło są dow nic two. Z po wsta łych
w 1742 r. „Obe ramt sre -
gie run gen” (wro cław skiej
i gło gow skiej) wy dzie lo -
no już w 1744 r. opol ską,
któ ra w 1756 r. prze nie -
sio na zo sta ła do Brze gu.
Oprócz po wia tów ist nia ło
też w 1802 r. 11 de par ta -
men tów po dat ko wych,
na le żą cych do ka me ry
wro cław skiej – Gli wi ce,
wraz z Żo ra mi, By to -
miem, Do bro dzie niem,
Wo dzi sła wiem, Lu bliń -
cem, Mi ko ło wem, Py sko -
wi ca mi, Pszczy ną, Ole -
snem, Tar now ski mi Gó -
ra mi i Tosz kiem, zna la zły się w siód mym
de par ta men cie. 

Dla spraw ne go zbie ra nia po dat -
ków przez wła dze pru skie
Śląsk po dzie lo ny zo stał pier -

wot nie (już w 1742 r.) na 48 po wia tów.
Za cho wa no w mia rę moż no ści daw ne

po dzia ły ad mi ni stra cyj ne mo nar chii
habs bur skiej, ale tam, gdzie wiel kość
po wia tu by ła zbyt du ża lub ma ła, do ko -
na no ko rekt. Pier wot nie też w je den Po -
wiat To szec ko -Gli wic ki po łą czo no trzy
wcze śniej sze okrę gi (cir cu li): To szek,
Gli wi ce oraz Sła wę ci ce. Ta ki za sięg po -
wia tu utrzy mał się do re for my 1815 r.
Pier wot nie też uży wa no na zwy po wia tu
„to szec ki”, a jesz cze w 1934 r. ko mi sa -
rycz nie za rzą dza ją cy po wia tem hr. Ma -
tusz ka przy po mi nał, że pra wi dło wą na -
zwą po wia tu jest „to szec ko -gli wic ki”
(a nie „gli wic ki”) i ta ka na zwa po win na
zna leźć się na urzę do wych ta bli cach. 

W 1817 r. z czę ści m.in. Po wia tu To -
szec ko -Gli wic kie go utwo rzo no Po wiat

Ryb nic ki. Od 1 kwiet nia 1897 r. sa me
Gli wi ce sta ją się po wia tem miej skim,
o co wal czył ów cze sny bur mistrz. By ło
to moż li we do pie ro po prze kro cze niu
licz by 25 tys. miesz kań ców, bez bra nia
pod uwa gę sta cjo nu ją ce go w mie ście
woj ska. Licz bę tę osią gnię to przez

przy łą cze nie Tryn ku i So bi szo wic. Tym
sa mym mia sto Gli wi ce wy dzie lo ne zo -
sta ło z Po wia tu To szec ko -Gli wic kie go. 

28 ma ja 1924 r. za rzą dze niem Mi ni -
ster stwa Spraw We wnętrz nych, pięć
gmin z tzw. reszt ko we go po wia tu ryb -
nic kie go (po zo sta łych po nie miec kiej
stro nie gra ni cy) przy łą czo no do Po wia -
tu To szec ko -Gli wic kie go, po cząt ko wo
tym cza so wo, a od mar ca 1926 r. osta -
tecz nie. 

W XIX w. trzy krot nie pró bo wa no
utwo rze nia w Gli wi cach ośrod ka ad mi -
ni stra cyj ne go o za się gu po nad po wia to -
wym. Pierw sza pró ba mia ła miej sce
ok. 1800 r. – ko mi sja mi ni ste rial na od -
wie dzi ła mia sto, ce lem stwier dze nia,

czy moż na ulo ko wać tu
sto li cę re jen cji. Po wstał
wte dy pro jekt, wy ko na ny
przez kró lew skie go in -
spek to ra bu dow la ne go Il -
gne ra, prze wi du ją cy roz -
bu do wę mia sta na po łu -
dnio wy za chód od do -
tych cza so we go ośrod ka.
Pro jek tu te go nie urze -
czy wist nio no.

W 1880 r. ko lej ny raz
pla no wa no po dział re jen -
cji opol skiej, a Gli wi ce
po now nie prze wi dy wa no
na sto li cę no wo utwo rzo -
nej re jen cji. Pla nów tych

tak że za nie cha no. Po raz trze ci sto li cą
re jen cji Gli wi ce mo gły stać się w ro -
ku 1900 – pla no wa ny był wów czas ko -
lej ny po dział re jen cji opol skiej, a Gli -
wi ce znów mia ły stać się sto li cą no wo
utwo rzo nej re jen cji. I tym ra zem po zo -
sta ło to w sfe rze pro jek tów. 

Z burz li wy mi dzie ja mi� JU BI LE USZ NA 
PRZE ŁO MIE LAT �

Po wiat Gli wic ki ob cho dzi wła -
śnie 15-le cie ist nie nia. Je go two -
rze nie roz po czę ło się w 1998 r.,
a za koń czo ne zo sta ło w 1999 r.,
ju bi le usz 15-le cia przy pa da więc
na prze ło mie lat 2013 i 2014. Ob -
cho dy roz po czę ła uro czy sta se -
sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go,
któ ra od by ła się 13 li sto pa da ub.
ro ku. Za koń czy je zaś wiel ka im -
pre za dla miesz kań ców po wia tu,
zor ga ni zo wa na 31 ma ja br.
w Nie wie szy nad je zio rem Pław -
nio wic kim. Obok pre zen tu je my
bo ga tą hi sto rię – obej mu ją cą
znacz nie, znacz nie wię cej niż 15
lat – te re nu i spo łe czeń stwa, któ -
re od 1999 r. for mal nie two rzą Po -
wiat Gli wic ki. Tekst po cho dzi
z al bu mu „Gli wic ki – i co Po wie -
cie? Cza sy daw ne i naj now sze”,
wy da ne go z oka zji ju bi le uszu.
(Red.)

Za mek w Wie low si na pocz tów ce z okre su mię dzy wo jen ne go.
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W1919 r. utwo -
rzo na zo sta ła
z re jen cji opol -

skiej pro win cja gór no ślą ska
(do tych cza so wą pro win cję
ślą ską po dzie lo no na gór no -
i dol no ślą ską). Jed nak
po prze ję ciu spo rej czę ści
Gór ne go Ślą ska przez Pol -
skę, no wa pro win cja oka za -
ła się zbyt ma ła dla sa mo -
dziel ne go by tu. 21 mar -
ca 1938 r. znów po łą czo no
obie pro win cje. 

Po wy bu chu II woj ny
świa to wej i za ję ciu oraz
przy łą cze niu do Nie miec
te re nów pol skie go Ślą ska oraz Za głę -
bia, utwo rzo na zo sta ła re jen cja ka to -
wic ka. 20 grud nia 1940 r. po now nie
po dzie lo no Śląsk na pro win cję dol no -
ślą ską oraz gór no ślą ską (w jej skład
we szła re jen cja opol ska oraz ka to wic -
ka), wy zna cza jąc sie dzi bę nad pre zy -
den ta pro win cji w Ka to wi cach. 

W 1946 r. Gli wi ce przy łą czo no
do wo je wódz twa ślą skie go – któ re,
po wy łą cze niu w 1950 r. wo je wódz twa
opol skie go, zmie ni ło na zwę na ka to -

wic kie (w la tach 1953–1956 sta li no -
grodz kie). Po re for mie ad mi ni stra cyj -
nej w 1975 r. Gli wi ce na dal po zo sta ły
w gra ni cach te go wo je wódz twa.
Od 1999 r. wo je wódz two po now nie na -
zy wa się ślą skie. 

Po woj nie w skład wo je wódz twa
ślą skie go wszedł Po wiat Gli wic ki, któ -
re go gra ni ce po zo sta ły ta kie, jak
w okre sie mię dzy wo jen nym. We dług
sta nu na 1 kwiet nia 1953 r., Po wiat Gli -
wic ki obej mo wał mia sta Py sko wi ce

i To szek, gmi ny: Boj -
ków, Ka mie niec, Ła bę -
dy, Łu bie, Ostro pę,
Pław nio wi ce, Ru dzi -
niec, So śni co wi ce,
Świ bie, To szek (wieś)
i Wie lo wieś, obej mu ją -
ce 78 gro mad. 20 wrze -
śnia 1954 r. w miej sce
gmin zo sta ły wpro wa -
dzo ne gro ma dy, ja ko
pod sta wo we jed nost ki
ad mi ni stra cyj ne, obej -
mu ją ce kil ka wsi.
W 1954 r. no we, du żo
więk sze gro ma dy (lecz
spo ro mniej sze od do -

tych cza so wych gmin) cał ko wi cie za -
stą pi ły gmi ny. 

Od po cząt ku ist nie nia gro ma dy
ule ga ły czę stym i za sad ni czym
ko rek tom, tj. zmia ny gra nic

i sie dzib, li kwi do wa nie i two rze nie gro -
mad. W 1954 r. Po wiat Gli wic ki po dzie -
lo no na 28 gro mad, łą cząc po kil ka
mniej szych w więk sze. W 1957 r. znie -
sio no gro ma dy Paw ło wi ce i Pi sa rzo wi -
ce, two rząc gro ma dę To szek oraz gro ma -
dę Sie ro ty, roz dzie la jąc jej ob szar mię -

dzy dwie in ne gro ma dy. W 1961 r. znie -
sio no gro ma dy Cze ka nów, Sie ra ko wi ce
i Tra chy, włą cza jąc ich ob szar do dwóch
in nych gro mad. Licz ba gro mad zmniej -
szy ła się w 1964 r., gdy Ła bę dy z Cze -
cho wi ca mi prze szły do Gli wic. 

Wpro wa dzo na struk tu ra funk cjo no -
wa ła do koń ca 1972 r., gdy znów wró co -
no do po dzia łu po wia tu na gmi ny.
Utwo rzo no je w miej sco wo ściach Py -
sko wi ce, To szek, Wie lo wieś, Po ni szo -
wi ce, Ru dzi niec, So śni co wi ce, Żer ni ca
i Ka mie niec. W 1975 r. wpro wa dzo no
po dział kra ju na 49 wo je wództw, li kwi -
du jąc jed no cze śnie po wia ty. Tuż przed -
tem wy łą czo no z po wia tu so łec twa
Brze zin ka, Ostro pa, Wil cze Gar dło
i Boj ków, włą cza jąc je w ob ręb Gli wic.
W rok po li kwi da cji po wia tów prze sta ła
ist nieć gmi na Ka mie niec, któ rą włą czo -
no do gmi ny Zbro sła wi ce (Po wiat Tar -
no gór ski). W ko lej nych la tach li kwi da -
cji ule gła gmi na Po ni szo wi ce przy łą czo -
na do gmi ny Ru dzi niec. W 1977 r. sie -
dzi ba gmi ny w Żer ni cy zo sta ła zli kwi -
do wa na i prze nie sio na do Pil cho wic. 

Ko lej ną zmia ną by ło po wsta nie
Urzę dów Re jo no wych – na miast ki po -
wia tów. Urzę dy Re jo no we po wo ła no
w ca łej Pol sce na mo cy usta wy
z dnia 22 mar ca 1990 r. oraz roz po rzą -
dze nia Mi ni stra – sze fa Urzę du Ra dy
Mi ni strów z dnia 1 sierp nia 1990 r.
W gra ni cach Urzę dów Re jo no wych
znaj do wa ło się zwy kle po kil ka gmin.

Urzę dy nie sta no wi ły or ga nów sa mo -
rzą do wych, lecz wy ko ny wa ły za da nia
i kom pe ten cje rzą do wej ad mi ni stra cji.
Na cze le Urzę dów Re jo no wych sta li
kie row ni cy po wo ły wa ni przez wo je wo -
dów. Urzę dy dzia ła ły do koń ca 1998 r.
Urząd Re jo no wy po wo ła no w Gli wi -
cach dla gmin Gie rał to wi ce, Or non to -
wi ce, Pil cho wi ce, Ru dzi niec, So śni co -
wi ce, To szek i Wie lo wieś oraz miast
Gli wi ce, Knu rów, Py sko wi ce i Za brze. 

1 stycz nia 1999 r. Po wiat Gli wic ki,
po 24 la tach nie ist nie nia, wró cił na ma -
pę ad mi ni stra cyj ną Pol ski. Od ro dził się
w no wym kształ cie, bo z gmi na mi
Knu rów i Gie rał to wi ce, a bez Ka mień -
ca. Po wiat obej mo wał wów czas ob -
szar 676 km2 i li czył ok. 126,5 tys.
miesz kań ców. 1 stycz nia 2001 r.
od gmi ny Pil cho wi ce, na sku tek zmia -
ny w po dzia le ad mi ni stra cyj nym pań -
stwa wpro wa dzo nej roz po rzą dze niem
Ra dy Mi ni strów, odłą czo ny zo stał
Ocho jec. Tym sa mym ob szar Po wia tu
Gli wic kie go zmniej szył się do 663 km2
i ty le li czy do dziś dnia.

�  Siedzi ba władz po wia to wych �
W prze szło ści sie dzi bą urzęd ni ków po wia to wych
nie za wsze by ły Gli wi ce. Po nie waż lan dra ta mi
by li głów nie bo ga ci po sia da cze ziem scy, czę sto
wy god niej im by ło ulo ko wać biu ra we wła snym
ma jąt ku, co czę sto czy ni li. I tak od naj du je my in -
for ma cję, że dnia 1 ma ja 1813 r. (a więc za lan -
dra tu ry osia dłe go w Gie rał to wi cach Za wadz kie -
go) prze nie sio no kan ce la rię po wia to wą z Gie rał -
to wic do Gli wic. Mie ści ła się wów czas po cząt ko -
wo w bu dyn ku przy uli cy To szec kiej 1 (ów cze -
śnie w Szo bi szo wi cach), póź niej na le żą cym
do Ve re inig te Oberhütten i słu żą cym na ce le
miesz kal ne pra cow ni ków kon cer nu. Tak by ło
do cza sów lan dra ta von Stra chwit za, kie dy to,
na mo cy roz ka zu ga bi ne to we go z 30 ma ja 1840 r.,
biu ra sta ro stwa to szec ko -gli wic kie go prze nie sio -
ne zo sta ły do Ka mień ca, do sie dzi by lan dra ta. Dni
urzę do wa nia wy zna czo no na: wtor ki – w Gli wi -
cach, w lo ka lu „Pod Czar nym Or łem”,
a w czwart ki – w Ka mień cu. 

Prze nie sie nie urzę du mia ło miej sce do pie ro
1 paź dzier ni ka 1842 r. Od 1 stycz nia 1843 r. za -
czął uka zy wać się „Kre is blatt” – dzien nik urzę do -
wy Po wia tu To szec ko -Gli wic kie go. W czerw -
cu 1869 r. biu ra sta ro stwa prze nie sio no po now nie
do Gli wic – do cza su bu do wy no wej sie dzi by ulo -
ko wa no je w bu dyn ku „sta re go ban ku”. 18 lip -
ca 1876 ro ku na po sie dze niu sej mi ku po wia to we -
go po sta no wio no wznieść w Gli wi cach sie dzi bę
władz po wia to wych. Pla no wa no koszt in we sty cji
na mak sy mal nie 36 tys. ta la rów. 8 grud nia te goż
ro ku po sta no wio no o za ku pie par ce li przy ów cze -
snej Teu chert stras se od kup ca Fri st statz kie go,
za 24 tys. re ich sma rek. Pro jekt bu dyn ku spo rzą -
dził ów cze sny bu dow ni czy miej ski Carl Hie ro ny -
mus. Obiekt, wy bu do wa ny za 140 078,39 re ich -
sma rek przez Sa lo mo na Lu bow skie go, od da ny
zo stał do użyt ku 1 paź dzier ni ka 1878 r. Przy oka -
zji uli ca Teu cher ta otrzy ma ła „wy god ne, gra ni to -
we tro tu ary”. 

W no wo po wsta łym bu dyn ku mie ści ła się Lan -
dra tu ra, czy li Urząd Po wia to wy. Pierw szą se sję
sej mik po wia to wy od był tu 28 lu te go 1879 r.

Urzę du ją cym sta ro stą był wów czas hra bia Ar thur
von Stra chwitz. W sta ro stwie mie ści ły się m.in.
pięk na sa la se syj na oraz po ko je miesz kal ne sta ro -
sty i je go ro dzi ny, a tak że wy god ne, prze strzen ne
po miesz cze nia urzęd ni ków. W la tach sie dem dzie -
sią tych XIX w. ko mu ni ka cja w Gli wi cach by ła
w więk szo ści kon na, w 1879 r. wy bu do wa no więc
z ty łu bu dyn ku wo zow nię oraz staj nię dla ko ni.
Na pod da szu tych obiek tów ma ga zy no wa no sia no.
W bu dyn ku oprócz urzę du dzia ła ła Ka sa Oszczęd -
no ścio wa utwo rzo na w 1884 r., z osob nym do niej
wej ściem. W la tach dzie więć dzie sią tych XIX w.
do bu do wa no skrzy dło od ul. Kró lo wej
Bo ny – był to wła ści wie dru gi bu dy nek
Lan dra tu ry. Tu wła śnie umiesz czo no Po -
wia to wą Ka sę Oszczęd no ścio wą. W la -
tach 30. XX w. do bu do wa no od fron tu
par te ro wą sa lę ope ra cyj ną Ka sy. 

Bu dy nek był sie dzi bą sta ro stwa aż
do II woj ny świa to wej. Pod czas dzia łań
wo jen nych i wy zwa la nia Gli wic przez
Ar mię Ra dziec ką ucier piał je dy nie nie -
znacz nie. Po II woj nie świa to wej, wio -
sną 1945 r. no we wła dze pol skie mia no -
wa ły pierw szym sta ro stą Po wia tu Gli -
wic kie go Ziem skie go gli wi cza ni na Paw -
ła Ma rqu ard ta. On to wraz z pierw szy mi
pol ski mi urzęd ni ka mi or ga ni zo wał ad -
mi ni stra cję po wia to wą, prze jął za da nia
na leż ne Po wia to wi Gli wic kie mu, któ ry
tym cza so wo po dzie lo no wów czas na 15 gmin
zbio ro wych. 

Sie dzi ba sta ro sty mie ści ła się w bu dyn ku
przed wo jen nej Lan dra tu ry przy ul. Zyg mun ta
Sta re go 17. Po nie waż bu dy nek był dość ob szer ny,
za raz po woj nie w je go po miesz cze niach funk cjo -
no wa ły tak że m.in. Sta cja Sa ni tar no -Epi de mio lo -
gicz na oraz Ka sa Ko mu nal na. Aż do 1975 r. w bu -
dyn ku urzę do wa ło Pre zy dium Po wia to wej Ra dy
Na ro do wej. W tych la tach za tra ci ły się cha rak ter
i uro da obiek tu, któ ry był bez sty lo wo prze bu do -
wy wa ny i przez to nisz czo ny. W la tach 70. i 80.
ubie głe go wie ku sie dzi bę w obiek cie mia ły m.
in.: in sty tu cje oświa to we, a tak że in ne pod mio ty –

przez krót ki czas mie ści ła się w bu dyn ku np. re -
dak cja „No win Gli wic kich”, po wia to we, a póź -
niej pań stwo we biu ra geo de zyj ne, biu ra pro jek to -
we oraz „po wia to wa służ ba zdro wia” – póź niej -
szy ZOZ. 

W 1989 r. zna lazł tu taj pierw szą sie dzi bę Wo -
je wódz ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny, na stęp nie w czę -
ści od stro ny uli cy Kró lo wej Bo ny ulo ko wał się
Gli wic ki Bank Han dlo wy, prze ję ty póź niej przez
Bank Za chod ni WBK SA. W 1990 r. po wstał
Urząd Re jo no wy, któ ry funk cjo no wał w bu dyn ku
do 1999 r., do mo men tu re for my ad mi ni stra cyj nej

kra ju i po now ne go utwo rze nia po wia tów. Do 31
grud nia 1998 r. nie ru cho mość po ło żo na w Gli wi -
cach przy ul. Zyg mun ta Sta re go 17 by ła wła sno -
ścią Skar bu Pań stwa i sta no wi ła sie dzi bę Urzę du
Re jo no we go w Gli wi cach. Po wierzch nia użyt ko -
wa bu dyn ku głów ne go wy no si ła oko ło 885 m2
(bez pod da sza), a ofi cy ny oko ło 360 m2. 

Od 1 stycz nia 1999 r. sie dzi bę w bu dyn ku ma
Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach oraz m.in. Po -
wia to we Cen trum Po mo cy Ro dzi nie, Za rząd
Dróg Po wia to wych, Po wia to wa Bi blio te ka Pu -
blicz na oraz Po wia to wy In spek to rat Nad zo ru Bu -
dow la ne go. W grud niu 2001 r. roz po czę ło się
prze no sze nie czę ści wy dzia łów sta ro stwa do no -

wych po miesz czeń w za ku pio nym przez Po wiat
Gli wic ki bu dyn ku przy ul. Kró lo wej Bo ny, któ ry
po przed nio na le żał do wspo mnia ne go Ban ku Za -
chod nie go WBK SA. 

Po cząw szy od 2004 r. obiek ty sta ro stwa pod -
da wa ne są kom plek so wej mo der ni za cji. W bu -
dyn kach wy ko na no ter mo mo der ni za cję, a na stęp -
nie przy wró co no im pier wot ny, za byt ko wy kształt
ar chi tek to nicz ny. Bla sku na bra ła od no wio na sa la
se syj na, stop nio wo mo der ni zo wa ne są ko lej ne
po miesz cze nia. Zmie nia się tak że oto cze nie
obiek tu – wy re mon to wa ne zo sta ły par kin gi oraz

wie ko we ogro dze nie, po rząd ko wa ny
jest sta ro drzew. U zbie gu ulic Zyg mun -
ta Sta re go i Kró lo wej Bo ny w 135 lat
od po wsta nia pierw sze go bu dyn ku ry -
su je się no wo cze sny kom pleks obiek -
tów, słu żą cy jak naj le piej klien tom,
a przy tym z za cho wa nym w więk szo -
ści nie po wta rzal nym kształ tem ar chi -
tek to nicz nym, nada nym mu w dru giej
po ło wie XIX w. 

W 2008 r. wy ład niał par king
przed Sta ro stwem Po wia to wym w Gli -
wi cach – do ko na no wy mia ny na -
wierzch ni par kin gu i chod ni ków, za -
mon to wa no masz ty na fla gi i wy ko na -
no sys tem mo ni to rin gu. Ele wa cja bu -
dyn ku zo sta ła pod świe tlo na, co spra -
wia, iż wie czo rem ten za byt ko wy

obiekt sta no wi praw dzi wą ozdo bę uli cy Zyg mun -
ta Sta re go. Od da no do użyt ku win dę dla osób nie -
peł no spraw nych. Dzię ki tej in we sty cji obiekt
urzę du stał się do stęp ny dla osób z dys funk cją ru -
chu i ma tek z wóz ka mi. Już wcze śniej w sta ro -
stwie do po trzeb nie peł no spraw nych do sto so wa -
no par ter bu dyn ku. W tym ce lu prze bu do wa ne zo -
sta ło wej ście głów ne i pro wa dzą cy do nie go
chod nik. Miesz czą ce się na par te rze Biu ro Ob słu -
gi Klien ta oraz to a le ty tak że speł nia ją wy mo gi,
ja kie okre ślo no dla po trzeb osób nie peł no spraw -
nych. Z cza sem do bu do wa na zo sta ła plat for ma
ko mu ni ka cyj na na scho dach pro wa dzą cych
do sta rej czę ści bu dyn ku sta ro stwa.

Ślą ska w tle

Wi dok Knu ro wa z po cząt ków XX wie ku.

Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach mie ści się przy ul. Zyg mun ta
Sta re go 17, gdzie od blisko 140 lat ma ją swą sie dzi bę – zmie nia -
ją ce się hi sto rycz nie – wła dze po wia tu.
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W grud niu 2012 r. pi sa li śmy o sied -
mio let nim obec nie Ku bie Wy rost ku
z Py sko wic, któ ry za cho ro wał
na po socz ni cę me nin go ko ko wą,
po tocz nie zwa ną sep są. Cho ro ba
spu sto szy ła je go or ga nizm tak
strasz nie, że stra cił obie no gi i czę -
ści dło ni oraz wzrok i mo wę. Tra ge -
dia ro dzi ny Wy rost ków by ła nie
do opi sa nia. Ku ba jed nak był i jest
bar dzo dziel ny. W cią gu pół to ra ro -
ku, mi mo ogrom ne go cier pie nia,
dzię ki żmud nej re ha bi li ta cji i co -
dzien nej pra cy po czy nił ogrom ne
po stę py. Przede wszyst kim nie stra -
cił chę ci i wia ry ży cia.

Po kil ku trud nych mie sią cach, gdy ma -
mie i ta cie za czy na ło bra ko wać na dziei,
Ku ba – pod opie kuń czy mi skrzy dła mi
lo go pe dy – za czął mó wić. Na ty le do -
brze, że w czerw cu ubie głe go ro ku ra -
zem z lo go pe dą Iwo ną Szan dur ską -Bo -
dzioch stwo rzył baj kę o ry ce rzu Ku bie.

– Ku buś pew ne go dnia sam wpadł
na po mysł, że opo wie mi baj kę. I wy my -
ślił bar dzo cie ka wą opo wieść o dziel nym
ry ce rzu Ku bie, któ ry po ko nał wie le trud -
no ści, aby dojść do ce lu. Ja tyl ko spi sa -
łam tę hi sto rię – opo wia da pa ni Iwo na.

Ra zem z pra cow ni ka mi Przed szko la
nr 4 w Py sko wi cach, do któ re go Ku buś
uczęsz czał przed cho ro bą, oraz ludź mi
do brej wo li uda ło się opo wieść wy dać

dru kiem. I ta ką to cie ka wą ksią żecz kę
mo gli za ku pić swo im dzie ciom ro dzi ce
na za koń cze niu ro ku przed szkol ne go
w Przed szko lu nr 4. Za ro bio ne w ten spo -
sób pie nią dze prze ka za no ro dzi nie Ku by.

Nie ste ty, mi mo ra do ści z od zy ska -
nej mo wy, Ku ba wciąż nie wi dzi. I nie
jest to wi na sa me go oka, tyl ko te go, iż
je go mózg nie od bie ra sy gna łów wzro -
ko wych. I ten pro blem jest chy ba naj -
więk szą tra ge dią, je śli te wszyst kie nie -
szczę ścia, ja kie do tknę ły chłop ca, moż -
na po dzie lić na waż ne i waż niej sze…

W cza sie swo jej dłu giej i cięż kiej
cho ro by ma ły Ja kub prze szedł m.in.
wstrząs sep tycz ny, nie wy dol ność od de -
cho wo -krą że nio wą, zmia ny za to ro wo -
-za krze po we tęt nic koń czyn dol nych
i gór nych, a co się z tym wią że 21 ope -
ra cji (ty le sa mo nar koz), 30 prze to czeń
krwi, wtór ne za ka że nia i przy jął nie zli -
czo ne ilo ści an ty bio ty ków oraz in nych
le ków. Jak by te go by ło ma ło, na po cząt -
ku ubie głe go ro ku chło piec zła mał rę -
kę. I za czę ły się ko lej ne kło po ty, bo ko -
ści nie chcia ły się zra stać. Po wie lu pró -
bach le cze nia Ku ba tra fił aż do Po zna -
nia, gdzie w szpi ta lu cze ka go ope ra cja
zła ma nej rę ki. Do szły więc cy klicz ne
do jaz dy na dru gi ko niec Pol ski. Po dłu -
gich sta ra niach jest jed nak wresz cie na -

dzie ja na zmia nę miesz ka nia z trze cie go
pię tra na par ter.

– Je ste śmy w trak cie re mon tu no we -
go miesz ka nia i nie ba wem, mam na dzie -
ję, je dzie my zno wu do Po zna nia. Mam
na dzie ję, bo do koń ca te go nie wia do mo.
Bę dzie to za le ża ło od wy ni ków Ku by…
W dal szym cią gu Ku buś nie miał ope ra -
cji na tę zła ma ną rącz kę, a to pra wie już
rok od jej zła ma nia. Je ste śmy w wiel kim
stra chu, co da lej bę dzie, jak to w koń cu
się roz wią że... Na szczę ście Ku ba stał się
po god nym dziec kiem, ga da jak na ję ty,
chęt nie się uczy, bo jest już uczniem kla -
sy pierw szej. W tym wszyst kim ma my
też więc po zy ty wy. Naj gor sze są jed nak
po wro ty do szpi ta li i cią gła nie pew ność
ju tra. Ser decz nie dzię ku je my wszyst kim
lu dziom do brej wo li, któ rzy do tej po ry
nam po mo gli i po ma ga ją, rów nież fi nan -
so wo. Nie ba wem Ku buś bę dzie miał
swo ją stro nę in ter ne to wą, na któ rej bę -
dzie my na bie żą co in for mo wać o sta nie
je go zdro wia – mó wi Mar ta Wy ro stek,
ma ma Ku by.

Wciąż dla ro dzi ny Wy rost ków li czy
się każ dy gest do brej wo li i każ dy
wpła co ny dla Ku by grosz. 

(MFR)
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go ść mi z Warsz ta tu Te ra pii Za ję cio wej,
Śro do wi sko we go Do mu Sa mo po mo cy
oraz Pla ców ki Opie kuń czo -Wy cho -
waw czej na sze go Ośrod ka, a tak że
z miesz kań ca mi do mów po mo cy spo -
łecz nej z Kuź ni Nie bo row skiej, Pil cho -
wic oraz So śni co wic – mó wi Mar cin
Chroszcz, kie row nik DPS -u w Knu ro -

wie. – Ca łość po pro wa dził ze spół
„Przy ja cie le” z Ryb ni ka, ra cząc nas
wspa nia łą ta necz ną mu zy ką. Bal od był
się dzię ki uprzej mo ści i wspar ciu fir my
Pro tos. By li śmy zmę cze ni za ba wą, ale
za to bar dzo szczę śli wi. Te raz z nie cier -
pli wo ścią ocze ku je my już przy szło -
rocz ne go ba lu.

(MC)

Karnawał dla najmłodszych
16 stycz nia w sa li ban kie to wej re stau ra cji Pro tos w Knu ro wie od był się kar -
na wa ło wy bal prze bie rań ców, or ga ni zo wa ny przez Dom Po mo cy Spo łecz -
nej Ośrod ka M. B Uzdro wie nie Cho rych Ca ri tas w Knu ro wie. 

Ku bu sia wal ka o nor mal ność

� I TY MO ŻESZ PO MÓC �
Le cze nie i re ha bi li ta cję Ku by moż na wes przeć, wpła ca jąc środ ki
na kon to: Fun da cja Dzie ciom „Zdą żyć z Po mo cą”, ul. Ło miań ska 5, 01-
685 War sza wa  61 1060 0076 0000 3310 0018 2660
Ty tu łem: 18905 Wy ro stek Ja kub Py sko wi ce – da ro wi zna na po moc
i ochro nę zdro wia.
Moż na rów nież prze ka zać na ten cel 1% po dat ku, wpi su jąc w ze zna niu
po dat ko wym w ru bry ce „in for ma cje uzu peł nia ją ce”: 18905 Wy ro stek
Ja kub Py sko wi ce (da ne do PIT – KRS: 0000037904).

Ku ba przed cho ro bą.

Do mi nik Ma zur, uczeń kla sy III Gim -
na zjum w Ze spo le Szkół w Py sko wi -
cach wy dał ksią żecz kę. Nie by ło -
by w tym nic nad zwy czaj ne go,
gdy by owa ksią żecz ka nie by ła tak
za baw na i nie przy czy ni ła się
do moż li wo ści wy ko na nia waż nej
ope ra cji, dzię ki któ rej Do mi nik bę -
dzie spraw niej cho dził.

Do mi nik od dziec ka miał trud no ści
z po ru sza niem. Je go mło de ży cie na -
zna czo ne by ło od za wsze cięż ką pra cą
re ha bi li ta cyj ną – za rów no je go, jak
i gro na osób, któ re po ma ga ły mu

w ćwi cze niach. Do mi nik jest jed nak
mło dzień cem po god nym, ob da rzo nym
wie lo ma ta len ta mi. Jed nym z nich jest
ła twość i lek kość pi sa nia. Mło dy li te rat
od pew ne go cza su two rzył za baw ne
wier szy ki, igra jąc sło wem w spo sób

nie prze wi dy wal ny i za ska ku ją cy.
Utwo ry po wsta wa ły naj czę ściej w cza -
sie za jęć lo go pe dycz nych i re ha bi li ta -
cyj nych pro wa dzo nych przez Be atę
Man dre lę -Ka zan ców i An nę Ru si now -
ską. Wier sze oka za ły się na ty le do bre,
że Ma riusz Ru si now ski, wła ści ciel
WM Stu dia po sta no wił wier sze wy dać
pod ty tu łem „Buł ka z ma słem, czy li ła -
mań ce ję zy ko we”. Sło wo wstęp ne
do książ ki na pi sa ła Ire na Po lew czyk,
któ ra słu ży ła rów nież do dat ko wą kon -
sul ta cją lo go pe dycz ną. Opra wę pla -

stycz ną wy daw nic twa za -
pew ni li ko le dzy z Ze spo łu
Szkół w Py sko wi cach,
pra cu ją cy w kół ku pla -
stycz nym pod okiem na -
uczy cie la pla sty ki – Mi ro -
sła wa Go li szew skie go. 

Książ ka nie tyl ko ba wi
hu mo rem sło wa, ale mo że
być do sko na łym wspar -
ciem dla na uczy cie li i lo -
go pe dów w ćwi cze niach
lo go pe dycz nych – np. 
c u  d o w  n y  w i e r  s z y k

„O szczu rze, któ re go drę czy ły kosz ma -
ry o szyb kiej jeź dzie przez szu wa ry”
śmia ło mo że ry wa li zo wać ze słyn nym
chrząsz czem ze Szcze brze szy na.
W wier szach Do mi ni ka wi dać wpływ
mi strza, Ja na Brze chwy, któ re mu mło -

dy au tor de dy ku je kil ka swo ich po ema -
ci ków. 

Wcze śniej utwo ry chłop ca czy ta ne
by ły w nie wiel kim gro nie zna jo mych,
któ rzy cie szy li się sło wem wy da nym
przez zdol ne go twór cę. O ich wy da niu
za de cy do wał przy pa dek. Do mi nik cze kał
na ope ra cję obu nóg, ko la na i sto py. Nie -
ste ty, ope ra cja mia ła być kosz to w na i ro -
dzi ce mu sie li za nią za pła cić. Wów czas
znów oso by o wiel kim ser cu – re ha bi li -
tant ki An na Ru si now ska i Ga brie la Ma -
niak wpa dły na po mysł, że by Do mi nik
za czął swo je dzie ła „sprze da wać”. Pew -
nej nie dzie li au tor wraz z gro nem przy ja -
ciół po każ dej mszy za sia dał w ko ście le
pw. Mat ki Bo skiej Nie usta ją cej Po mo cy
w Py sko wi cach, pod pi sy wał swo je ksią -
żecz ki i roz da wał, a lu dzie da wa li wol ne
dat ki. Uda ło się w ten spo sób uzbie rać
du żą część środ ków na ope ra cję.

– Ope ra cja się uda ła. Do mi nik
wciąż się re ha bi li tu je. Obec nie ma na -
ucza nie in dy wi du al ne w do mu, po nie -
waż nie mo że się jesz cze swo bod nie
po ru szać. Je stem ogrom nie szczę śli wa
i ser decz nie dzię ku ję za ten dar, wiel ki
gest lu dzi do brej wo li. Ogrom nie to do -
ce nia my – mó wi Ire na Ma zur, ma ma
Do mi ni ka.

Jak uda ło nam się do wie dzieć, Do -
mi nik pra cu je nad ko lej ną książ ką. Ży -
czy my mu suk ce su czy tel ni cze go, ale
przede wszyst kim – du żo zdro wia!

(MFR)

To by ła „Buł ka z ma słem…”

Do mi nik Ma zur ze swo ją książ ką.
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Za miesz czo na obok fo to gra fia
Krzysz to fa Go łu cha z Knu ro wa za -
ję ła pierw sze miej sce w kon kur sie
„In ni – nie gor si”, nad któ rym ho no -
ro wy pa tro nat ob jął Peł no moc nik
Rzą du ds. Rów ne go Trak to wa nia.
Po cho dzi z cy klu „Prze ła mu jąc ste -
reo ty py”, za któ ry Krzysz tof Go łuch
na gra dza ny był już wcze śniej kil ku -
na sto krot nie w licz nych kra jo wych
i za gra nicz nych kon kur sach fo to -
gra ficz nych. 
Za fo to gra fię przed sta wia ją cą pa rę
mał żon ków w ser decz nym uści sku
Krzysz tof Go łuch tym ra zem otrzy mał
na gro dę z rąk wo je wo dy świę to krzy -
skie go  Bo że ny Pał ki -Ko ru by oraz
świę to krzy skie go ko men dan ta wo je -
wódz kie go po li cji Ja ro sła wa Szym czy -
ka. Zdję cie to zna la zło się na okład ce
ka len da rza, któ ry tra fił do Rzecz ni ka
Praw Oby wa tel skich oraz Peł no moc ni -
ka Rzą du ds. Rów ne go Trak to wa nia.
Ka len darz jest ar ty stycz nym po łą cze -
niem fo to gra fii i tek stów, zmu sza ją cym

do re flek sji nad dwu na sto ma prze ja wa -
mi nie to le ran cji i dys kry mi na cji – jed -
nym z nich jest sto su nek do osób nie -
peł no spraw nych.

I wła śnie te mu pro ble mo wi Krzysz -
tof Go łuch po świę cił swój cykl „Prze -
ła mu jąc ste reo ty py”. Skła da ją się nań
fo to gra fie od wo łu ją ce się do naj lep -
szych tra dy cji fo to gra fii do ku men tal nej
i re por ta żo wej. Zo ba czyć moż na
na nich – przed sta wio ne bez zbęd nej
eg zal ta cji – co dzien ne zma ga nie się
z ży ciem osób nie peł no spraw nych, ich
ra do ści i smut ki. Przede wszyst kim
waż ny jest na nich czło wiek, nie za leż -
nie od sta nu zdro wia czy in te lek tu. 

Krzysz tof Go łuch two rzy ten pro -
jekt od kil ku lat i nie za mie rza koń czyć
pra cy. Nie daw no w Za brzu otwar ta zo -
sta ła je go wy sta wa, bę dą ca pod su mo -
wa niem pew ne go eta pu te go cy klu. Za -
wie ra 21 czar no -bia łych, wiel ko for ma -
to wych fo to gra fii.

Fo to gra fie z cy klu „Prze ła mu jąc
ste reo ty py” zo sta ły już na gro dzo ne
ogó łem w 14 kon kur sach w kra ju
i za gra ni cą, ta kich jak: „Ima ges of He -
alth and Di sa bi li ty 2005” WHO Pho to
Con test w Szwaj ca rii, V Edy cja Kon -
kur su Fo to gra ficz ne go pt. „Dziec ko
nie peł no spraw ne ko cha ne ta kie ja kie

jest, dla te go że jest” w War sza wie
(I na gro da), Grand Prix na kon kur sie
„Mo ja in te gra cja” w War sza wie, I na -
gro da na IV Ju raj skim Sa lo nie Fo to gra -
fii w Czę sto cho wie, I na gro da
na V Ogól no pol skim Bien na le Fo to gra -
fii „Ko chać czło wie ka” w Oświę ci miu,
I na gro da w kon kur sie „Bre aking Ste -
reo ty pes” Ko mi sji Eu ro pej skiej
w Bruk se li, I na gro da na VII Ogól no -
pol skim Kon kur sie Fo to gra ficz nym
„Por tret 2008” oraz I na gro da w ka te -
go rii „Sport” BZ WBK Press Fo -
to 2008 w War sza wie. 

Krzysz tof Go łuch uro dził się
w 1966 r. w Ru dzie Ślą skiej. Jest ab sol -
wen tem Wy dzia łu Pe da go gi ki i Psy -
cho lo gii Uni wer sy te tu Ślą skie go, Aka -
de mii Hu ma ni stycz no -Pe da go gicz nej
w Biel sku -Bia łej, In sty tu tu Twór czej
Fo to gra fii w Opa vie, sty pen dy stą Mar -
szał ka Wo je wódz twa Ślą skie go w dzie -
dzi nie kul tu ry. Czło nek Okrę gu Ślą -

skie go Związ ku Pol skich Ar ty stów Fo -
to gra fi ków, fo to re por ter Dzien ni ka Za -
chod nie go. 

Miesz ka i pra cu je w Knu ro wie –
jest kie row ni kiem Warsz ta tu Te ra pii
Za ję cio wej w Ośrod ku Mat ka Bo ża
Uzdro wie nie Cho rych, pro wa dzo nym
przez Ca ri tas Ar chi die ce zji Ka to wic -
kiej, któ ry re ali zu je za da nia z za kre su
po mo cy spo łecz nej zle co ne przez Po -
wiat Gli wic ki.

– Spoj rzeć na ko goś, zbli żyć się
do nie go, wy słu chać, zro zu mieć, wresz -
cie w sub tel ny spo sób emo cje te zmie -
nić w ob raz i prze nieść na pa pier. Tak ja
oso bi ście po strze gam fi lo zo fię pra cy
Krzysz to fa Go łu cha – mó wi ku ra tor
wy sta wy w Za brzu, Ar ka diusz Go la. –
Je go fo to gra fie po ka zu ją  nie tyl ko oso -
by, scen ki ro dza jo we, czy chwi le z ży -
cia w ośrod kach dla nie peł no spraw -
nych. Wi dzę tam ob ra zy bar dzo oso bi -
ste, utka ne z bar dzo rzad kich ulot nych
chwil, któ re po tra fi do strzec i w ułam ku
se kun dy za trzy mać i sko men to wać jak
ma ło kto. Pro sty ob raz, umie jęt ność
wy bo ru te go klu czo we go mo men tu, cu -
dow na pro sto ta for my i od po wied ni ła -
du nek tre ści po wo du ją, że fo to gra fie
Krzysz to fa wy trzy ma ją pró bę cza su. 

Opra co wa nie: RO MA NA GOZ DEK

Prze ła my wa nie ste reo ty pów
Za wo dy rug by na wóz -
kach od by wa ły się
w ha li za brzań skie go
MO SiR -u. Za wod ni ków
do pin go wa li tyl ko zna -
jo  mi  oraz  ro  dz i  ny.
W prze wie mię dzy
me cza mi za wod ni cy
ocze ki wa li na po si łek.
W ha li za uwa ży łem
m o  i c h  z n a  j o  m y c h
z ośrod ka Ca ri tas w Bo -
ro wej Wsi. Ro bert to
z a  w o d  n i k  z e  s p o  ł u
„Jeźdź cy Bo ro wa Wieś”
uczest ni czą cy w za wo -
dach, na to miast Ba sia
– je go żo na ki bi co wa ła
pod czas tur nie ju. Obo -
je sie dzie li każ dy
na swo im wóz ku. Ro -
bert trzy mał no gi żo ny
na swo ich ko la nach.
Szyb ko za czą łem fo to -

gra fo wać. Ba sia lek ko się za wsty dzi ła – sce na zro bi ła się „sztyw na” i czar prysł. Po pro si łem, by Ro bert po sa dził żo nę
na swo ich ko la nach w mał żeń skim uści sku. My śla łem, że z te go nic nie wyj dzie, gdy na gle Ba sia szyb ko prze sko czy -
ła ze swo je go wóz ka na ko la na Ro ber ta i wtu li ła się za wsty dzo na w je go ra mio na. Mi gaw ka za dzia ła bły ska wicz nie.
Po ma cha łem rę ką w ge ście po dzię ko wa nia i szyb ko od sze dłem, by im nie prze szka dzać…

Krzysz tof Go łuch opo wia da o swo ich zdję ciach:

Krzysz tof Go łuch (w środ ku) pod czas wer ni sa żu swej wy sta wy w Za brzu. Je go
twór czość przy bli ża wi dzom sto ją cy obok Ar ka diusz Go la. Wy sta wę w za -
brzań skiej Ga le rii MOK przy ul. 3 Ma ja 91a oglą dać moż na do 17 lu te go. 

Bę dąc w Czę-
s t o  c h o  w i e
na ogól no pol -
skim spo tka niu
wier nych, fo to -
g r a  f o  w a  ł e m
uro czy sto ści re -
li gij ne na pla cu
przed ba zy li ką.
Wśród piel grzy -
mów za uwa ży -
łem na wy so -
ko ści scho dów
m ę ż  c z y  z n ę
na wóz ku in wa -
lidz kim. Sie -
dział sku pio ny
bez ru chu. Pa -
trząc od ty łu,
wi dzia łem tyl ko
frag ment je go
twa rzy od bi ja -
ją cy się w lu -
ster ku wóz ka.
Od sa me go
p o  c z ą t  k u
w gło wie mia łem go to we uję cie, lecz cho dzą cy po scho dach lu dzie za kłó ca li kadr. Po cze ka łem kil ka na ście mi nut,
aż scho dy opu sto sza ły i moż na by ło na ci skać spust apa ra tu… Po tem za po mnia łem o tym zdję ciu – wró ci łem do nie -
go do pie ro po ro ku, gdy zna jo my prze słał mi in for ma cję o kon kur sie „Bre aking Ste reo ty pes”. 

Fo to gra f ia
p o  w s t a  ł a
p o d  c z a s
z a  w o  d ó w
sza cho wo -
-war ca bo -
wych dla
miesz kań -
ców do -
mów po -
mo cy spo -
ł e c z  n e j .
Część roz -
gry wek od -
by wa ła się
na świe żym
po wie trzu.
Pod ko niec
im pre zy za -
czę ło pa -
dać i jesz -
cze tyl ko
dwóch za -
wod n i  ków
to czy ło za -
cię ty po je -
d y  n e k
w desz czu.

Ich opie kun ki, nie chcąc prze rwać gry, osła nia ły sie bie i gra czy. Jed na trzy ma nym pa ra so lem, a dru ga krze słem.
Szyb ko po bie głem przez alej kę, sły sząc jak je den z za wod ni ków mó wi „Szach -mat” – i zdą ży łem wy ko nać trzy lub
czte ry uję cia…. Z fo to gra fii zro bio nych pod czas za wo dów uło ży łem re por taż na kon kurs BZ WBK Press Fo to. Ja kież by -
ło mo je zdzi wie nie, kie dy do wie dzia łem się, że do stał on na gro dę w ka te go rii „Sport”. 
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– Zda rza się, ze lu dzie star si są pro sze -
ni przez oso by spo krew nio ne lub na wet
zu peł nie ob ce (np. przez są sia dów, zna -
jo mych), czy po pro stu zwy kłych oszu -
stów o za cią gnię cie kre dy tu lub po -
życz ki na swo je na zwi sko. Oczy wi ście
z za pew nie niem, że to tyl ko for mal -
ność, bo oni bę dą re gu lo wać te zo bo -
wią za nia – tłu ma czy Mał go rza ta Su -
piń ska. – Nie ste ty w rze czy wi sto ści
wie lo krot nie oka zu je się, że oso by te są
nie wy pła cal ne bądź zni ka ją, a se nio rzy
z ra cji te go, że ma ją do chód (np. eme -
ry tu ra lub ren ta), mu szą spła cać ra ty.
Co wią że się dla nich ze znacz nym po -
gor sze niem wa run ków ży cio wych.

– Pa mię taj cie dro dzy se nio rzy, by
nie po dej mo wać ta kich de cy zji
pod wpły wem chwi li. War to naj pierw
oce nić swo je moż li wo ści fi nan so we
i po ra dzić się za ufa nej oso by, za nim
zde cy du je my się na kre dyt – pod kre śla
Mał go rza ta Su piń ska. 
Do ro słe dzie ci i ich zo bo wią za nia 
In ną kwe stią są sy tu acje, kie dy oso by
star sze pró bu je się z nie uza sad nio nych
wzglę dów obar czyć spła tą na leż no ści
za dzie ci. 

– Ro dzi ce do ro słych już dzie ci
w ża den spo sób za ży cia tych dzie ci nie
po no szą od po wie dzial no ści za ich zo -
bo wią za nia za cią gnię te sa mo dziel nie.
W przy pad ku, gdy ja kaś fir ma win dy -
ka cyj na lub bank zwró cą się o ure gu lo -
wa nie na leż no ści sy na czy cór ki, nie
ma ją oni obo wiąz ku, by spła cać te za -
dłu że nia – za pew nia M. Su piń ska. 
Dłu gi a spa dek 
– War tym pod kre śle nia jest tak że to, że
w sy tu acji śmier ci oso by, któ ra za cią -
gnę ła obo wią za nia – np. współ mał żon -
ka czy do ro słe go dziec ka ist nie je moż li -
wość od rzu ce nia spad ku, któ re go ma sę
spad ko wą two rzą sa me dłu gi.

Nie ma ja kie go kol wiek pra wa, któ re
by na ka zy wa ło bez względ nie po ich
śmier ci spła cać współ mał żon ko wi czy
dzie ciom dłu gi.

Spa dek od rzu cić moż na w cią gu
6 mie się cy od do wie dze nia się o śmier -
ci oso by, po któ rej się dzie dzi czy.

Oso by star sze, czę sto po czu wa ją się
do od po wie dzial no ści za po zo sta wio ne
przez ich bli skich dłu gi i nie ma ją świa -
do mo ści, że mo gą sko rzy stać z ta kiej
moż li wo ści.

Do na sze go BPO zgło si ła się pa ni,
któ ra po śmier ci mę ża do wie dzia ła się,
że za cią gnął on licz ne kre dy ty; te raz
spła ca je, a na ży cie po zo sta je jej za le -
d wie kil ka zło tych. 

Nie moż na do pro wa dzić do te go,
że by oso by star sze ży ły w ta kich wa -
run kach, zwłasz cza, gdy kre dy ty któ re
spła ca ją nie by ły prze zna czo ne na ich
po trze by, tyl ko osób trze cich. 
Za pi sy w umo wach 
Pro ble mem, z któ rym zwra ca ją się se -
nio rzy po po ra dę, jest rów nież kwe stia
zwią za na z do ku men ta mi ban ko wy mi. 
– 80-let ni pan za cią gnął po życz kę
w wy so ko ści 2 tys. zł., za pew nia jed -
nak, że nie pod pi sy wał żad nych do ku -
men tów zwią za nych z wy da niem kar ty
kre dy to wej. Bank z ko lei dys po nu je ta -
ki mi umo wa mi i to z pod pi sa mi. W tej
sy tu acji trud no jest prze wi dzieć jak za -
koń czy się ta spra wa, dla te go ape lu je -
my do opie ku nów, zna jo mych i ro dzi ny
osób star szych: nie zo sta wiaj my ich
w tak waż nych kwe stiach jak fi nan se
bez wspar cia i po ra dy. Za wi ło ści do ku -
men ta cji kre dy to wej, nie kie dy i dla nas
sa mych są nie zro zu mia łe. Je śli nie ma -
my pew no ści co do ja kiś za pi sów, mo -
że my zwró cić się o po moc w ich zin ter -
pre to wa niu cho ciaż by do Biu ra Po rad
Oby wa tel skich w sta ro stwie – pod kre -
śla Mał go rza ta Su piń ska. 

(Opr. SoG)

Ze spraw Biu ra Po rad Oby wa tel skich

Se nior a kre dyt
Czę sto sły szy my hi sto rie o tym, że star sze oso by pa da ją ofia ra mi wy łu dze nia pie nię dzy
na tzw. wnucz ka. Nie jed no krot nie zda rza się i tak, że to zna jo mi pro szą o fi nan so we
wspar cie, po zo sta wia jąc póź niej se nio rów ze spła tą dłu gów. Z ta ki mi spra wa mi zwra ca -
ją się o po moc w roz wią za niu kre dy to wych pro ble mów tak że klien ci 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. O kon se kwen cjach ta -
kich zo bo wią zań opo wia da Mał go rza ta Su piń ska, do rad ca w tym że biu rze.

Upraw nie nie do fi nan so wa nia tej
skład ki przy słu gu je od dnia zło że nia
wnio sku i jest przy zna wa ne na okres: 
– do 3 lat, nie dłu żej niż do ukoń cze nia
przez dziec ko 5 ro ku ży cia, 
– do 6 lat, nie dłu żej niż do ukoń cze -
nia 18 ro ku ży cia, w przy pad ku opie ki
nad dziec kiem nie peł no spraw nym.

Fi nan so wa nie skła dek z bu dże tu
pań stwa na ubez pie cze nie eme ry tal no -
-ren to we bę dzie przez KRUS przy zna -
wa ne je że li: 
– zło żo ny zo sta nie wnio sek o fi nan so -
wa nie skła dek na ubez pie cze nie eme ry -
tal no -ren to we dla osób pod le ga ją cych
do tych czas ubez pie cze niu spo łecz ne -
mu rol ni ków z mo cy usta wy lub
na wnio sek w związ ku ze spra wo wa -
niem oso bi stej opie ki nad dziec kiem,
– zło żo ny zo sta nie wnio sek o ob ję cie
ubez pie cze niem eme ry tal no -ren to wym
i fi nan so wa nie skła dek dla osób nie -

pod le ga ją cych ubez pie cze niu w związ -
ku ze spra wo wa niem oso bi stej opie ki
nad dziec kiem, a speł nia ją cych wa run -
ki okre ślo ne w usta wie,
– przed ło żo ny zo sta nie skró co ny od pis
ak tu uro dze nia dziec ka, a w przy pad ku
dziec ka nie peł no spraw ne go do dat ko wo
orze cze nie o nie peł no spraw no ści,
– oso ba spra wu ją ca oso bi stą opie kę
nad dziec kiem nie mo że pod le gać in ne -
mu ubez pie cze niu z ty tu łu za trud nie -
nia, nie mo że po bie rać świad czeń eme -
ry tal no -ren to wych ani in nych świad -
czeń z ubez pie cze nia spo łecz ne go, nie

mo że pro wa dzić dzia łal no ści go spo dar -
czej,
– dru gi ro dzic nie mo że ko rzy stać z fi -
nan so wa nia skład ki z ty tu łu opie ki
nad dziec kiem z KRUS lub ZUS.

Fi nan so wa nie skła dek na ubez pie -
cze nie eme ry tal no -ren to we z bu dże tu
pań stwa z róż nych ty tu łów w związ ku
ze spra wo wa niem opie ki nad dziec -
kiem i w róż nych sys te mach ubez pie -
czeń tj. w okre sie po bie ra nia za sił ku
ma cie rzyń skie go lub urlo pu wy cho -
waw cze go, pod le ga ją su mo wa niu i nie
mo gą prze kro czyć usta wo we go okre su

od po wied nio – do 3 lub 6 lat w przy -
pad ku dziec ka nie peł no spraw ne go.

Pod sta wą do za prze sta nia fi nan so wa -
nia skła dek na ubez pie cze nie eme ry tal no -
-ren to we z bu dże tu pań stwa jest za pew -
nie nie dziec ku in sty tu cjo nal nej opie ki ta -
kiej jak żło bek, przed szko le, świe tli ca,
klub dzie cię cy, opie kun dzien ny z uwa gi
na utra tę oso bi ste go cha rak te ru spra wo -
wa nia opie ki nad dziec kiem przez ro dzi ca. 

W przy pad ku za pew nie nia dziec ku
le gi ty mu ją ce mu się orze cze niem o nie -
peł no spraw no ści opie ki w pla ców ce
peł nią cej ca ło do bo wą opie kę lub
w ośrod ku szkol no -wy cho waw czym
re fun da cja skła dek tak że nie przy słu gu -
je, je że li dziec ko ko rzy sta z tej opie ki
przez wię cej niż pięć dni w ty go dniu.
Pra wo do fi nan so wa nia skła dek nie jest
uza leż nio ne od wska zań za war tych
w orze cze niach o nie peł no spraw no ści. 

Pra wo do fi nan so wa nia skła dek
w związ ku z opie ką nad tym sa mym

dziec kiem przy słu gu je oboj gu ro dzi -
com w łącz nie usta lo nym li mi cie. Pra -
wo przy słu gu je od ręb nie na każ de ko -
lej no uro dzo ne dziec ko. Z pra wa do fi -
nan so wa nia skła dek w tym sa mym cza -
sie mo że ko rzy stać tyl ko jed no z ro dzi -
ców. 

Pra wo to mo że być wy ko rzy sta ne
w ca ło ści lub nie wię cej niż w 4 czę -
ściach. 

Fi nan so wa nie skła dek z bu dże tu
pań stwa na ubez pie cze nie eme ry tal no -
-ren to we wy no si 10 proc. eme ry tu ry
pod sta wo wej. Oso bom, któ re nie pod -
le ga ją ubez pie cze niu w KRUS, przy -
słu gu je pra wo wy bo ru fi nan so wa nia
skład ki eme ry tal no -ren to wej w KRUS
lub ZUS.

Wszel kich do dat ko wych wy ja śnień
na ten te mat udzie la ją Pla ców ki Te re -
no we KRUS -u.

KRY STY NA KRĘ GIEL – kie row nik Pla -
ców ki Te re no wej KRUS w Gli wi cach

Ka sa Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne go wy ja śnia

„Urlop wy cho waw czy” 
dla rol ni ka
Od 1 wrze śnia 2013 ub. r. rol ni cy, do mow ni cy i człon ko wie ich ro dzin spra wu ją cy oso bi -
stą opie kę nad dziec kiem mo gą mieć fi nan so wa ną z bu dże tu pań stwa skład kę na ubez -
pie cze nie eme ry tal no -ren to we. 

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 po 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.

Spół dziel nia Lo ka tor sko -Wła sno ścio -
wa w Knu ro wie, wła ści ciel za so bów
nie ru cho mo ści, po in for mo wa ła w for -
mie ogło szeń na klat kach scho do wych
o do rocz nej kon tro li in sta la cji ga zo wej
w swych bu dyn kach. 17 grud nia
do miesz ka nia pew nej star szej pa ni
w Knu ro wie za pu ka ła mło da ko bie ta
w to wa rzy stwie dwóch męż czyzn. Po -
in for mo wa ła, że jest pra cow ni kiem Za -
kła du Ga zow ni cze go w Za brzu i przy -
szła w spra wie prze glą du in sta la cji. 

Lo ka tor ka, nie zwra ca jąc uwa gi
na to, czy oso by te ma ją iden ty fi ka to ry
oso bi ste, wpu ści ła je do miesz ka nia.
Za chwi lę do wie dzia ła się, że jej ku chen -
ka ga zo wa na da je się do wy mia ny.
„Kon tro lu ją ca” za pro po no wa ła star szej
pa ni na tych mia sto wą wy mia nę tej ku -
chen ki na no wą, z jej rów no cze snym
mon ta żem. Aby uwia ry god nić swo je po -
stę po wa nie, pod su nę ła star szej pa ni
do po pi su umo wę na sprze daż i mon taż
ku chen ki. Za żą da ła za pła ty 1600 zł go -
tów ką. Po pod pi sa niu umo wy, star sza
pa ni nie otrzy ma ła jed ne go eg zem pla rza
do ku men tu. Nie otrzy ma ła rów nież do -
wo du wpła ty kwo ty 1600 zł, jak rów nież
kar ty gwa ran cyj nej no wej ku chen ki ga -
zo wej. Mia ła to wszyst ko otrzy mać
do koń ca 2013 r. pocz tą ku rier ską,
po pod pi sa niu umo wy, fak tu ry i kar ty
gwa ran cyj nej przez wy ko naw cę umo wy. 

Gdy lo ka tor ka nie otrzy ma ła tych
do ku men tów, za nie po ko iła się za ist nia -
łą sy tu acją. Nie ste ty, nie wie dzia ła
z kim za war ła umo wę, ko mu wpła ci ła

pie nią dze, jak rów nież nie mia ła kar ty
gwa ran cyj nej na no wą ku chen kę. Zo -
sta ła z no wą ku chen ką, któ ra oka za ła
się mo de lem wy co fa nym ze sprze da ży
z po wo du wad. Po li cja nie wie dzia ła,
ko go szu kać. Po szko do wa na nie po tra -
fi ła na wet opi sać wy glą du oszu stów –
po za ich mło dym wie kiem. 
Pa mię taj my:
– aby nie wpusz czać do miesz kań „nie -
pro szo nych go ści”. Nie ma my obo -
wiąz ku wpusz czać ni ko go, po za
upraw nio ny mi oso ba mi,
– pra cow ni cy do ko nu ją cy prze glą du in -
sta la cji, tu ga zo wej, z upo waż nie nia
wła ści cie la nie ru cho mo ści, za wsze no -
szą w wi docz nym miej scu iden ty fi ka -
to ry oso bi ste. Lo ka tor za wsze mo że za -
żą dać oka za nia do wo du oso bi ste go,
aby po rów nać z iden ty fi ka to rem,
– pra cow ni cy Za kła du Ga zo we go zja -
wia ją się na we zwa nie kon tro le ra, aby
od ciąć do pływ ga zu do pio nu.
W przed sta wio nej sy tu acji nie mo gli
więc być pra cow ni ka mi ZG,
– ni gdy do ko nu ją cy spraw dze nia sta -
nu in sta la cji nie pro po nu ją sprze da -
ży wraz z mon ta żem urzą dze nia. Nie
mo gą te go czy nić pod żad nym po zo -
rem. Gdy coś ta kie go pro po nu ją, to
znak, że coś jest nie tak. Od ma wia -
jąc zgo dy na za war cie umo wy, po -
win ni śmy na tych miast po wia do mić
o tym fak cie pra co daw cę kon tro lu ją -
ce go.

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

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

Ostrze że nie 
przed oszu sta mi
Sy tu acja, któ ra mia ła miej sce w Knu ro wie w grud -
niu ub. r. jest prze stro gą, iż mu si my do brze spraw -
dzać, od ko go ku pu je my to war i ko go wpusz cza my
do miesz ka nia. Ryszard Kowrygo

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.

Pla ców ka Te re no wa KRUS w Gli wi cach mie ści się przy ul. Pry ma sa Wy -
szyń skie go 11, tel. (32) 230 83 41, faks (32) 302 90 29, e -ma il: gli wi -
ce@krus.gov.pl. Pla ców ka jest czyn na w pon., wt., śr. i pt. w godz. 7.00-
15.00 i w czw. od godz. 7.00 do 16.00. Pla ców ka obej mu je swym dzia -
ła niem miesz kań ców na stę pu ją cych miej sco wo ści i gmin: Gli wi ce,
Gie rał to wi ce, Knu rów, Pil cho wi ce, Py sko wi ce, Ru dzi niec, So śni co wi ce,
To szek, Wie lo wieś i Za brze. 

Krystyna Kręgiel

Małgorzata Supińska
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Tech ni kum nr 1 w Ze spo -
le Szkół im. I. J. Pa de rew -
skie go po now nie zo sta ło
od no to wa ne w Ran kin gu
Szkół Po nad gim na zjal -
nych ogła sza nym co -
rocz nie przez mie sięcz -
nik „Per spek ty wy”. Na
do brej po zy cji lo ko wa ne
jest od lat I Li ceum Ogól -
no kształ cą ce, wcho dzą -
ce w skład „Pa der ka”.
W 16. edy cji pre sti żo we go
ran kin gu pro wa dzo ne go
przez Ma ga zyn Edu ka cyj ny
„Per spek ty wy”, Tech ni kum
nr 1 po raz dru gi z rzę du
zna la zło się wśród 300 naj -
lep szych te go ty pu szkół w Pol sce. Jed -
no cze śnie w ran kin gu tech ni ków wo je -
wódz twa ślą skie go szko ła zaj mu je wy -
so kie 36. miej sce.

Na tak wy so ką po zy cję Tech ni kum
nr 1 wpły nę ły wy ni ki eg za mi nów ma -
tu ral nych za rów no w czę ści obo wiąz -
ko wej, jak i do dat ko wej, wy ni ki eg za -
mi nów za wo do wych, osią gnię cia olim -
pij skie uczniów oraz opi nia śro do wisk
aka de mic kich o przy go to wa niu ab sol -
wen tów szko ły do stu diów wyż szych.
Tech ni kum nr 1 w Knu ro wie kształ ci
mło dzież w na stę pu ją cych za wo dach:
tech nik in for ma tyk, tech nik eko no mi -

sta, tech nik spe dy tor oraz tech nik ob -
słu gi tu ry stycz nej.

15 stycz nia w Cen trum Na uki Ko -
per nik w War sza wie od by ła się uro czy -
sta Ga la Fi na ło wa Ran kin gu. Ze spół
Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro -
wie re pre zen to wa ła dy rek tor Do ro ta
Gu mien ny. – Z ogrom ną sa tys fak cją
od no to wu ję fakt, że na sze tech ni kum
osią ga tak do bre wy ni ki i utrzy mu je
swo ją po zy cję w eli tar nej gru pie szkół
no to wa nych w ran kin gu ogól no pol -
skim – mó wi dy rek tor. – Szcze gól nie
pod kre ślam bar dzo wy so ką, znacz nie
po wy żej śred niej, zda wal ność eg za mi -

nów ze wnętrz nych: ma tu ral ne -
go i i za wo do we go. Za wdzię -
cza my to świet nie wy kwa li fi -
ko wa nej i za an ga żo wa nej
w pra cę ka drze pe da go gicz nej
oraz mło dzie ży, któ ra wy bie ra
to tech ni kum. Na si ucznio wie
z suk ce sa mi star tu ją w olim -
pia dach przed mio to wych i za -
wo do wych, dzia ła ją cha ry ta -
tyw nie, spo łecz nie, uczest ni czą
w pro gra mach unij nych, re ali -
zu ją prze róż ne ini cja ty wy.
Wiem, że lu bią swo ją szko łę.
Tech ni kum jest swo istą mul -
tisz ko łą: uczy jed no cze śnie

do ma tu ry i suk ce su aka de mic kie go,
jak i przy go to wu je do sa mo dziel no ści
za wo do wej i pod ję cia pra cy w wy bra -
nym za wo dzie.

War to do dać, że w Gli wi cach tyl ko
dwa tech ni ka zo sta ły wy żej za kwa li fi -
ko wa ne niż Tech ni kum nr 1 w Knu ro -
wie. Na to miast I LO wcho dzą ce
w skład Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de -
rew skie go w Knu ro wie pla su je się
na 87. po zy cji w ran kin gu li ce ów ogól -
no kształ cą cych woj. ślą skie go i jest to
awans o 10 po zy cji w sto sun ku do ro -
ku 2013.

(DG)

Do bra po zy cja „Pa der ka”

„Stra żak przy szło ści” był te ma tem Po wia to we go Kon -
kur su Pla stycz ne go, któ ry zo stał zor ga ni zo wa ny przez
Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach. 15 stycz nia w sa li
se syj nej urzę du od by ło się pod su mo wa nie i wrę cze nie
na gród lau re atom. 

Na kon kurs na de sła no ok. 300
prac. W gru pie przed szko -
la I miej sce za ję ła Ali cja Klencz
(Ze spół Szkol no -Przed szkol ny
w Ru dziń cu), II – Emi lia Ko wol
(SP w Chu do wie), III – Ju lia Ma -
lik (SP w Chu do wie). W gru pie
szko ła pod sta wo wa kla sy I -
-III naj lep sza by ła Na ta lia Pie trak
(MSP 9 w Knu ro wie), II miej sce
za ję ła Rok sa na Si ko ra (SP nr 5
w Py sko wi cach), III zdo był Ma -
te usz Marks (SP w Ru dziń cu).
Wy róż nie nie przy zna no We ro ni ce
Po po wskiej (MSP 2 w Knu ro -
wie). W gru pie szko ły pod sta wo -
we kla sy IV -VI zwy cię ży ła Ju lia
Ka nia (Ze spół Szkol no -Przed szkol ny w Ru dziń cu), II miej -
sce za ję ła Ju lia Woj nic ka (Ze spół Szkol no -Przed szkol ny
w Ru dziń cu), III – Na ta lia John (SP w Wie low si). W gru pie
gim na zjum I miej sce zdo by ła Da ria Ko tyr ba (Gim na zjum im.
Ire ny Sen dler w Tosz ku), II miej sce za jął Mak sy mi lian Pri -

mus (Gim na zjum im. Ja na Paw ła II w Wie low si), III – Ma te -
usz Tchó rzew ski (Miej skie Gim na zjum nr 3 w Knu ro wie). 

Na gro dy, tj. od twa rza cze mp3, pen dri ve’y, słu chaw ki, gry
edu ka cyj ne, ga dże ty, wrę czy li lau re atom Sła wo mir Adam -
czyk z Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go, An drzej Frej no - pre -

zes Za rzą du Po wia to we go Związ ku OSP RP w Gli wi cach,
a za ra zem rad ny Po wia tu Gli wic kie go oraz mł. bryg. Ma rian
Ma tej czyk – za stęp ca ko men dan ta miej skie go Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej w Gli wi cach. 

(SoG)

Pla stycz ny kon kurs z wy obraź nią

Gro no uczest ni ków i or ga ni za to rów kon kur su w sa li se syj nej Sta ro stwa Po wia to we -
go w Gli wi cach.

Tak naj młod si wy obra ża ją so bie pra cę stra ża ków w przy szło ści.
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Nie daw no re dak cję „Wia do mo ści
Po wia tu Gli wic kie go” od wie dzi ła
pa ni An na Mier nik, miesz kan ka Gli -
wic – by ła, wie lo let nia na uczy ciel -
ka ję zy ka pol skie go w Szko le Pod -
sta wo wej nr 2 w Tosz ku. Przy szła
do nas, aby zło żyć ży cze nia z oka -
zji 15-le cia Po wia tu Gli wic kie go. 

Pa ni An na swe go cza su zna na by ła
w po wie cie gli wic kim ze swe go za mi -
ło wa nia do po ezji i te atru. Za mi ło wa -
nia te prze ku wa ła w czyn, or ga ni zu jąc
sze reg cie ka wych przed się wzięć dla
uczniów. Jed nym z nich był wy jazd
do kra kow skie go miesz ka nia po et ki,
no blist ki Wi sła wy Szym bor skiej,
do któ re go uda ło się do pro wa dzić
w 1999 r. By ło to wów czas du że wy da -
rze nie! Pa ni An na or ga ni zo wa ła rów -

nież mnó stwo wy stę pów swo ich pod -
opiecz nych z to szec kiej szko ły –
z przed sta wie niem pt. „Spo tka nie z po -
ezją Wi sła wy Szym bor skiej” go ści li
oni na wet w ka to wic kim ośrod ku TVP.
Spo tka nia z po ezją by ły sta łym punk -
tem wie czor ków od by wa ją cych się

w to szec kiej pla ców ce. Na uczy ciel ka
przy go to wa ła tak że swo ją uczen ni cę
San drę Gro chlę do wy stę pu w kon kur -
sie „Po na sze mu, czy li po ślą sku”. San -
dra wy pa dła zna ko mi cie, zdo by wa jąc
ty tuł Mło dej Ślą zacz ki Ro ku 1998. 

Dziś pa ni An na, od zna czo na w 1989
r. Srebr ną Od zna ką Za słu żo ny w Roz -
wo ju Wo je wódz twa Ka to wic kie go,
od kil ku lat jest już na za słu żo nej eme -
ry tu rze. Z no stal gią wra ca do mi nio -
nych cza sów, kie dy pra co wa ła z dzieć -
mi, wy my śla jąc no wa tor skie me to dy
i for my na ucza nia ję zy ka pol skie go. Co
ro ku z wiel ką ra do ścią na za pro sze nie
dy rek cji sta wia się w swo jej daw nej
szko le, aby świę to wać Dzień Edu ka cji
Na ro do wej. Nie za po mnia ła i o nas, bo -

wiem kie dyś współ pra -
co wa ła tak że z na szą
ga ze tą. Dziś jest wier -
ną czy tel nicz ką
wszyst kich al bu mów
i fol de rów wy da wa -
nych przez Sta ro stwo
Po wia to we w Gli wi -
cach. 

– Z oka zji ju bi le -
uszu Po wia tu Gli wic -
kie go ży czę wła dzom,
pra cow ni kom sta ro -
stwa, ale przede
wszyst kim je go miesz -

kań com du żo zdro wia, ra do ści na co
dzień, życz li wo ści, spo ko ju i cza su
na re ali za cję wła snych ma rzeń i pla -
nów. Niech Po wiat Gli wic ki na dal się
pięk nie roz wi ja – ży czy ła nam An na
Mier nik.

(MFR)

Pa ni An na 
od po ezji i te atru

An na Mier nik z cie ka wo ścią prze glą da al bu my o po -
wie cie gli wic kim, wy da wa ne przez sta ro stwo.
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W gmi nie Pil cho wi ce zor ga ni zo wa -
ny zo stał kon kurs ta len tów dla naj -
młod szych. Dzie ci mia ły jed ną mi -
nu tę na za pre zen to wa nie swo ich
umie jęt no ści – mo gły ska kać, śpie -
wać, tań czyć, re cy to wać itp. 
Spo śród uczest ni ków wy ło nio na zo sta -
ła dzie siąt ka naj lep szych z naj lep szych.
Wy bo ru do ko na li in ter nau ci, któ rych
gło sy zde cy do wa ły o tym, kto zo stał
naj wy żej oce nio ny. Na pierw szy m
miej scu zna la zła się Oli wia
Ciup ke, któ ra otrzy ma ła 2 769
gło sów. Na stęp ne lo ka ty za ję li:
Do ro ta Szwan da (845 gło sów),
Mag da le na Czar nec ka (652
gło sy), Ma te usz Śnie żek (624
gło sy), Ka ro li na Wierzch (528
gło sów), Emi lia Szyn kow ska
(500 gło sów), Apo lo nia By li ca
(453 gło sy), Ali cja Dzi da (449
gło sów), An na Ma ria Ma de ja
(399 gło sów) i Pau li na Ma la -
now ska (318 gło sów).

Na gro dy dla dzie siąt ki naj -
lep szych ufun do wał Urząd
Gmi ny Pil cho wi ce. By ła też
na gro da spe cjal na ufun do wa na
przez Te le wi zję „Sfe ra”.

– Dzie ci ma my wy jąt ko wo
zdol ne, to rze czy wi ście by ło

wi dać – mó wi Jo an na Ko ło czek -Wy -
bie rek, wójt Gmi ny Pil cho wi ce. –
W kon kur sie bra ło udział sie dem dzie -
się cio ro uczniów klas 1-3, co po ka zu je,
jak wie le dzie ci gar nie się do za pre zen -
to wa nia swo ich umie jęt no ści. My śli my
o zor ga ni zo wa niu po dob nej im pre zy,
w któ rej mo gły by wy stą pić dzie ci star -
szych klas, a na wet do ro śli. 

(TP)

Mo ja mi nut ka

Fi na list ki kon kur su z ma ma mi – pierw sza
od le wej Oli wia Ciup ke, da lej An na Ma ria
Ma de ja i Emi lia Szyn kow ska.
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Tech ni kum nr 1 Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie mie ści się przy ul. Szpi tal nej 25. 
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Dzię ku je my za od po wie dzi, na de sła -
ne na stycz nio wą edy cję kon kur su WY -
GRAJ Z NA MI, któ ry or ga ni zu je my
wspól nie z Pla ców ką Te re no wą KRUS
w Gli wi cach. Spo śród au to rów pra wi -
dło wych od po wie dzi wy lo so wa li śmy

Wie sła wę Mrzy głód. Pa nią Wie sła wę
pro si my o kon takt te le fo nicz ny pod nr.
32 332 66 65 w ce lu usta le nia ter mi nu
od bio ru na gro dy. Na stęp na edy cja kon -
kur su – w mar co wym wy da niu WPG.

(RG)

W Py sko wi cach od sied miu lat ist -
nie ją Warsz ta ty Te ra pii Za ję cio wej
Sto wa rzy sze nia „Tę cza”. Oso by
nie peł no spraw ne, któ re bio rą
w nich udział, uczą się m.in. sto lar -
ki, kra wiec twa czy pro wa dze nia
go spo dar stwa do mo we go. 

Na za ję cia uczę-
sz cza ją oso by do-
ro słe upo śle dzo -
ne w stop niu
znacz nym i umiar-
ko wa nym oraz

oso by nie peł no spraw ne ru cho wo z te -
re nu gmin: Py sko wi ce, Ru dzi niec, To -
szek i Wie lo wieś. Łącz nie jest to 36
osób. Głów nym ce lem warsz ta tów jest
ak ty wi za cja i in te gra cja osób nie peł no -
spraw nych. Za ję cia ma ją po ma gać im
w ra dze niu so bie z co dzien ny mi czyn -
no ścia mi, w ży ciu w spo łe czeń stwie,

ko mu ni ko wa niu się z in ny mi, a tak że
po pra wiać kon dy cję fi zycz ną i psy -
chicz ną. 

Stąd też te ra pia pro wa dzo na jest
w kil ku pra cow niach. W pra cow ni sto -
lar skiej wy ko ny wa ne są pra ce zwią za -

ne z ob rób ką ar ty stycz ną drew na, pod -
opiecz ni two rzą przed mio ty co dzien ne -
go użyt ku, ale i ozdob ne mo de le ro ślin,
zwie rząt, prze róż nych po sta ci i rze czy
– np. anio ły czy ro we ry. 

Z ko lei w pra cow ni kra wiec ko -haf -
ciar skiej uczest ni cy za jęć wy ko nu ją
pra ce z ma te ria łów ta kich jak weł na,
ni ci czy pa pier. Two rzą m.in. oko licz -
no ścio we ozdo by. Uczą się róż nych
czyn no ści, od przy szy wa nia gu zi ków
do wy ko ny wa nia odzie ży, ma sko tek,
stro jów te atral nych, za ba wek i ma sek
kar na wa ło wych. 

Przy go to wy wa niem po sił ków dla
wszyst kich uczest ni ków WTZ zaj mu je
się pra cow nia go spo dar stwa do mo we go.
Gru pa nie tyl ko przy go to wu je je dze nie,
ale i uczy się za sad funk cjo no wa nia urzą -
dzeń ku chen nych, a tak że pra nia, pra so -
wa nia czy za sad za cho wa nia przy sto le.

W pra cow ni pla stycz no -in tro li ga tor -
skiej pod opiecz ni z pla ste li ny czy mo -
de li ny lub przy uży ciu kre dek wy ko nu -
ją m.in. ob ra zy, ozdo by oko licz no ścio -
we, kar ty świą tecz ne. Roz wi ja niem
zdol no ści wo kal nych, kształ to wa niem
słu chu, tań cem zaj mu je się pra cow nia
mu zycz no -te atral na. Z ko lei w pra cow -
ni ob rób ki szkła uczest ni cy po zna ją
tech ni ki wy ko ny wa nia wi tra ży. 

Każ dy z uczest ni czą cych w py sko -
wic kich warsz ta tach znaj dzie tu gru pę
i pra cow nię, w któ rej mo że za jąć się
tym, co lu bi. Po nad to wszy scy bio rą
udział w za da niach ogól no ro zwo jo -
wych, ta kich jak na uka pi sa nia i czy ta -
nia, roz po zna wa nia war to ści no mi na -
łów pie nięż nych. 

– Oprócz te ra pii z in struk to ra mi, pro -
wa dzo ne są tak że za ję cia z psy cho lo giem
i re ha bi li tan tem. Nie odzow nym ele men -
tem dzia ła nia WTZ jest rów nież współ pra -
ca i współ dzia ła nie z ro dzi na mi uczest ni -
ków – mó wi kie row nik Mał go rza ta Pe te ja.
– W cią gu ro ku dla uczest ni ków Warsz ta -
tów or ga ni zo wa ne są róż no rod ne im pre zy,
m.in. za ba wa wa len ty no wa czy an drzej ko -
wa, wy jaz dy do ki na, pik ni ki, bal osób nie -
peł no spraw nych, kon kur sy, fe sti wa le, wy -
ciecz ki. Wszyst ko po to, aby na si pod -
opiecz ni in te gro wa li się, cie ka wie spę dza li
czas, ale i po zna wa li no we miej sca.

(SoG)

Ko lo ro we warsz ta ty 

Uczest ni cy warsz ta tów wy ko nu ją pod czas za jęć prze -
pięk ne przed mio ty, chęt nie też bio rą udział w róż nych
przed sta wie niach. 
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18 stycz nia w Klu bie Kul tu ry Lo kal -
nej SZTU KA TE RIA w Knu ro wie Sto wa -
rzy sze nie Czte ry Po ry Ro ku zor ga ni -
zo wa ło wy da rze nie o na zwie PU EN -
TA.

Na PUENTĘ zło ży ły się trzy czę ści.
Pierw sza by ła pod su mo wa niem 2013
ro ku i roz po czę ciem 2014 oraz po -
dzię ko wa niem za współ pra cę, a tak że
świę to wa niem III Dnia Wo lon ta riu -
sza w Knu ro wie, co od by ło się w gro -

nie człon ków i wo lon ta riu szy SCPR.
W ra mach dru giej czę ści im pre zy
moż na by ło po znać Sto wa rzy sze nie,
zaś trze cią część sta no wi ło Cha ry ta -
tyw ne Gra nie. Wy stą pi ły lo kal ne
gwiaz dy mu zycz ne, ta kie jak Łeb -
ski&Dzie kon&Ża ku, BB Kli ka, RA -
ZY DWA i CRO PLA. Wo lon ta riu sze
prze pro wa dzi li zbiór kę do pusz ki,
a ze bra na kwo ta zo sta ła prze zna czo -
na na zor ga ni zo wa nie pod czas fe rii

za jęć dla ab sol wen tów Pro gra mu Fe -
raj na. 

– Dzię ku je my wszyst kim za an -
ga żo wa nym w or ga ni za cję przed się -
wzię cia, a tak że je go uczest ni kom –
mó wi Ane ta No wak, pre zes Sto wa -
rzy sze nia. – To do pie ro po czą tek ro -
ku, dla te go na tym wy da rze niu nie
po prze sta nie my. Roz po czy na ją się
ko lej ne dzia ła nia, o któ rych moż na
prze czy tać m.in. na na szej stro nie:

www.scpr.org.pl. Po nad to
za pra sza my wszyst kich
do współ pra cy w róż nej,
moż li wej for mie. 

Pa tro nat ho no ro wy
nad PUENTĄ ob ję li: Je rzy
Bu zek – po seł do Par la men tu
Eu ro pej skie go, Jan Kaź mier -
czak – po seł na Sejm RP, Mi -
chał Nie szpo rek – sta ro sta
gli wic ki oraz Urząd Mia sta
Knu rów. Pa tro nat me dial ny
spra wo wa li: Wia do mo ści Po -
wia tu Gli wic kie go, Prze gląd
Lo kal ny, TVS i TVK „WAL -
DEX”.

Part ne rem or ga ni za to ra
im pre zy by ło Cen trum Kul -
tu ry w Knu ro wie.

(SoG)

PU EN TA Czte rech Pór Ro ku

Mło dzież ze Sto wa rzy sze nia Czte ry Po ry Ro ku za po wia da ko lej ne cie ka we wy da rze nia.
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Ośro dek M. B. Uzdro wie nie Cho rych
w Knu ro wie 15 stycz nia go ścił uczniów
Miej skiej Szko ły Pod sta wo wej nr 1 im.
Po wstań ców Ślą skich, któ rzy przy je -
cha li z Ja seł ka mi Bo żo na ro dze nio wy -
mi. Ucznio wie wy stą pi li przed miesz -
kań ca mi tam tej sze go Do mu Po mo cy
Spo łecz nej oraz wy cho wan ka mi Pla -
ców ki Opie kuń czo -Wy cho waw czej.
Opie kę ar ty stycz ną nad przy go to wa -

niem przed sta wie nia spra wo wa ła sio -
stra Elż bie ta.

– Za rów no uczniom, jak i sio strze
Elż bie cie skła da my ser decz ne Bóg za -
płać za przy po mnie nie nam praw dy
wy ni ka ją cej z ob cho dzo nych Świąt Bo -
że go Na ro dze nia, iż naj waż niej sze są
mi łość, po kój i ra dość mó wi Mar cin
Chroszcz, kie row nik DPS -u.

(AM)

Przy nie śli mi łość, po kój i ra dość

Ucznio wie z ja seł ka mi

14 lu te go w godz. 12.00-15.00 Sto -
wa rzy sze nie Czte ry Po ry Ro ku za -
pra sza miesz kań ców Knu ro wa
i oko lic do udzia łu w ak cji „Ko -
cham Re cy kling”, czy li Eko Wa -
len tyn ki. Od bę dzie się ona w biu -
rze Sto wa rzy sze nia przy ul. Szpi -
tal nej 8/424 (IV pię tro) w Knu ro -
wie.

– Wła śnie wte dy i wła śnie tam bę dzie -
my cze kać na Was, aby ście mo gli nam
prze ka zać zu ży te, sta re ba te rie, a w za -
mian otrzy ma cie od nas li za ko we ser -
dusz ka i ma te ria ły in for ma cyj no -pro -
mo cyj ne. To oczy wi ście tyl ko sym bol,
ale bar dzo waż ny, po ka zu ją cy, że na sza
tro ska o śro do wi sko mo że i po win na
skła dać się z ta kich drob nych, ale istot -
nych co dzien nych na wy ków, jak choć -
by se gre go wa nie ba te rii i nie wy rzu ca -
nie ich do śmie ci – in for mu ją wo lon ta -
riu sze.

Or ga ni za to rem lo kal nej ak cji o za -
się gu ogól no pol skim są ab sol wen ci
Pro gra mu Fe raj na (www. fe raj na. in fo)
wraz z wo lon ta riu sza mi i człon ka mi
Sto wa rzy sze nia Czte ry Po ry Ro ku. 

– W ostat nim ro ku w Pol sce wpro -
wa dzo no na ry nek ok. 400 mln sztuk
ba te rii – czy li ok. 10 tys. ton. Zu ży te
ba te rie z uwa gi na swój skład che micz -
ny, m.in. za war tość me ta li cięż kich,
mo gą być od pa da mi nie bez piecz ny mi.
Po win ny być se gre go wa ne i uty li zo wa -
ne w spe cjal nych in sta la cjach. Zgod nie
z pra wem kra jo wym i Unii Eu ro pej -
skiej Pol ska ma obo wią zek ze brać se -
lek tyw nie w 2014 ro ku 35 proc. ba te rii
z ryn ku (ok. 3 500 ton) – pod kre śla Do -
mi nik Do bro wol ski, po my sło daw ca
i ogól no pol ski ko or dy na tor EkoWa len -
ty nek, po dróż nik i eko log. (SoG)

WY GRA ŁA Z NA MI

Eko Wa len tyn ki 
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Na uro czy stej Ga li Że glar skiej, któ -
ra od by ła się w War sza wie, zo sta li
na gro dze ni za wod ni cy za suk ce sy
w Pu cha rze Pol ski kla sy La ser i wy -
bit ne osią gnię cia w se -
zo nie. Na ga lę przy by li
naj lep si za wod ni cy z ca -
łej Pol ski. Wśród nich by -
ła Agniesz ka Du biel
z Knu ro wa.

W ub. ro ku mło da że glar ka
z Knu ro wa zdo by ła (po raz
dru gi!) pierw sze miej sce
w Pu cha rze Pol ski kla sy
La ser 4.7. By ła rów nież no -
mi no wa na do ty tu łu Za -
wod nicz ka Ro ku. – Wy gra -
na jest dla mnie  bar dzo du -
żym wy róż nie niem i sil ną
mo ty wa cją  do dal szych tre -
nin gów – mó wi Agniesz ka.

Agniesz ka Du biel jest za wod nicz ką
klu bu że glar skie go TS Kuź nia Ryb -
nik.  Pły wa nie za czy na ła w dzie ciń -

stwie od Opti mi sta, ak tu al nie pły wa
na La se rze 4.7. W ub. ro ku by ła człon -
kiem Ka dry Na ro do wej Ju nio rów B.

Jest uczen ni cą 1 kla -
sy I LO w Gli wi cach,
umie jęt nie mu si więc łą -
czyć swą pa sję spor to wą
z na uką. Ak tu al nie zaj mu -
je wy so kie, 19. miej sce
w ran kin gu Pu cha ru Eu ro -
py. 

– Bar dzo dzię ku ję  tre -
ne rom: Jac ko wi Błasz czy -
ko wi – ko man do ro wi me -
go klu bu oraz Aga cie Mru -
gal skiej za szko le nie,
wspar cie, uśmiech na twa -
rzy, a tak że wia rę w mo je
moż li wo ści – do da je Aga.

(RG) 

Agniesz ka wśród naj lep szych 

Agniesz ka (z le wej) na Ga li Że glar skiej w War sza wie. 
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Jak pod kre ślo no pod czas
ga li, na gro dze ni to lu -
dzie, któ rzy uj mu ją cie -
płem, życz li wo ścią,
szcze ro ścią i uśmie -
chem. Są nie zwy kle
skrom ni. Po tra fią słu -
chać, a za py ta ni o sie bie
wo lą ra czej mó wić
o tych, któ rzy za szcze pi -
li im mi łość do lu dzi
i za wo du. To wa rzy szą
swo im pa cjen tom od lat,
do brze zna ją ich hi sto rie i ro dzi ny, zda -
rza się, że pa mię ta ją na wet o ich uro -
dzi nach! 

Anioł Far ma cji 2013, mgr farm.
Krzysz to fa Fre lich do sko na le ro zu mie,
że po ję cie opie ki far ma ceu tycz nej
ozna cza nie tyl ko fa cho wą po ra dę czy
re ali za cję re cep ty. To po ję cie od no si się
tak że do po mo cy „po za re cep tu ro wej”,
po le ga ją cej na życz li wo ści, uśmie chu
czy chę ci zro zu mie nia pa cjen ta i je go
po trzeb.

– Pa cjen ci pro si li o mo je da ne, ale
nie spo dzie wa łam się, że bę dą tak sku -
tecz ni, iż zo sta nę no mi no wa na, wy bra na
i uho no ro wa na Na gro dą Anio ła Far ma -
cji 2013. To wy róż nie nie to wiel ki pre -
stiż, jest wy ra zem ogrom ne go za ufa nia,
ja kim ob da rzy li mnie pa cjen ci. Czu ję
się bar dzo zmo ty wo wa na w dą że niu
do per fek cji i jesz cze lep szej opie ki
nad ni mi – mó wi pa ni Krzysz to fa. 

Na gro dę i ini cja ty wę kon kur su, or -
ga ni zo wa ne go przez mie sięcz nik „Mo -
da na Zdro wie” po pie ra mar sza łek Sej -
mu RP Ewa Ko pacz, a pa tro nat ho no ro -

wy nad nim ob ję ło Pol skie To wa rzy -
stwo Le kar skie i Pol skie To wa rzy stwo
Far ma ceu tycz ne.  Na gro da ma spo łecz -
ny i ogól no pol ski cha rak ter. To je dy na
w Pol sce na gro da śro do wi ska far ma -
ceu tycz ne go i me dycz ne go o cha rak te -
rze spo łecz nym – przy zna wa na jest bo -
wiem tym le ka rzom i far ma ceu tom,
któ rzy wy róż nia ją się wy jąt ko wo tro -
skli wym, przy ja znym i wspie ra ją cym
po dej ściem do pa cjen tów. Na gro da ta
jed no czy oba śro do wi ska, w słusz nej
spra wie: nie sie nia po mo cy oso bom po -
trze bu ją cym. 

W tym ro ku pa cjen ci do kon kur su
zgło si li oko ło 100 tys. le ka rzy i far ma -
ceu tów z ca łe go kra ju. Do ści słe go gro -
na zo sta ło za kwa li fi ko wa nych po 100
osób w każ dej z ka te go rii. Ka pi tu ła Ho -
no ro wa pod prze wod nic twem pre ze sa
Pol skie go To wa rzy stwa Le kar skie go,
prof. dr. hab. n. med. Je rze go Woy -
-Woj cie chow skie go wy bra ła 10 lau re -
atów Na gro dy Anio ły Far ma cji i 10
lau re atów Na gro dy Anio ły Me dy cy ny.  

(RG)

Anioł Far ma cji 
12 stycz nia w Fil har mo nii Na ro do wej w War sza wie roz da no Anio ły Far ma -
cji i Anio ły Me dy cy ny 2013 – pre sti żo wą na gro dę śro do wisk far ma ceu tycz -
ne go i me dycz ne go.  W gro nie Anio łów Far ma cji zna la zła się m.in. Krzysz -
to fa Fre lich z ap te ki św. Bar ba ry w Knu ro wie.
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Sa mo rzą dow cy, któ rzy zwy kle re -
ali zu ją swo je spo łecz ne wy zwa nia
„po go dzi nach”, czy li go dząc je
z in ny mi za wo do wy mi obo wiąz ka -
mi, spo tka li się w Knu ro wie
przy wtó rze tam tej sze go ze spo łu
„Po go dzi nach”.
Już po raz trze ci sa mo rzą dow cy z te re -
nu Po wia tu Gli wic kie go spo tka li się
z człon ka mi oraz sym pa ty ka mi Sto wa -
rzy sze nia Ruch Sa mo rzą do wy „Zgo da
i Przy szłość”. Ce lem tych spo tkań jest
roz wi ja nie re la cji wśród człon ków oraz
lep sze go po zna wa nia lo kal nych spo -
łecz no ści, dla któ rych na co dzień pra -
cu ją i któ re re pre zen tu ją po szcze gól ni
człon ko wie sto wa rzy sze nia. Po Tosz ku
i Ru dziń cu – przy szedł czas na Knu -
rów. 

– Te spo tka nia to dla nas szan sa
na spo koj ne roz mo wy, na in spi ro wa nie
do ko lej nych pla nów, na po zna nie
miesz kań ców. Bar dzo je ce ni my – po -
wie dział Wal de mar Do mbek, pre zes
sto wa rzy sze nia Zgo da i Przy szłość.

W wy da rze niu udział wzię li bar dzo
licz nie re pre zen to wa ni człon ko wie sto -
wa rzy sze nia, lo kal ni dzia ła cze or ga ni -
za cji po za rzą do wych oraz przed sta wi -
cie le biz ne su.

W piąt ko wy wie czór 24 stycz nia
do Knu ro wa przy był „gość szcze gól -
ny” – do ce nia ją ca war tość do brze ro -

zu mia nej sa mo rząd no ści Ur szu la Pa -
sław ska, pod se kre tarz sta nu w kan ce -
la rii mi ni stra skar bu RP. – Pa ni mi ni -
ster swo ją obec no ścią nie tyl ko
znacz nie pod nio sła ran gę spo tka nia,
ale też ocie pli ła at mos fe rę bar dzo
ser decz nym wy stą pie niem – mó wi
Ewa Jur czy ga, wi ce pre zes sto wa rzy -
sze nia, peł nią ca ro lę go spo dy ni wie -
czo ru.

Go ście po zna li Knu rów od wy jąt ko -
wo ar ty stycz nej i uro kli wej stro ny – ca -
łość wy da rze nia mia ła bo wiem miej sce
w Klu bie Kul tu ry Lo kal nej „Sztu ka te -
ria”. Ini cja ty wa Ewy Jur czy gi, by zor -
ga ni zo wać ta ki wie czór, spo tka ła się ze
wspar ciem pre zy den ta Knu ro wa Ada -
ma Ram sa, któ ry był ak tyw nym uczest -

ni kiem spo tka nia. 
Ewa Jur czy ga, bę dą ca tak że am -

ba sa dor ką Sto wa rzy sze nia Ak tyw -
ność Ko biet, za pre zen to wa ła te go
wie czo ra syl wet ki ko biet z te re nu
po wia tu gli wic kie go, któ re no mi no -
wa ła do udzia łu w kon kur sie Ak -
tyw na Ko bie ta. – Bar dzo za le ża ło
mi na tym, by ko bie ty, któ re mia łam
za szczyt za pro po no wać, po ka za ły,
na jak bar dzo wie lu po lach dzia ła ją
pa nie z na sze go po wia tu. Dzia ła ją
z suk ce sem – wy ja śni ła.

Mi łym ak cen tem spo tka nia by ła
moż li wość za pre zen to wa nia lau re -
atek te go kon kur su: pre zy dent Za -
brza Mał go rza ty Mań ki -Szu lik oraz
pre zes Spół ki Vo igt, Lud mi ły Ja ma -
-Vo igt. 
– Wi dzę, że jest tu wie le ko biet

moc no za an ga żo wa nych w ży cie pu -
blicz ne – mó wi ła Ur szu la Pa sław ska. –
Wie my, że ko bie tom za wsze jest tro chę
trud niej, nie tyl ko w wiel kiej po li ty ce,
ale i w lo kal nych śro do wi skach, dla te -
go szcze gól nie cie szy mnie obec ność
wie lu ko biet peł nych ener gii i po my -
słów w wa szym sto wa rzy sze niu.

Wy jąt ko wy ton spo tka niu nada wał
ze spół „Po go dzi nach”, zło żo ny z knu -
ro wian, dla któ rych mu zy ka jest praw -
dzi wą pa sją. 

(EJ, TP)

Ko bie ce ob li cze sto wa rzy sze nia
Zgo da i Przy szłość

Go spo da rze spo tka nia – Ewa Jur czy ga
i Wal de mar Do mbek.
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Stroj ne księż nicz ki w ob ję ciach pi ra tów,
ma łe wróż ki plą sa ją ce w kłę bach barw -
nych dy mów, la se ro we świa tła zmie nia ją -
ce zwy kłą szkol ną sa lę w ko smicz ną prze -
strzeń, a przede wszyst kim ro ze śmia ne
dzie cię ce bu zie – ta kie ob raz ki to wa rzy szy -
ły kar na wa ło we mu ba lo wi dla dzie ci, któ -
ry od był się 22 stycz nia w Wil czy.
Za ba wę zor ga ni zo wa ło dzia ła ją ce przy tu tej szej
pa ra fii Sto wa rzy sze nie Ro dzin Ka to lic kich
i Oa za Ro dzin. – To już czter na sty ta ki bal –
pod kre śla ją or ga ni za to rzy. – Pierw szy, w 2000
ro ku, był jesz cze nie co ka me ral ny, tyl ko dla na -

szych dzie ci i wnu ków. Ale na ko lej ne za pra sza li śmy już
wszyst kich ma łych miesz kań ców Wil czy i z ro ku na rok ba -
wi się ich co raz wię cej.

Spo rą część uczest ni ków sta no wi ły ma lu chy, któ re pod -
ska ki wa ły w rytm mu zy ki, bie ga ły mię dzy tań czą cy mi al bo
po pro stu z sze ro ko otwar ty mi ocza mi z bez piecz nych ko lan
ma my chło nę ły to, co dzia ło się do ko ła. To dla nich wła śnie

ta im pre za by ła naj więk szym prze ży ciem. – Przed szko la ki
i ucznio wie ma ją swo je ba li ki, dys ko te ki, a dla ta kie go dwu -
czy trzy lat ka wi dok ko lo ro wych świa teł i ty lu dzie ci wo kół
to zu peł na no wość – mó wi ła ma ma jed nej z ma łych księż ni -
czek. Ale i star sze dzie ci nie na rze ka ły na nu dę. – Na po cząt -
ku nie chcie li śmy tu przy cho dzić, bo ba li śmy się, że bę dą tyl -
ko przed szko la ki – przy zna ła gru pa czwar to kla si stów. – Ale
jest su per! Moż na po tań czyć i po wy głu piać się...

A co na ba lu by ło naj faj niej sze? Wszy scy by li zgod ni: –
Kon kur sy! Za rów no na gro dy w tych kon kur sach, jak i ca łą
im pre zę – dar mo wą dla dzie ci – ufun do wa li or ga ni za to rzy
przy po mo cy spon so rów, m.in. księ dza pro bosz cza, soł ty sa
Wil czy i rad nych gmi ny Pil cho wi ce.

EWA PIESZ KA

Kar na wał dla naj młod szych

Prze wod nik cze ka

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:
– 15 lu te go: Żu bry w zi mo wej sza cie –
ku lig w So blów ce (za pi sy do 10 lu te go)
– 1 mar ca: wy jazd te atral ny do Kra ko -
wa (za pi sy do 17 lu te go)
– 9-17 lip ca: Li twa -Ło twa -Es to nia -Fin -
lan dia -Nor we gia (za pi sy do 10 mar ca)
– 1-5 sierp nia: Biesz cza dy Wschod nie -
-Ukra ina (za pi sy do 14 lu te go)
– 5-13 wrze śnia: Ma gia Bał ka nów Ser -
bia -Ma ce do nia (za pi sy do 17 lu te go)

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 i na stro nie in ter ne to -
wej – http://gli wi ce.pttk.pl. (RG)

Krzysztofa Frelich.



Hi sto ria mo jej ro dzi ny, jak i hi sto rie
wie lu ro dzin po wo jen nej Pol ski, jest
po plą ta na, a jej wąt ki są po roz sie -
wa ne po ca łym świe cie. Jest wą -
tek nie miec ki – ze stro ny mo je go
ta ty oraz wą tek ame ry kań ski – ze
stro ny mo jej pra bab ci. Ja opi szę
lo sy ro dzi ny mo je go dziad ka ze
stro ny mo jej ma my, któ ry osiadł tu
gdzie i ja te raz miesz kam, w Ko tu li -
nie na Ska łach. 
Moi pra pra dziad ko wie, Fran ci szek Ni tar -
ski i Sa lo mea, z do mu Fuks, miesz ka li
w miej sco wo ści Stań ków, po wiat Stryj
(te raz Ukra ina). Mie li pię ciu sy nów i jed -
ną cór kę. Po sia da li du że go spo dar stwo
ziem skie, ho do wa li kro wy, mie li pięk ne
ko nie oraz za kład szew ski. Tam zmar li.
Po woj nie ich bli scy zo sta li wy sie dle ni

z tam tych ziem i prze sie dle ni przy mu so -
wo na Zie mie Od zy ska ne. Ich pierw szy
syn Jan, któ ry za czął bu do wać na Ukra -
inie dom, już go nie do koń czył. Dru gi syn
Bro ni sław, słu żą cy w woj sku pol skim,
zo stał in ter no wa ny do Au strii, a sio stra
He le na skie ro wa na na przy mu so we ro bo -
ty do Nie miec, jesz cze w cza sie woj ny. 

Mój pra dzia dek Ta de usz z żo ną Ma -
rią (któ ra wte dy by ła w cią ży), jej ma mą
„bab cią Pia sec ką”, bra tem Sta ni sła wem
z 7-let nim sy nem i cór ką oraz bra tem
Pio trem, któ ry zo stał po strze lo ny
przed wy jaz dem w bok, zo sta li za ła do -
wa ni do wa go nów to wa ro wych wę glo -
wych i prze wie zie ni do sta cji Za brze -
-Mi kul czy ce. Tam, na sta cji cze ka li dwa

ty go dnie na to rach, aż cię ża rów ka mi zo -
sta li za wie zie ni do do ce lo wych miejsc.
Piotr zo stał w By to miu w szpi ta lu. Je go
ro dzi na zo sta ła na wscho dzie, ale po la -
tach żo na i cór ka przy je cha ły tu do Pol -
ski, gdy Piotr osie dlił się w Le żaj sku. 

Pra dzia dek Ta de usz i je go brat Sta -
ni sław do sta li je den dom w miej sco wo -
ści Ko tu lin – Ska ły. Przy by li na Zie mie
Od zy ska ne 2 lip ca 1945 ro ku, a po le
któ re tu do sta li, by ło już ob sia ne, a za -
siał je nie miec ki go spo -
darz, któ ry zo stał wy sie -
dlo ny z do mu na Ska łach
do Nie miec. Je go ro dzi na
do dzi siaj tu jesz cze przy -
jeż dża oglą dać ten dom
i cze re śnię, któ ra sta ła
za do mem. Po za swo im
skrom nym do byt kiem pra -
dziad ko wie przy wieź li
z Ukra iny rów nież kro wę. 

Póź niej, po woj nie
dzię ki Czer wo ne mu Krzy -
żo wi od na lazł ich w Ko tu li nie brat Bro -
ni sław, któ ry po tem osie dlił się w By to -
miu oraz sio stra He le na. He le na póź -
niej miesz ka ła z ni mi i opie ko wa ła się
dzieć mi Sta ni sła wa, któ ry wkrót ce po -
tem zmarł. 

Mój dzia dek Ry szard Ni tar ski uro dził
się czte ry mie sią ce po przy jeź dzie
na Ska ły, bo już w li sto pa dzie 1945 r.
Pra bab cia Ma ria, z do mu Szmit, któ ra
ucie kła z wa go nu trans por to wa ne go
do Oświę ci mia przed śmier cią, dłu go nie
cie szy ła się sy nem, bo zmar ła na gruź li -
cę. Po tem już hi sto ria pły nę ła wol niej -
szym tem pem. Dziad kiem opie ko wa ła
się „bab cia Pia sec ka”, któ rej dwo je dzie -
ci zmar ło na wscho dzie na gruź li cę: cór -

ka Lu dwi ka i syn Ed mund, wcze śniej szy
mąż pra bab ci Ma rii. Mąż Pia sec kiej wy -
je chał do Ame ry ki, wie le ra zy przy sy łał
jej bi le ty na sta tek „Ba to ry”, ale ni gdy
się już nie spo tka li, bo po dróż ta wy da -
wa ła się jej nie moż li wie da le ka. Jej dru -

ga cór ka Ste fa nia pra co wa ła u bo ga tych
ad wo ka tów w Kra ko wie i tam mia ła
przy ja ciół kę Bro ni sła wę, wdo wę, któ rej
mło de go mę ża Hen ry ka za strze lo no
w ostat nim dniu woj ny, ale to już in na,
cie ka wa hi sto ria. Przy je cha ły tu na Ska -
ły w od wie dzi ny, a póź niej Bro ni sła wa
i Ta de usz po bra li się. Opie ko wa li się
mo im dziad kiem Ry szar dem, a „bab cia
Pia sec ka” wy je cha ła do cór ki Ste fa ni
do Gro szo wic. Mój dzia dek po znał póź -
niej mo ją bab cię An nę, któ ra przy je cha ła
tu do pra cy z gór, z oko lic Ma ko wa Pod -
ha lań skie go, a po cho dzi ła z tej sa mej
wsi, co Bro ni sła wa. Uro dzi ły się im dwie
cór ki: Gra ży na i Be ata. Po tem Be ata po -
zna ła Mar ci na z Dziew ko wic. Je go pra -
oł po wie wy wo dzą się z opol skie go,
z Mo krych Łan i z Dziew ko wic. Je go
pra oł pa zo stał wcie lo ny do Weh rmach tu
i wal czył po prze ciw nej stro nie ro dzi ny
mo je go pra dziad ka Ta de usza. 

Ta kie są cie ka we lo sy mo jej ro dzin nej
hi sto rii, któ ra jest jesz cze o wie le dłuż sza.
Mar ci no wi i Be acie Ku lik uro dzi ły się
trzy cór ki: Ka ta rzy na, ja Pa try cja i Mi le -
na. Je stem cie ka wa, jak po to czą się dal -
sze lo sy na szej ro dzi ny. Na pew no nie bę -
dą już ta kie burz li we, jak w po wo jen nej
Pol sce. PA TRY CJA KU LIK

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
Fe rie. Ma te ria ły pro mo cyj ne Po wia tu
Gli wic kie go otrzy mu ją: Ma ria Bo du -
szek, Iza be la Glosz oraz Anie la
Owcza rek. Gra tu lu je my! W ce lu usta -
le nia spo so bu od bio ru na gro dy pro si -
my o kon takt te le fo nicz ny, nu mer
tel. 32 332 66 65. 

Po wy żej za miesz cza my ko lej ną
krzy żów kę. Roz wią za nie (ha sło krzy -
żów ki) pro si my prze sy łać do 21 lu te go
br. na ad res e -ma il: re dak cja@sta ro -
stwo.gli wi ce.pl lub pocz tą tra dy cyj ną
na ad res Sta ro stwo Po wia to we w Gli -
wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-
100 Gli wi ce, do pi sek „Wia do mo ści
Po wia tu Gli wic kie go”. 

(SoG) 
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SKARBIEC RODZINNY

Hi sto ria ro dzi ny Ni tar skich

Wa lyn tyn ka do stać styk nie
i już ży cie le ci piyk nie!

Bro ni sław Wą tro ba

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

1. Był „bo ha te rem” Po wia to we go Kon -
kur su Pla stycz ne go.
2. Z ja kie go kra ju go ścił ko lęd ni ków
Za mek w Tosz ku 21 stycz nia? 

3. … woj sko wa – prze pro wa dza na
w po wie cie gli wic kim do 7 mar ca (za -
stą pi ła po bór).
4. Przy sma ki na Tłu sty Czwar tek. 
5. Mniej sza od po wia tu. 

Ślą ska frasz ka

Wa len tyn ki

NR 2 (83) LUTY 2014 OSTATNIA STRONA 

Fo to gra fia z ar chi wum ro dzi ny Ni tar skich: od le wej
– Bro ni sła wa, Adam, Ry szard, bra cia Ta de usz
i Sta ni sław, Ma ria…

Py ta nia do krzy żów ki:

Tym ra zem po le ca my dwa prze pi sy –
na śle dzi ki śród ziem no mor skie i ry bę
po grec ku. Oba są plo nem kon kur su
na naj lep szą po tra wę świą tecz ną, któ ry
od był się nie dłu go przed Bo żym Na ro -
dze niem na zam ku w Tosz ku. Choć
świę ta już za na mi, war to przy go to wać
te po tra wy, któ re rów nie do brze bę dą
się pre zen to wać na kar na wa ło wych
sto łach, lub póź niej – na tzw. „śle dzi -
ku”. (RG)
ŚLE DZI KI ŚRÓD ZIEM NO MOR SKIE

Skład ni ki:
� 500 g fi le tów śle dzio wych w ole ju
� 3-4 ce bu le
� 3 sza lot ki
� 2 ząb ki czosn ku
� 30 zie lo nych oli wek bez pe stek
� 3 ły żecz ki zie lo ne go pie przu w za le wie
� 4 łyż ki ka pa rów
� 1-2 łyż ki mie szan ki ziół pro wan sal -
skich

� świe żo zmie lo ny pieprz, sól do sma ku 
� oli wa extra vir gin do za la nia śle dzi
lub olej
� list ki lau ro we 

Przy go to wa nie:
Śle dzie od są czyć z ole ju, po kro ić

na ma łe ka wał ki. Ce bu le i sza lot ki po -
kro ić w kost kę, czo snek i oliw ki
w cien kie pla ster ki. Wy mie szać w du -
żej mi sce ce bu lę, sza lot kę, czo snek, ka -
pa ry, oliw ki, pieprz z za le wy i zio ła
pro wan sal skie. Po so lić i po pie przyć
do sma ku. 

Ukła dać w sło iku war stwa mi na -
prze mien nie mie szan kę ce bu lo wą i śle -
dzie, stop nio wo za le wa jąc ją oli wą.
Na wierz chu sło ika wło żyć list ki lau ro -
we. Zo sta wić w tem pe ra tu rze po ko jo -
wej na 1-2 go dzi ny, po czym prze cho -
wy wać szczel nie za mknię te w lo dów -
ce. Śle dzi ki moż na przy go to wać na -
wet 2 ty go dnie wcze śniej przed pla no -
wa ną im pre zą (do sko na le przej dą aro -
ma ta mi), ale mi ni mum mu szą „po le ża -
ko wać” w lo dów ce przez dwa dni.

Ewa Ossow ska

RY BA PO GREC KU
Skład ni ki:
� 4 fi le ty z ry by (np. so la, ti la pia) 
� 4 du że mar chew ki

� 3 du że pie trusz ki 
� pół se le ra
� kon cen trat po mi do ro wy
� 1du ża ce bu la
� ma sło
� mą ka pszen na
� zia ren ka sma ku
� cu kier
� pieprz
� zie le an giel skie i liść lau ro wy
Przy go to wa nie:
1. Fi le ty opłu kać, po sy pać zia ren ka mi
sma ku, opró szyć w mą ce i usma żyć
na ma śle.
2. Ce bu lę obrać i po kro ić w drob ną
kost kę, na stęp nie ze szklić ją na ma śle.
3. Wa rzy wa ze trzeć na tar ce z drob ny -
mi oczka mi. Wrzu cić je do ce bu li
i chwi lę prze sma żyć.

4. Ca łość na le ży du sić na ma łym ogniu,
aż do mo men tu, gdy wa rzy wa bę dą
mięk kie. Do dać zie le an giel skie i liść
lau ro wy (na sam ko niec wy jąć je). Pod -
le wać prze go to wa ną wo dą. 
5. Przy pra wić zia ren ka mi sma ku, pie -
przem. Pod ko niec du sze nia do dać
prze cier po mi do ro wy i cu kier.
6. Na ko niec prze kła dać na prze mian
wa rzy wa i ry bę.

We ro ni ka Ję dry sik
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Polecone przepisy

Do bre na kar na wał

Ry ba po grec ku to ape tycz ne da nie,
po da wa ne za rów no na zim no, jak
i na cie pło. 

Śle dzi ki moż na serwować w sa la ter -
ce…

…lub bez po śred nio z pie czy wem,
ro biąc ma łe ka na pecz ki, ta kie
na je den ząb.

� LUDZ KIE LO SY �
Kon ty nu uje my nasz cykl „Skar biec Ro dzin ny”. Spi sa 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 i we so łe ludz kie lo sy. 
Za pra sza my do lek tu ry. Obok opo wieść przed sta wio na przez Pa try cję
Kulik ze Szko ły Pod sta wo wej w Ko tu li nie. (Red.)
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