
Na terenie spółki KOMART w Knuro-
wie działa od niedawna modelowa
Kompostownia Odpadów. To
pierwsza w naszym regionie i jedna
z nielicznych w Polsce tak nowo-
czesna instalacja biologiczna, słu-
żąca do przetwarzania odpadów
biodegradowalnych.

Kompostownia otwarta została uroczy-
ście 18 lutego. Jest kolejną inwestycją
spółki KOMART, która zapewnia od-
biór i nowoczesne przetwarzanie odpa-
dów komunalnych z terenu czwartej
części województwa śląskiego. Ma
status jednej z kilku utworzonych
w Śląskiem Regionalnych Instalacji
Przetwarzania Odpadów Komunal-
nych, które spełniać muszą najwyższe
standardy ekologiczne. Do tej pory
dysponowała sortownią i składowi-

skiem odpadów, obecnie jej działal-
ność poszerzyła się o kompostownię.
KOMART jest w stanie obsługiwać te-
ren zamieszkały przez ok. 350 tys.
mieszkańców. Trafiające tu odpady są
segregowane i odzyskuje się z nich su-
rowce wtórne. Spółka m.in. unieszko-
dliwia także odpady azbestowe. Na te-
renie jej zakładu działa elektrownia
biogazowa o mocy 420 KW, z której
prąd trafia do sieci energetycznej.
Składowisko jest systematycznie re-
kultywowane – na jego części pokrytej
bujną zielenią żyje stado kilkudziesię-
ciu kóz afrykańskich, które trafiły tu
z opolskiego ZOO.

Budowa otwartej niedawno kompo-
stowni kosztowała ponad 15,7 mln zł,
z czego część sfinansowana została

przez Narodowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
WFOŚiGW w Katowicach. Składa się

z 8 zamkniętych bioreaktorów, podzie-
lonych na dwa bloki technologiczne.
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– Pa nie ko men dan cie, czy w po wie cie
gli wic kim ży je się bez piecz niej niż
w Gli wi cach? Jak wy glą da ło za gro -
że nie prze stęp czo ścią w ub. ro ku
na te re nie po wia tu w po rów na niu
z mia stem?
– We wszyst kich gmi nach po wia tu za -
ist nia ło pię cio krot nie mniej prze -
stępstw niż w mie ście Gli wi ce. Li cząc
pro cen to wo, w Gli wi cach po peł nio no
ich 79,5, a w po wie cie – 20,5. Re asu -
mu jąc, w 2013 ro ku we wszyst kich
gmi nach po wia tu (w tym w mia stach
Knu rów i Py sko wi ce) po peł nio no łącz -
nie 2013 prze stępstw.
– W ja kich czę ściach po wia tu prze -
stęp czość jest naj więk sza? Gdzie
z ko lei jest naj bez piecz niej?
– Naj le piej prze mó wią licz by. Naj -
mniej prze stępstw kry mi nal nych od no -
to wa no w gmi nie Wie lo wieś – 46. I ko -
lej no: Pil cho wi ce – 59, So śni co wi ce –
75, Gie rał to wi ce – 82, Ru dzi niec – 84,
To szek – 85 (za zna czam, że wy mie ni -
łem gmi ny, w któ rych nie ma ko mi sa -
ria tów czy po ste run ków po li cji).
Miesz czą się tu prze stęp stwa opi sa ne
w ko dek sie kar nym. Mo gą to więc być
kra dzie że z wła ma niem, bój ki i po bi -
cia, znę ca nie się nad ro dzi ną, znisz cze -
nie mie nia czy groź by ka ral ne itd. Wy -
ja śnię, że osob ną ka te go rią są wy kro -
cze nia, czy li lżej sze ga tun ko wo, a rów -
nie do kucz li we czy ny za bro nio ne. 
– Ja kie ro dza je prze stępstw do mi nu -
ją na te re nie po wia tu?
– W za sa dzie są to dwie ka te go rie: kra -

dzie że mie nia i kra -
dzie że z wła ma -
niem. W jed nych
gmi nach prym wio -
dą zwy kłe kra dzie -
że, w in nych – te
z wła ma niem. Ilo -
ścio wo kształ tu ją
się one na po zio mie
od 8 do 26 na po -
szcze gól ną gmi nę.
– Czy prze stęp -
czość ma le je, czy
ro śnie w sto sun ku
do mi nio nych lat?
– Moż na stwier dzić,
że po ziom prze stęp -
czo ści w po wie cie
utrzy mu je się na
względ nie sta łym –
ni skim po zio mie.
– Jak od bi ła się
na tej sta ty sty ce li kwi da cja po ste run -
ków po li cji w kil ku gmi nach na te re -
nie po wia tu, któ ra mia ła miej sce
w 2012 ro ku?
– My ślę, że o oce nę na le ża ło by za py tać
sa mych miesz kań ców. Ale we dług mo -
jej oce ny bez pie czeń stwo po zo sta ło
na po rów ny wal nym po zio mie z ro -
kiem 2012. Dzię ki re or ga ni za cji struk -
tu ry i li kwi da cji po ste run ków uda ło się
wy słać w te ren znacz nie wię cej pa tro li.
We wszyst kich gmi nach zre ali zo wa no
wię cej służb. Mię dzy in ny mi ich efek -
tem był wpływ na po pra wę bez pie czeń -
stwa na dro gach. O wie le sku tecz niej

wal czo no z nie trzeź wy mi kie row ca mi
– w nie któ rych gmi nach licz ba tych
ujaw nio nych wzro sła kil ka krot nie. Do -
dam, że glo bal nie w ro ku 2012 ujaw -
nio no 171 nie trzeź wych kie ru ją cych,
a w ro ku 2013 już 284, co da je wzrost
w licz bach bez względ nych o 113 ta kich
osób.
– Czy lo kal ne sa mo rzą dy wspie ra ją
po li cję? 
– Współ pra cę z wła dza mi sa mo rzą do -
wy mi oce niam bar dzo do brze. Więk -
szość gmin wspar ło w ubie głym ro ku
po li cję ma te rial nie, oczy wi ście w ra -
mach swo ich moż li wo ści bu dże to -

wych. Ale nie tyl ko wspar cie w for mie
ma te rial nej jest waż ne, wszel kie go ro -
dza ju wspól ne przed się wzię cia edu ka -
cyj ne, pro gra my pro fi lak tycz ne ad re so -
wa ne do spo łe czeń stwa, grup osób
szcze gól nie za gro żo nych, jak np. dzie -
ci oraz osób star szych ma ją swo je miej -
sce w ra mach współ pra cy, gdyż pod no -
szą po ziom wie dzy o za gro że niach
i moż li wo ściach praw nych prze ciw -
dzia ła nia im. 
– Czy w pla nach in we sty cji na 2014
rok prze wi dzia ne są ja kieś in we sty -
cje na te re nie po wia tu?

Dokończenie na str. 3

PO WIAT BEZ PIECZ NIEJ SZY
Wy wiad z Ko men dan tem Miej skim Po li cji w Gli wi cach, in spek to rem KRZYSZ TO FEM SO WU LĄ 

Ruszył długo wyczekiwany remont Ko mi sa ria tu Po li cji w Py sko wi cach. Budynek zo sta nie zmo -
der ni zo wa ny i do sto so wa ny do no wych stan dar dów, a oczy ucieszy nowa elewacja.
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Prze cię ciu wstę gi to wa rzy szy li licz nie ze bra ni fo to re por te rzy i ope ra to rzy te le -
wi zyj ni. Na zdję ciu no ży ce trzy ma wi ce wo je wo da Piotr Spy ra, obok Ga brie la
Le na rto 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. 
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Kry stian Kieł ba sa za stą pił w Ra dzie Ma riu sza Po -
locz ka, któ ry w grud niu ub. ro ku zło żył re zy gna -
cję z funk cji rad ne go. Pod czas wy bo rów w 2010 r.
za jął na stęp ną po zy cję na tej sa mej li ście (KWW
Zgo da i Przy szłość), w tym sa mym okrę gu, co
ustę pu ją cy rad ny. Po wo ła nie go w skład Ra dy na -
stą pi ło dro gą uchwa ły, po czym Kry stian Kieł ba sa
zło żył ślu bo wa nie i przy jął z mo ich rąk od zna kę
„Rad ny Po wia tu Gli wic kie go”. 

Kry stian Kieł ba sa jest wła ści cie lem du że go go -
spo dar stwa rol ne go w Pro bosz czo wi cach, któ re
pro wa dzi z żo ną i dzieć mi. Do dat ko wo zaj mu je
się agro tu ry sty ką i edu ka cją eko lo gicz ną. Obec nie
stu diu je eko no mię na stu diach ma gi ster skich
w Wyż szej Szko le Za rzą dza nia i Ad mi ni stra cji
w Opo lu. To sa mo rzą do wiec z po nad 20-let nim
sta żem. Był m.in. człon kiem Za rzą du Gmi ny To -
szek, a na stęp nie rad nym w tej gmi nie, dłu go let -
nim soł ty sem. Jest człon kiem Ślą skiej Izby
Rol ni czej, na le ży do Związ ku Dzier żaw ców,
Pra co daw ców i Wła ści cie li Ziem skich Wo je -
wódz twa Ślą skie go, któ ry two rzył oraz
do Polskiego Stronnictwa Ludowego. 

Mo cą ko lej nych uchwał Kry stian Kieł ba -
sa zo stał człon kiem dwóch ko mi sji Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go: Ko mi sji Ochro ny Śro do -
wi ska, Roz wo ju i Pro mo cji oraz Ko mi sji Go -
spo dar ki. Z ko lei na prze wod ni czą ce go Ko -
mi sji Go spo dar ki – w miej sce Ma riu sza Po -
locz ka – Ra da wy bra ła po przed nie go wi ce -
prze wod ni czą ce go, To ma sza Ko wo la.

W dal szej czę ści se sji rad ni wy słu cha li
spra woz da nia dy rek to ra Po wia to we go Cen -
trum Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach, Bar ba ry Ter -
lec kiej -Kubi cius – z dzia łal no ści tej jed nost ki or -
ga ni za cyj nej Po wia tu Gli wic kie go w 2013 r. wraz
z wy ka zem po trzeb w za kre sie po mo cy spo łecz nej
i sys te mie pie czy za stęp czej. Na stęp nie przy ję li
8 uchwał w na stę pu ją cych spra wach: wy ra że nia
po par cia dla dzia łań To wa rzy stwa Ochro ny Za byt -
ków Ko lej nic twa i Or ga ni za cji Skan se nów Py sko -
wi ce; usta le nia wy so ko ści opłat za usu nię cie
i prze cho wy wa nie stat ków lub in nych obiek tów
pły wa ją cych na ob sza rze Po wia tu Gli wic kie go;
anek su nr 8 do Po ro zu mie nia z dnia 16 czerw -
ca 2009 r. o ob ję ciu dzia ła niem „Miej skie go Ze -

spo łu do Spraw
Orze ka nia o Nie -
peł no spraw no ści
w Gli wi cach” Po -
wia tu Gli wic kie -
go; zmian w sta tu cie Sa mo dziel ne go Pu blicz ne go
Ze spo łu Opie ki Zdro wot nej w Knu ro wie; roz pa -
trze nia skar gi 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; wy ra że nia in ten cji li kwi da cji nie któ rych szkół
po nad gim na zjal nych; zmian w wie lo let niej pro -
gno zie fi nan so wej Po wia tu Gli wic kie go na la -
ta 2014-2017, a tak że za dań z za kre su re ha bi li ta cji
za wo do wej i spo łecz nej oraz za trud nie nia osób
nie peł no spraw nych fi nan so wa nych ze środ ków
PFRON w 2014 r. 

Rad ni zgło si li wie le in ter pe la cji. Dwie z nich
zwią za ne by ły z nie ru cho mo ścia mi o nie upo rząd -

ko wa nym sta nie praw nym – pierw sza do ty czy ła
dział ki w Nie wie szy, a dru ga dro gi po mię dzy ul.
Zwy cię stwa a ko ścio łem na Kry wał dzie w Knu ro -
wie. Przy po mi nam, że wszyst kie uchwa ły, a tak że
in ter pe la cje, wnio ski i oświad cze nia rad nych
wraz z od po wie dzia mi Za rzą du Po wia tu za miesz -
cza ne są w Biu le ty nie In for ma cji Pu blicz nej – je -
go ad res in ter ne to wy to www.bip.po wiat gli wic -
ki.finn.pl.

Na stęp na se sja od bę dzie się 27 mar ca
o godz. 15.00.

Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
TA DE USZ MA MOK 
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2013 rok był dla na szej służ by zdro wia, szcze gól -
nie zaś dla za mknię tej służ by zdro wia, czy li szpi -
ta li, ro kiem nie ła twym. Kon trak ty, któ re z Na ro do -
we go Fun du szu Zdro wia otrzy ma ły szpi ta le
w Knu ro wie i w Py sko wi cach na ubie gły rok, by -
ły co do war to ści fi nan so wej po rów ny wal ne z ro -
kiem 2011. To, przy uwzględ nie niu wzra sta ją cych
kosz tów w cią gu tych dwóch lat, mu sia ło prze ło -
żyć się na ujem ny wy nik fi nan so wy obu spół ek.
Do kład ne da ne fi nan so we za 2013 rok każ dej ze
szpi tal nych spół ek bę dą zna ne po spo rzą dze niu ich
bi lan sów przez bie głych re wi den tów. Zo sta ną one
skie ro wa ne do za twier dze nia przez zgro ma dze nia
wspól ni ków tych spół ek, któ re mu szą ze brać się
do koń ca czerw ca. Wte dy bę dzie do kład nie wia do -
mo, jak za koń czy ły mi nio ny rok szpi ta le na na -
szym te re nie.

W lep szej kon dy cji fi nan so wej jest SP ZOZ
w Knu ro wie, któ re go dzia łal ność obej mu je kil ka

przy chod ni ogól nych i spe cja li stycz nych w tym
mie ście. Już dziś wia do mo, że bę dzie on miał
za 2013 rok do dat ni wy nik fi nan so wy. Je go do -
kład na war tość zna na bę dzie pod ko niec mar ca.
Le piej rów nież za po wia da się 2014 rok dla szpi ta -
li. We dle prze wi dy wań po win ny one za koń czyć
ten rok bez za dłu żeń, pod wa run kiem jed nak, że
każ dy z nich w stu pro cen tach wy ko na kon trakt
otrzy ma ny z Na ro do we go Fun du szu Zdro wia. 
Te rocz ne pod su mo wa nia są nie zwy kle waż ne,

bo  wiem p rzed
wszyst ki mi ty mi
trze ma pod mio ta -
mi świad czą cy mi
usłu gi me dycz ne stoi du że wy zwa nie – ko niecz -
ność do sto so wa nia ich ba zy lecz ni czej do wy mo -
gów roz po rzą dze nia mi ni stra zdro wia, któ re sta ną
się obo wiąz ko we od 1 stycz nia 2017 ro ku. To
ozna cza po waż ne re mon ty i mo der ni za cje, wią żą -
ce się z du ży mi in we sty cja mi.

W tym ro ku za rów no oby dwa szpi ta le, jak i SP
ZOZ w Knu ro wie prze wi du ją in we sty cje zwią za ne
z do sto so wa niem ich do stan dar dów. Szpi tal w Py -
sko wi cach bę dzie kon ty nu ował pra ce, któ re pro -
wa dzo ne są tu już od kil ku lat, a ob ję ły m.in. bu -
do wę łącz ni ka mię dzy dwo ma bu dyn ka mi czy mo -
der ni za cję izby przy jęć. Obec nie spo rzą dza ny jest
przez spół kę wie lo let ni plan in we sty cyj ny do 2016
ro ku, uwzględ nia ją cy wszyst kie wy mo gi roz po -

rzą dze nia mi ni stra zdro wia. Po dob -
ne dzia ła nia pro wa dzo ne są przez
Szpi tal w Knu ro wie. Z ko lei knu -
row ski SP ZOZ spo rzą dził już do ku -
men ta cję okre śla ją cą za kres prac
do sto so waw czych w Przy chod ni
nr 2 przy ul. Ka zi mie rza Wiel kie go.
Obec nie trwa opra co wy wa nie har -
mo no gra mu tych ro bót, uwzględ -
nia ją ce go kosz ty in we sty cji i źró dła
fi nan so wa nia.

W oby dwu szpi ta lach ko niecz ne
są wie lo mi lio no we re mon ty i mo -
der ni za cje. Wia do mo, że one sa me
nie udźwi gną ich cię ża ru fi nan so -

we go, a po moc po wia tu rów nież nie wy star czy.
Mam na dzie ję i prze ko na nie, że bę dzie do bra wo -
la za rów no rad nych po wia to wych, jak rów nież
rad nych gmin na sze go po wia tu, aby umoż li wić re -
ali za cję za mie rzeń in we sty cyj nych na szych szpi ta -
li, po przez ich wspar cie fi nan so we. Ina czej mo że
się oka zać, że w 2017 ro ku szpi ta le te prze sta ną
ist nieć, co by ło by dla miesz kań ców na szych miast
i gmin nie do za ak cep to wa nia.

Sta ro sta gli wic ki MI CHAŁ NIE SZPO REK 

WIE ŚCI Z SE SJI
Ma my w swym gro nie no we go rad ne go. Na lu to wej se sji Ra dy
Po wia tu Gli wic kie go ślu bo wa nie zło żył Kry stian Kieł ba sa, rol nik
z Pro bosz czo wic i sa mo rzą do wiec z dłu go let nim sta żem.

Dwie ko mi sje Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go część swych lu to wych po sie -
dzeń od by ły wspól nie. W ten spo -
sób Ko mi sja Bu dże tu i Fi nan sów
oraz Ko mi sja Go spo dar ki ra zem
po chy li ły się nad spra wa mi ko mu -
ni ka cji i trans por tu w po wie cie.
Punk tem wyj ścia do te go te ma tu by ło
spra woz da nie fi nan so we i z pra cy Wy -
dzia łu Ko mu ni ka cji i Trans por tu Sta ro -
stwa Po wia to we go w Gli wi cach
za 2013 rok, przed sta wio ne przez je go
na czel nicz kę, Jo lan tę Ho lecz ke. W ub.
ro ku wy dział ten od no to wał zwięk sze -
nie wy dat ków i do cho dów w sto sun ku
do za kła da ne go pla nu. Wy ni ka ło to
z fak tu, iż w 2013 r. w po rów na niu
z 2012 r. zwięk szy ła się licz ba wy da -
wa nych dru ków – do wo dów re je stra -
cyj nych z 12 751 do 13 516, po zwo leń
cza so wych z 10 671 do 12 518, kart po -
jaz dów z 2 347 do 2 588 i mię dzy na ro -
do wych praw jaz dy z 34 do 45. W ten
spo sób prze zna czo no wię cej pie nię dzy

na dru ki do ty czą ce re je stra cji sa mo cho -
dów i ta blic, ale rów no cze śnie więk szy
był do chód uzy ska ny z wy da wa nych
klien tom dru ków Pań stwo wej Wy twór -
ni Pa pie rów War to ścio wych i ta blic.
Nie co mniej niż pla no wa no wy da no
na to miast praw jaz dy. Wy dział Ko mu -
ni ka cji zaj mu je się tak że ta ki mi spra -
wa mi jak m.in. wy da wa nie li cen cji
na prze wóz osób i rze czy oraz ze zwo -
leń na prze wo zy – z te go ty tu łu do chód
był więk szy niż za kła da no. Do kom pe -
ten cji wy dzia łu na le ży też sze reg in -
nych spraw, np. wy da wa nie kart par -
kin go wych, le gi ty ma cji in struk tor -
skich, usu wa nie z dróg po jaz dów i ich
prze cho wy wa nie. Ogó łem wy dział
w ub. ro ku miał wy dat ki wy no szą ce
bli sko 1,2 mln zł, a je go do cho dy to po -
nad 2,4 mln zł.

Na stęp nie Jo an na Pik tas, na czel nik
Wy dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji przed -
sta wi ła pre zen ta cję nt. moż li wo ści do -

fi nan so wa nia in we -
sty cji dro go wych ze
środ ków unij nych.
Do ty czy ła ona
głów nie trzech in -
we sty cji – mo der ni -
za cji mo stów
w Pław nio wi cach
i Le bo szo wi cach
oraz tzw. Szla ku eu -
ro pej skie go, sta no -
wią ce go al ter na ty -
wę dla czę ści au to -
stra dy A4 prze bie -
ga ją cej przez po wiat. W dal szej czę ści
po sie dze nia rad ni za da wa li py ta nia
zwią za ne z ty mi za gad nie nia mi, na któ -
re od po wia da li rów nież wi ce sta ro sta
gli wic ki Wal de mar Do mbek i skarb nik
Po wia tu Gli wic kie go Ma ria Owcza -
rzak -Siej ko.

O krót kie pod su mo wa nie po pro -
si li śmy pro wa dzą cych po sie dze nie:

Bog da na Li twi na – prze wod ni czą ce -
go Ko mi sji Bu dże tu i Fi nan sów oraz
To ma sza Ko wo la – ówczesnego wi -
ce prze wod ni czą ce go Ko mi sji Go -
spo dar ki, obecnego przewodniczącego.

– Po zy tyw nie oce nia my pra cę Wy -
dzia łu Ko mu ni ka cji i Trans por tu, a tak -
że je go spra woz da nie fi nan so we – mó -
wi Bog dan Li twin.

– Szcze gól nie cie szy nas in for ma -
cja, że w wy dzia le tym za cznie już nie -
ba wem dzia łać elek tro nicz ny sys tem
ko lej ko wy, wy da ją cy klien tom nu mer -
ki na okre ślo ną go dzi nę i kie ru ją cy ich
do kon kret ne go okien ka. To roz ła du je
ko lej ki w tym naj bar dziej ob lę żo nym
w sta ro stwie wy dzia le i po pra wi kom -
fort ob słu gi miesz kań ców. (RG)

Szpi ta le, choć wciąż są mo der ni zo wa ne, na dal wy ma ga ją
dal szych in we sty cji.
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Po złożeniu ślubowania Krystian Kiełbasa odebrał
odznakę Radnego Powiatu Gliwickiego.
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2 www.powiatgliwicki.pl
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Służ ba zdro wia –
ko niecz ne in we sty cje
Co mie sięcz ny fe lie ton w „Wia do mo ściach Po wia tu Gli wic kie go”
tym ra zem po świę cę służ bie zdro wia na te re nie po wia tu – głów -
nie szpi ta lom, choć nie tyl ko. Za na mi ko lej ny trud ny rok w tej
dzie dzi nie, a przed na mi ko lej ne wy zwa nia.

Wspól nie o ko mu ni ka cji i trans por cie

Wspólne posiedzenie dwóch połączonych komisji Rady Powiatu Gliwickiego.
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Do ta cje 
dla or ga ni za cji 
Za rząd Po wia tu Gli wic kie go udzie lił
do ta cji w ra mach otwar te go kon -
kur su ofert.

Wspar cie fi nan so we zo sta nie udzie lo ne
na za da nia pu blicz ne Po wia tu Gli wic -
kie go w 2014 r. z kil ku za kre sów. Sto -
wa rzy sze nie Lu dzie Mia sta otrzy ma ło
do ta cję z za kre su kul tu ry, sztu ki,
ochro ny dóbr kul tu ry i dzie dzic twa na -
ro do we go na „Plą sy Dra my II Ogól no -
pol skie Spo tka nia Ta necz ne” (wy so -
kość do ta cji: 4000 zł). Z za kre su wspie -
ra nia i upo wszech nia nia spor tu wspar -
cia udzie lo no: AZS Klu bo wi Śro do wi -
sko we mu Po li tech ni ki Ślą skiej na re ali -
za cję XVI Ogól no pol skie go Tur nie ju
Sza cho we go dla Dzie ci i Mło dzie ży
z oka zji Dnia Dziec ka (1000 zł), Ama -
tor skie mu Klu bo wi Bie ga cza z Knu ro -
wa na „XXIII Mię dzy na ro do wy Bieg
Mło do ści” (4740 zł), Klu bo wi Spor to -
we mu „Zam ko wiec” w Tosz ku
na VI In te grę, czy li In te gra cyj ną Spar -
ta kia dę im. dr. L. Gut t man na (3500 zł)
oraz Sto wa rzy sze niu Ro dzin i Przy ja -
ciół Osób z Nie peł no spraw no ścią In te -
lek tu al ną na Cho re ote ra pię (2500 zł).
Zaś z za kre su ochro ny i pro mo cji zdro -
wia do ta cję na za da nie pn. „Pod ha le
Przy ja zne Dia be ty kom” otrzy ma ło
Knu row skie Sto wa rzy sze nie Dia be ty -
ków (3000 zł). (SoG)

Z ro bo czą wi zy tą w po wie cie gli -
wic kim go ścił To masz Ję drzej czak,
se kre tarz sta nu w Kan ce la rii Pre ze -
sa Ra dy Mi ni strów.

To masz Ję drzej czak w Kan ce la rii Pre -
ze sa Ra dy Mi ni strów wy ko nu je m.in.
za da nia zwią za ne ze współ pra cą ze śro -
do wi ska mi spo łecz ny mi, dia lo giem
spo łecz nym oraz ob słu gą Ra dy
do Spraw Uchodź ców. 

Pod czas po by tu w po wie cie gli wic -
kim 6 lu te go mi ni ster To masz Ję drzej -
czak, któ re mu to wa rzy szył asy stent
Prze my sław Ci choc ki, spo tkał się
w sta ro stwie po wia to wym z wła dza mi
po wia tu na cze le ze sta ro stą Mi cha łem
Nie szpor kiem i wi ce sta ro stą Wal de ma -
rem Do mb kiem. Roz mo wy do ty czy ły
głów nie no wej per spek ty wy unij nej
na la ta 2014-2020, pla no wa nych in we -
sty cji i za mia rów roz wo ju lo kal nej in -
fra struk tu ry. Na stęp nie se kre tarz sta nu

od wie dził du że przed się bior stwo rol no -
-prze my sło we, pro wa dzo ne przez Gru -
pę Bu tor w Ła nach Wiel kich (gmi na
So śni co wi ce). W 2011 ro ku w tym no -
wo cze snym go spo dar stwie uru cho mio -
no bio ga zow nię po łą czo ną z go rzel nią.
In we sty cja ta sta no wi in no wa cyj ne po -
łą cze nie w jed ną ca łość dwóch od ręb -
nych pro ce sów tech no lo gicz nych,
przy wy ko rzy sta niu do wy twa rza nia
ener gii po wsta ją ce go w go spo dar stwie
obor ni ka. – Bar dzo cie szą przy kła dy
tak do brze pro spe ru ją cych firm w Pol -
sce – mó wił Tomasz Ję drzej czak. 

W dal szej ko lej no ści se kre tarz sta -
nu spo tkał się z wójt gmi ny Pil cho wi -
ce, Jo an ną Ko ło czek -Wy bie rek. War to
za zna czyć, że gmi na ta w 2013 ro ku
otrzy ma ła Zło ty Laur Kom pe ten cji,
przy zna ny przez Re gio nal ną Izbę Go -
spo dar czą w Ka to wi cach. Tomasz Ję -
drzej czak pod kre ślił, iż wszyst kie

dzia ła nia i osią gnię cia tej gmi ny
świad czą o do brze do bra nej, po my sło -
wej i zgra nej ka drze sa mo rzą do wej.
Pod czas tej czę ści wi zy ty se kre tarz
sta nu wziął udział w uro czy stym
otwar ciu pra cow ni lin gwi stycz nej
w Ze spo le Szkół w Pil cho wi cach oraz
in au gu ra cji dzia łal no ści Do mu Ma lu -
cha w miej sco wo ści Wil cza, gra tu lu -
jąc wła dzom gmi ny tak po trzeb nych
in we sty cji. Na ko niec To masz Ję drzej -
czak spo tkał się w Tosz ku z przed sta -
wi cie la mi PSL i lo kal nych or ga ni za cji
po za rzą do wych. Pod czas wi zy ty se -
kre ta rzo wi sta nu to wa rzy szy li m.in.
sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek,
wi ce sta ro sta Wal de mar Do mbek, kie -
row nik Biu ra Po wia to we go Agen cji
Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol -
nic twa w Py sko wi cach An drzej Frej no
oraz pre zes PSL Gli wi ce Da riusz Ko -
so wicz. 

– Pod su mo wu jąc wi zy tę w na szym
po wie cie mi ni ster To masz Ję drzej czak
z du żym uzna niem od niósł się do dzia -
łań w po szcze gól nych gmi nach, jak
rów nież pod kre ślił do brą współ pra cę
po mię dzy po wia tem i gmi na mi, po -
przez któ rą moż na do brze słu żyć spo łe -

czeń stwu – mó wi sta ro sta Mi chał Nie -
szpo rek. – Jest to moc ny ar gu ment
za tym, by w dal szym cią gu sku tecz nie
umac niać współ pra cę z gmi na mi dla
do bra miesz kań ców na sze go po wia tu. 

(RG)

Rząd – po wiat – gmi ny 

Pod czas wi zy ty w sta ro stwie. Od le wej sto ją: Prze my sław Ci choc ki, Mi chał
Nie szpo rek, To masz Ję drzej czak, Wal de mar Do mbek, An drzej Frej no i Da riusz
Ko so wicz.
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Alek sandr Po ka ne wicz – pre zy dent
Ki jow skie go Uni wer sy te tu Me dycz -
ne go oraz prof. Sier giej Gicz ka kie -
ru ją cy w tej uczel ni Ka te drą Ana to -
mii Pa to lo gicz nej, by li przez kil ka
dni go ść mi Mi cha ła Ek ker ta, pre ze -
sa Za rzą du Szpi ta la w Knu ro wie.
Wi zy ta przy pa dła na naj bar dziej go rą cy
na Ukra inie okres, gdy po krwa wych
wy da rze niach na Maj da nie w Ki jo wie
po wsta wał no wy rząd. Stąd nie mal
każ de spo tka nie – a by ło ich pod czas
tej wi zy ty bar dzo du żo – koń czy ło się
kie ro wa ny mi do go ści sło wa mi „Trzy -
ma my za was kciu ki, ży czy my wa sze -
mu kra jo wi, by uda ło mu się wyjść
z głę bo kie go kry zy su, w ja kim się zna -
lazł”. Te go też ży czy ła im Kry sty na
Szu mi las, po seł na Sejm RP, któ ra spo -
tka ła się z przed sta wi cie la mi me dycz -
ne go świa ta Ukra iny na te re nie Szpi ta -
la w Knu ro wie. 

Do spo tka nia do szło 25 lu te go. Go -
ście naj pierw roz ma wia li z Kry sty ną
Szu mi las w bu dyn ku dy rek cji tej lecz -
ni cy, a na stęp nie od wie dzi li re mon to -
wa ny obec nie obiekt przy ul. Dwor co -
wej, w któ rym za dwa mie sią ce zo sta -
nie uru cho mio ny Za kład Opie kuń czo -
-Lecz ni czy. Po obiek cie tym opro wa -
dził ich Mi chał Ek kert i Ma te usz Nie -
wda na ze Szpi ta la w Knu ro wie. 

– Na wią za łem współ pra cę z Ki jow -
skim Uni wer sy te tem Me dycz nym, po -

nie waż bar dzo za le ży mi na obo pól nie
ko rzyst nych kon tak tach – wy ja śnia Mi -
chał Ek kert. – Cho dzi szcze gól nie
o moż li wość od by wa nia prak tyk przez
stu den tów z Ukra iny w na szym szpi ta lu,
a tak że o współ pra cę me dycz ną. Choć
pla ców ki lecz ni cze na Ukra inie są bar -
dzo bied ne, to nie któ re dzie dzi ny me dy -
cy ny są tam na wyż szym po zio mie niż
u nas, np. oku li sty ka, dia be to lo gia czy
psy chia tria. Na tam tej szych uczel niach
pro wa dzo ne są też cen ne ba da nia na -
uko we, a ich po ten cjał jest ogrom ny. 

Roz mo wy z Kry sty ną Szu mi las sku -
pi ły się na kwe stiach moż li wo ści apli -
ko wa nia o środ ki unij ne, ujed no li ce nia
pro gra mu stu diów na uczel niach me -
dycz nych w obu kra jach, obo pól ne go
uzna wa nia dy plo mów ukoń cze nia stu -
diów, fi nan so wa nia uczel ni wyż szych
oraz in no wa cyj nych ba dań na uko wych. 

Go ście z Ukra iny pod czas trzy dnio -
wej wi zy ty w Pol sce mie li bar dzo na -
pię ty pro gram po by tu. – Chcia łem im
po ka zać jak naj wię cej z te go, co trze ba
zo ba czyć w pla ców kach me dycz nych
oraz umoż li wić na wią za nie cie ka wych
kon tak tów z wie lo ma śro do wi ska mi –
mó wi Mi chał Ek kert. 

Ukra iń cy by li m.in. w Ślą skim Cen -
trum Cho rób Ser ca, któ re za pre zen to -
wał im dy rek tor prof. Ma rian Ze mba la,
od wie dzi li Wie lo spe cja li stycz ny Szpi -

tal Po wia to wy w Tar now skich Gó rach,
spo tka li się z po słem do Par la men tu
Eu ro pej skie go Mał go rza tą Handz lik
oraz przed sta wi cie la mi Wo je wódz twa
Ślą skie go. Pod czas wi zy ty pod pi sa ne
zo sta ło po ro zu mie nie mię dzy Ki jow -
skim Uni wer sy te tem Me dycz nym
a Wyż szą Szko łą Tech nicz ną w Ka to -
wi cach, okre śla ją ce za sa dy współ pra cy
tych obu uczel ni wyż szych – dzię ki
nie mu mło dzi Ukra iń cy bę dą mo gli
stu dio wać na WST. 

– Dla nas Pol ska jest bra mą do Eu -
ro py – pod kre śla li kil ka krot nie go ście
z Ki jo wa. – Wasz kraj zro bił prze -
ogrom ny krok cy wi li za cyj ny w ostat -
nich 20 la tach – mó wił prof. Sier giej
Gicz ka. – Wi dać to na każ dym kro ku:
gdy pa trzy się na dro gi, bu dyn ki, za go -
spo da ro wa nie prze strze ni, szpi ta le,
szko ły… By łem w Pol sce w 1990 ro ku
i po tra fię do ce nić to, cze go do ko na li -
ście. Ży czył bym so bie, by Ukra ina po -
szła wa szą dro gą. (RG)

Na ukow cy z Ukra iny w Knu ro wie

Go ście zwie dzi li bu dy nek ad ap to wa ny na po trze by Za kła du Opie kuń czo -
-Lecz ni cze go w Knu ro wie. Od le wej: Alek sandr Po ka ne wicz, Mi chał Ek kert,
Kry sty na Szu mi las, Sier giej Gicz ka i Ma te usz Nie wda na.
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Dokończenie ze str. 1

– Kon ty nu uje my roz po czę ty re mont ge -
ne ral ny i ada pta cję bu dyn ku Ko mi sa ria -
tu Po li cji w Py sko wi cach. Ta nie ru cho -
mość zo sta ła nam prze ka za na kil ka lat
te mu przez Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach. Do pie ro w ubie głym ro ku
uda ło się roz po cząć in we sty cję. Obiekt
zo sta nie wy re mon to wa ny i w mia rę
moż li wo ści do sto so wa ny do no wo
wpro wa dzo nych w pol skiej po li cji stan -
dar dów. Ter min ukoń cze nia in we sty cji
okre ślo no na 15 li sto pa da 2015 ro ku.

Pie nią dze po cho dzą z rzą do we go pro -
gra mu stan da ry za cji ko mi sa ria tów i ko -
mend. Pla nu je my też re mont oraz ter -
mo mo der ni za cję I ko mi sa ria tu w Gli wi -
cach, któ ry ob słu gu je te ren gmi ny So -
śni co wi ce. Prze wi du je się m.in. prze bu -
do wę i re mont stre fy wej ścia, wy ko na -
nie pod jaz du dla osób nie peł no spraw -
nych, wy mia nę okien, izo la cję fun da -
men tów, re mont ogro dze nia.
– Czy zwięk szy się za trud nie nie
w KMP Gli wi ce? Czy bę dzie wię cej
po li cjan tów na na szym te re nie?

– W gli wic kim gar ni zo nie od kil ku lat
od czu wa my de fi cy ty ka dro we. W 2013
ro ku bra ko wa ło nam 60 po li cjan tów.
Nie ste ty, po ziom za trud nie nia nie za le -
ży od ko men dan ta miej skie go, o tym
de cy du je wła dza w War sza wie i jest to
ści śle po wią za ne z za sob no ścią bu dże -
tu pań stwa. Na pa wa ją ce opty mi zmem
jest to, że pod czas ostat niej od pra wy
rocz nej, w któ rej uczest ni czy li też
przed sta wi cie le wszyst kich na szych sa -
mo rzą dów, nad in spek tor Krzysz tof Ja -
rosz, Ślą ski Ko men dant Wo je wódz ki
Po li cji, za de kla ro wał przy dzie le nie na -
sze mu gar ni zo no wi od po wied nich sił
z no we go na bo ru. W ro ku 2014 Ko -

men da Miej ska Po li cji w Gli wi cach zo -
sta ła za si lo na na bo rem 20 adep tów
służ by po li cyj nej. Ko lej ne przy ję cia są
prze wi dy wa ne sys te ma tycz nie w cią gu
ro ku, jed nak fak tycz na po pra wa sta nu
ilo ścio we go po li cjan tów fak tycz nie
wy ko nu ją cych służ bę na stą pi po od by -
ciu prze szko le nia pod sta wo we go trwa -
ją ce go 6 mie się cy. Po tym okre sie oso -
by te zo sta ną przydzie lo ne do wy ko ny -
wa nia służb w ko mór kach pa tro lo wo -
-in ter wen cyj nych oraz ru chu dro go we -
go. Dzia ła nia te win ny dać od czu wal ną
po pra wę po czu cia bez pie czeń stwa oby -
wa te li, gdyż wi dok po li cjan tów peł nią -
cych służ bę w pa tro lach zmo to ry zo wa -

nych jak i pie szych nie bę dzie na le żał
do rzad ko ści.

Opr.: RO MA NA GOZ DEK 

PO WIAT BEZ PIECZ NIEJ SZY

Ko men dant Miej ski Po li cji w Gli wi -
cach, insp. Krzysz tof So wu la 
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Ta de usz Ma mok, by ły dłu go let ni
nad le śni czy Nad le śnic twa Ru dzi -
niec na le żą cy do Ko ła Ło wiec kie -
go „Bór” w Ka to wi cach, uho no ro -
wa ny zo stał „Zło mem” – naj wyż -
szym od zna cze niem za za słu gi ło -
wiec kie.

Uro czy ste wrę cze nie od zna cze nia od -
by ło się 25 lu te go w Ru dziń cu. „Złom”
wrę czo ny zo stał Ta de uszo wi Ma mo ko -
wi przez Ja na Su cho rań cza ka – człon ka
ho no ro we go Pol skie go
Związ ku Ło wiec kie go,
wi ce pre ze sa Na czel nej
Ra dy Ło wiec kiej
w War sza wie i pre ze sa
Okrę go wej Ra dy Ło -
wiec kiej w Ka to wi -
cach. – Ta de usz Ma -
mok to po stać nie tu -
zin ko wa – mó wił Jan
Su cho rań czak. – Od 40
lat pra cu je w róż nych
struk tu rach Pol skie go
Związ ku Ło wiec kie go,
jest ak tyw nym dzia ła -
czem z wiel ką wie dzą
i umie jęt no ścia mi or -
ga ni za cyj ny mi. Przez
la ta udo wod nił, że moż na być rów no -
cze śnie do brym nad le śni czym i do -
brym my śli wym. 

Ta de usz Ma mok dzię ku jąc za to wy -
so kie od zna cze nie pod kre ślił, jak istot -
ne jest współ dzia ła nie le śni ków, śro do -
wi ska ło wiec kie go i sa mo rzą dow ców.
– Uda ło się nam wy pra co wać w Nad le -
śnic twie Ru dzi niec mo del współ pra cy
gwa ran tu ją cy zro zu mie nie wszyst kich

stron pod pi su ją cych pla ny ło wiec kie –
stwier dził. – To du ży suk ces, bo wiem
jest to te ren bar dzo na ra żo ny na szko dy
czy nio ne przez zwie rzy nę le śną. By je
zmi ni ma li zo wać, trze ba du żo do brej
wo li ze stro ny wszyst kich, któ rzy bio rą
udział w pla no wa niu i re ali zo wa niu ło -
wiec twa. Cie szę się, że mo ja dzia łal -
ność zo sta ła do ce nio na przez wła dze
Pol skie go Związ ku Ło wiec kie go.

Otrzy ma ne od zna cze nie jest zwień cze -
niem te go, co uda ło mi się zro bić dla
do bra nas wszyst kich.

Ta de usz Ma mok ode brał gra tu la cje
od licz nie zgro ma dzo nych le śni ków,
przed sta wi cie li kół ło wiec kich, sa mo -
rzą dow ców i re pre zen tan tów służb
mun du ro wych. Pod czas tej sa mej uro -
czy sto ści Je rzy Po low czyk, le śni czy
Le śnic twa Ostro pa od zna czo ny zo stał

przez Ja na Su cho rań cza ka Zło tym Me -
da lem Za słu gi Ło wiec kiej.

„Złom” jest od zna cze niem usta no -
wio nym w dwu dzie sto le ciu mię dzy wo -
jen nym i nada wa nym szcze gól nie za -
słu żo nym, dłu go let nim dzia ła czom ło -
wiec kim. Ma kształt zło tej od zna ki
w po sta ci dwóch ga łą zek – li ścia stej

i szpil ko wej. Je go na -
zwa wy wo dzi się
od jed ne go z naj waż -
niej szych zwy cza jów
ło wiec kich, któ re uze -
wnętrz nia ją sza cu nek
dla po ko na ne go zwie -
rza. „Złom” to krót ka
ga łąz ka z drzew lub
krze wi nek ro sną cych
w miej scu upo lo wa nia
przez my śli we go
zwie rzy ny gru bej.
Na po lo wa niu zbio ro -
wym pro wa dzą cy po -
lo wa nie odła mu je tę
ga łąz kę, po czym jej
część wkła da się zwie -

rzy nie do gę by ja ko tzw. ostat ni kęs,
dru gą czę ścią przy kry wa się ra nę wlo -
to wą tzw. pie częć, a po zo sta łą część
umo czo ną w far bie (krwi zwie rza) wrę -
cza na kor de la sie, no żu my śliw skim
lub ka pe lu szu zdo byw cy tro feum. My -
śli wy no si z du mą „złom” we tknię ty
z pra wej stro ny za wstąż ką ka pe lu sza.
Jest to oby czaj, do któ re go pra wi my -
śli wi przy wią zu ją wiel ką wa gę. (RG)

Ło wiec ki laur

Ta de usz Ma mok (z pra wej) z Ja nem Su cho rań cza kiem tuż po ode bra -
niu „Zło mu”.
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– Pa ni po seł, już 10 lat je ste śmy
w Unii. To na pew no czas wiel kich
zmian, no wych szans i per spek tyw.
Jed no się nie zmie ni ło. Od lat wspie -
ra Pa ni ko bie ty… 
– Tak, to praw da. Od po cząt ku mo jej
pra cy w Par la men cie Eu ro pej skim
z du żym za an ga żo wa niem wspie ram
ko bie ty i pod kre ślam ro lę, ja ką mo gą
i po win ny od gry wać w spo łe czeń stwie,
biz ne sie czy po li ty ce. Choć ich licz ba
we wszyst kich sfe rach ży cia pu blicz ne -
go ca ły czas się zwięk sza, rze czy wi -
stość na dal jest da le ka od ide ału. To
z pew no ścią mu si się zmie nić. Mam
więc spo ro do zro bie nia w Bruk se li
i re gio nie! 
– A jak po seł do Par la men tu Eu ro -
pej skie go mo że wspie rać ko bie ty? 
– Od dłuż sze go cza su mot tem mo jej
pra cy na rzecz ko biet jest ha sło „5 fi la -
rów przed się bior czo ści”. Rok te mu
zor ga ni zo wa łam wiel ką wy sta wę na te -
mat ko biet w biz ne sie. Dla cze go? Bo
choć biz nes nie ma płci, ja sa ma przez
kil ka na ście lat pro wa dzi łam wła sną fir -
mę i wiem, z ja ki mi wy zwa nia mi się to
wią że. To też nie przy pa dek, że już
od pra wie 10 lat zaj mu ję się w Par la -
men cie Eu ro pej skim pro ble ma mi ma -
łych i śred nich przed się biorstw. Co cie -
ka we: pań jest w UE wię cej niż pa nów,
ale sta no wią one tyl ko jed ną trze cią
unij nych przed się bior ców. To ogrom ny
po ten cjał, któ ry na le ży wy ko rzy stać,
szcze gól nie te raz, kie dy wal czy my
z kry zy sem. Zor ga ni zo wa łam wy sta wę
w Par la men cie Eu ro pej skim, bo chcia -
łam ko bie cą przed się bior czość pro mo -
wać w miej scu, w któ rym po wsta ją
prze pi sy ma ją ce wpływ na ży cie nas
wszyst kich. By ła to nie tyl ko wy sta wa,
ale też kon fe ren cja, spo tka nia ro bo cze
i warsz ta ty na te mat do stę pu do fi nan -
so wa nia firm, sie ci wspar cia, edu ka cji,
in no wa cji oraz pro gra mów rzą do wych.
W pro jek cie wzię ło udział pra wie 300
osób, w tym tak że dwóch unij nych ko -
mi sa rzy, któ rzy, co war to za zna czyć,
bar dzo rzad ko przyj mu ją za pro sze nia
na te go ty pu wy da rze nia.
– Bruk se la chy ba za uwa ży ła te sta ra -
nia, bo zo sta ła pa ni Ho no ro wym Am -
ba sa do rem Plat for my Przed się bior -
czo ści Ko biet, a kil ka mie się cy te mu
nada no pa ni ty tuł Oso bo wo ści Ro -
ku 2013 za wspar cie ko biet w biz ne -
sie. 
– Za le ży mi przede wszyst kim, by two -
rzo ne w Bruk se li prze pi sy, któ rych ce -
lem jest wspie ra nie ko biet, od po wia da -
ły na rze czy wi ste pro ble my, któ re po ja -
wia ją się rów nież i w na szym re gio nie.
Ogrom nie się cie szę, że te sta ra nia zo -
sta ły za uwa żo ne. Plat for ma Przed się -
bior czo ści Ko biet to wła śnie owoc mo -

jej wy sta wy – zrze sza m. in. eu ro par la -
men ta rzy stów, or ga ni za cje po za rzą do -
we i fir my wspól nie dzia ła ją cych
na rzecz pro mo wa nia przed się bior czo -
ści ko biet we wszyst kich kra jach człon -
kow skich UE. A nie zwy kłe wy róż nie -
nie – ty tuł Oso bo wo ści Ro ku 2013 –
przy zna ny mi przez sto wa rzy sze nie
zrze sza ją ce ma łe fir my eu ro pej skie,
wie le dla mnie zna czy! Jest też zo bo -
wią za niem na przy szłość i bę dzie mnie
mo ty wo wać do ko lej nych dzia łań
na rzecz wspar cia ko biet.
– Zbli ża się Dzień Ko biet. Pa ni już
od kil ku lat or ga ni zu je z tej oka zji
spo tka nia ko biet dla człon kiń Kół
Go spo dyń Wiej skich w ca łym re gio -
nie. Dla cze go? 
– Pa nie z Kół Go spo dyń Wiej skich ma -
ją spe cjal ne miej sce w mo im ser cu.
Sza nu ję to, że ma ją ty le po my słów
na in te gra cję lo kal nych spo łecz no ści,
kul ty wo wa nie tra dy cji, zwy cza jów czy
ob rzę dów, a przy tym są tak po god ne
i życz li we! Spo tkań z ni mi nie trak tu ję
jak obo wią zek, a ogrom ną przy jem -
ność! Eu ro pej skie Dni Ko biet, któ re or -
ga ni zu ję w ca łym wo je wódz twie, są
for mą po dzię ko wa nia za ich co dzien ną
pra cę. Ha sło woj. ślą skie go to „Po zy -
tyw na ener gia” i ja sta ram się wła śnie
ta ką ener gią dzie lić się z ludź mi. Ta ka
jest też idea tych spo tkań. Z ro ku na rok
gro ma dzą one co raz wię cej uczest ni -
ków, a na sze pa nie z KGW wy twa rza ją
wię cej po zy tyw nej ener gii niż nie jed na
elek trow nia! 
– Cze go mo że my pa ni ży czyć z oka zji
Dnia Ko biet? 
– Rok 2014 bę dzie bar dzo waż nym ro -
kiem dla nas wszyst kich. Ży czy ła bym
so bie, by wy wal czo ne mi liar dy, któ re
tra fią do nas z UE przy nio sły no we in -
we sty cje, pro jek ty i no we szan se dla
na sze go wo je wódz twa. Nie mo że my
rów nież za po mnieć, że 25 ma ja od bę -
dą się ko lej ne eu ro pej skie wy bo ry. Już
te raz war to o tym mó wić, bo nie ste ty
fre kwen cja w na szym kra ju nie jest
naj wyż sza, a wie dza na te mat unij -
nych in sty tu cji i pra cy po słów do Par -
la men tu Eu ro pej skie go jest nie po ko ją -
co ma ła. War to jed nak wziąć spra wy
w swo je rę ce i pójść do wy bo rów. Pa -
mię taj my, że jest to przy wi lej, o któ ry
nie któ rzy lu dzie na dal mu szą wal -
czyć! Ja mam na dzie ję, że na dal bę dę
mo gła cie szyć się sym pa tią i za ufa -
niem miesz kań ców na sze go re gio nu –
chcia ła bym kon ty nu ować pra cę w Par -
la men cie, a zdo by te do świad cze nia
i wie dzę za mie niać na do bre prze pi sy,
rów nież te, któ re po ma gać bę dą
miesz kan kom na sze go wo je wódz twa
i ich fir mom. 

(Opr. SM)

Pro sto z Bruk se li

Wspie ram
ko bie ty,
wspie ram
fir my
Roz mo wa z po seł do Par la men -
tu Eu ro pej skie go MAŁ GO RZA TĄ
HANDZ LIK

„Kie run ki dzia łań Ka sy Rol ni cze go
Ubez pie cze nia Spo łecz ne go” –
pod ta kim ha słem od by wa ło się
spo tka nie in for ma cyj ne, zor ga ni zo -
wa ne 27 lu te go w Py sko wi cach.

Or ga ni za to rzy spo tka nia – wi ce wo je -
wo da ślą ski An drzej Pi lot i KRUS Od -
dział Re gio nal ny w Czę sto cho wie – za -
pro si li na nie przed sta wi cie li sze re gu
in sty tu cji dzia ła ją cych na rzecz rol nic -
twa, sa mo rzą dow ców, rol ni ków, soł ty -
sów. W tym gro nie wszy scy spo tka li
się w go ścin nej sie dzi bie Miej skie go
Ośrod ka Kul tu ry i Spor tu w Py sko wi -
cach, by ra zem po dy sku to wać o tym,
jak KRUS speł nia swą mi sję
i ja kie da je moż li wo ści
miesz kań com wsi.

Ob ra do wa no w bar dzo
re pre zen ta tyw nym gro nie.
W pre zy dium (na zdję ciu
od le wej) za sie dli: Grze gorz
Bo ski – dy rek tor Ślą skie go
Ośrod ka Do radz twa Rol ni -
cze go, To masz Ża biń ski –
dy rek tor Od dzia łu Te re no -
we go Agen cji Ryn ku Rol ne -
go w Ka to wi cach, Ro man
Wło darz – pre zes Za rzą du
Ślą skiej Izby Rol ni czej, Ber -
na det ta Niem czyk – pre zes
Kra jo wej Ra dy Kół Go spo -
dyń Wiej skich, Wła dy sław
Se ra fin – pre zes Kra jo we go

Związ ku Rol ni ków, Kó łek i Or ga ni za -
cji Rol ni czych, wi ce wo je wo da An drzej
Pi lot, Mi chał Nie szpo rek – sta ro sta gli -
wic ki, Wie sław Lesz czyń ski – za stęp ca
bur mi strza Py sko wic, Ta de usz Ma mok
– prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go, Zyg munt Ad ria nek – dy rek -
tor Okrę go wej Sta cji Che micz no -Rol -
ni czej w Gli wi cach oraz An drzej Frej -
no – kie row nik Biu ra Po wia to we go
Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za -
cji Rol nic twa w Gli wi cach. Ro lę go -
spo dyń spo tka nia peł ni ły Ire na Ła ba –
dy rek tor Od dzia łu Re gio nal ne go
KRUS w Czę sto cho wie i Kry sty -

na Krę giel – kie row nik Pla ców ki Te re -
no wej KRUS w Gli wi cach.

Wszy scy w swych wy stą pie niach
pod kre śli li, iż KRUS peł ni waż ną ro lę
w sys te mie ubez pie czeń osób pra cu ją -
cych w rol nic twie. Za da nia re ali zo wa -
ne przez tę in sty tu cję omó wi ła Kry sty -
na Krę giel, a pra cow ni ce OR KRUS
w Czę sto cho wie przed sta wi ły kie run ki
dzia łań KRUS w świe tle za dań bie żą -
cych oraz zmian do usta wy o ubez pie -
cze niach spo łecz nych rol ni ków. Bar -
dzo wy so ko oce nio na zo sta ła współ -
pra ca na na szym te re nie KRUS z in ny -
mi in sty tu cja mi pra cu ją cy mi na rzecz
rol nic twa, a tak że z Po wia tem Gli wic -
kim. (RG)

KRUS w służ bie rol ni ków

Spo tka nie zgro ma dzi ło sze ro ką rze szę rol ni ków, soł ty sów i przed sta wi cie li in sty tu cji zwią -
za nych z rol nic twem. 
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Tu zdej mij no gę
z ga zu!
Ko men da Miej ska Po li cji w Gli wi cach
po da ła li stę miejsc naj bar dziej za gro żo -
nych wy pad ka mi w po wie cie gli wic -
kim w ub. ro ku. Wy ni ka z niej, że kie -
row cy po win ni za cho wać szcze gól ną
ostroż ność na na stę pu ją cych dro gach: 
Knu rów:
� ul. Szpi tal na – gdzie w ub. ro ku do -
szło do 36 zda rzeń dro go wych,
w tym: 7 wy pad ków, 1 oso ba po nio sła
śmierć, 7 osób zo sta ło ran nych;
� ul. 1 Ma ja – 29 zda rzeń dro go wych,
w tym: 3 wy pad ki, 1 oso ba po nio sła
śmierć, 2 oso by ran ne;
� ul. Nie pod le gło ści – 11 zda rzeń dro -
go wych, w tym: 1 wy pa dek, 1 oso ba
po nio sła śmierć.
Pil cho wi ce:
� ul. Ryb nic ka w Nie bo ro wi cach – 23
zda rze nia dro go we, w tym: 4 wy pad -
ki, 5 osób ran nych;
� ul. Ryb nic ka w Wil czy – 20 zda rzeń
dro go wych, w tym: 8 wy pad ków, 1 oso -
ba po nio sła śmierć, 10 osób ran nych.
Gie rał to wi ce:
� ul. Ks. Ro bo ty – 11 zda rzeń dro go -
wych, w tym: 2 wy pad ki, 2 oso by ran ne;
� ul. Kor fan te go – 11 zda rzeń dro go -
wych, w tym: 1 wy pa dek, 1 oso ba ran na.
Py sko wi ce:
� ul. Gli wic ka – 23 zda rze nia dro go -
we, w tym: 1 wy pa dek, 1 oso ba ran na;
� ul. Woj ska Pol skie go – 20 zda rzeń
dro go wych, w tym: 1 wy pa dek, 1 oso -
ba ran na;
� ul. To szec ka – 15 zda rzeń dro go wych,
w tym: 1 wy pa dek, 1 oso ba ran na.
Ru dzi niec:
� au to stra da A4 oraz dro gi 901 i 907 –
66 zda rzeń dro go wych, w tym: 2 wy -
pad ki, 2 oso by ran ne.
So śni co wi ce:
� ul. Gli wic ka – 17 zda rzeń dro go -
wych, w tym: 4 wy pad ki, 4 oso by ran ne;
� ul. Ra ci bor ska – 8 zda rzeń dro go -
wych w tym: 1 wy pa dek, 1 oso ba ran na.
To szek:
� ul. Gli wic ka – 7 zda rzeń dro go wych,
w tym: 1 wy pa dek, 3 oso by ran ne.
Wie lo wieś:
� ul. Głów na – 3 zda rze nia dro go we,
w tym: 1 wy pa dek, 1 oso ba ran na.

(RG)

Sto wa rzy sze nie Na ro do wy Me mo -
riał Mło dzie ży zwra ca się z proś bą
o wspar cie bu do wy pierw sze go
w Pol sce po zio me go po mni ka
upa mięt nia ją ce go wkład spo łe -
czeń stwa w od zy ska nie wol no ści
od cza sów naj daw niej szych
po obec ne. 
– In spi ra cją te go przed się wzię cia są
sło wa Ja na Paw ła II wy gło szo ne
w Wa ty ka nie do de le ga cji mło dzie ży
z „So li dar no ści” 11 li sto pa da 2003 ro -
ku. Pa pież po wie dział wte dy m.in.
„Młod sze po ko le nia nie zna ją tych wy -
da rzeń i nie do ce nia ją wol no ści, któ rą
po sia da ją i nie zna ją ce ny, ja ka zo sta ła
za pła co na” – in for mu je Sta ni sław Ma -
cie ik, pre zes Sto wa rzy sze nia Na ro do -
wy Me mo riał Mło dzie ży z Mi li cza.

Sto wa rzy sze nie pla nu je ukoń czyć
bu do wę po mni ka i prze ka zać go spo łe -

czeń stwu 11 li sto pa da 2018 ro ku. Zo sta -
nie on wy bu do wa ny w Su ło wie – po -
mię dzy Lesz nem, Ostro wem Wiel ko -
pol skim i Wro cła wiem. Me mo riał za pla -
no wa ny jest w for mie ma py Pol ski ze
słu pa mi sym bo li zu ją cy mi lo kal ne pa -
trio tycz ne dzia ła nia mło dzie ży w gmi -
nach, obok znaj dzie się bu dy nek miesz -
czą cy du żą sa lę (za pew nia ją cą moż li -
wość or ga ni za cji spo tkań i wy staw) i za -
ple cze, pro jek to wa ne są rów nież pa -
miąt ko we ta bli ce oka la ją ce Me mo riał.

Wszyst kich za in te re so wa nych kie -
ru je my bez po śred nio do Sto wa rzy sze -
nia Na ro do wy Me mo riał Mło dzie ży
w Su ło wie, Ry nek 12, 56-300 Mi licz,
tel. 71 38 47 700 lub e -ma il: me mo -
rial.su low@wp.pl. Przed się wzię cie
opi sa ne jest na stro nie www.me mo -
rial.su low.eu. (MFR)

Od 17 lu te go bez piecz niej jest na przej ściu dla
pie szych na dro dze kra jo wej 78 w Wil czy – dzie -
ci prze pro wa dza przez nie opie kun ka, za trud -
nio na przez Po wia to wy Urząd Pra cy w Gli wi -
cach.
To bar dzo nie bez piecz ne przej ście zlo ka li zo wa ne
jest przy skrzy żo wa niu tej ru chli wej dro gi pro wa dzą -
cej z Gli wic do Ryb ni ka z dwo ma dro ga mi po wia to -
wy mi – S 2930 w kie run ku Knu ro wa i S 2929 do Pil -
cho wic. Mu si je po ko nać w dro dze z i do szko ły
część uczniów Ze spo łu Szkol no -Przed szkol ne go
w Wil czy. 

– Wspól nie z soł ty sem Wil czy oraz dy rek tor ką tu -
tej sze go Ze spo łu Szkol no -Przed szkol ne go sta ra li -
śmy się o za trud nie nie oso by, któ ra za pew ni bez pie -
czeń stwo na tym przej ściu dzie ciom – mó wi wi ce sta -
ro sta gli wic ki Wal de mar Do mbek. – Za trud nie nie tej
pra cow ni cy fi nan su je PUP, a wcze śniej zo sta ła ona
prze szko lo na przez Ge ne ral ną In spek cję Trans por tu
Dro go we go w Ka to wi cach. Od bla sko wy ubiór za ku -
pi ła szko ła. Opie kun ka po ma ga dzie ciom na przej -
ściu w go dzi nach od 7.00 do 9.00 i od 12.00-15.00. 

Po wiat Gli wic ki od daw na za bie ga o wy bu do wa -
nie w tym miej scu sy gna li za cji świetl nej przez Ge ne -
ral ną Dy rek cję Dróg Kra jo wych i Au to strad, jed nak
in we sty cja ta do tej po ry nie po wsta ła z po wo du bra -
ku środ ków fi nan so wych – mi mo iż po wiat,
przy współ udzia le Gmi ny Pil cho wi ce sfi nan so wał
już opra co wa nie pro jek tu i do ku men ta cji tech nicz nej
pla no wa nej in sta la cji. – Mam na dzie ję, że Ge ne ral na
Dy rek cja Dróg Kra jo wych i Au to strad znaj dzie pie -
nią dze na tę in we sty cję, bo świa tła są w tym miej scu
nie zbęd ne – do da je Wal de mar Do mbek. – Nie za leż -
nie od pla nów bu do wy sy gna li za cji świetl nej za bie -
ga łem rów nież o to, by ta część DK 78 zo sta ła
uwzględ nio na w sys te mie od cin ko we go po mia ru
pręd ko ści, opra co wy wa nym przez Ge ne ral ną In -
spek cję Trans por tu Dro go we go. Nie ste ty w pierw -
szym eta pie tej in we sty cji nie zo sta ła uję ta żad na
dro ga na te re nie Ślą ska. Jed nak na jej li ście re zer wo -
wej uwzględ nio ne zo sta ły dwa miej sca w wo je wódz -
twie ślą skim – Sie wierz i wła śnie Wil cza. 

(RG)

Opiekunka dzieci na przejściu w Wilczy

Ruch na tym skrzy żo wa niu jest na praw dę du ży.
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12 i 13 lu te go Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach
za mie ni ło się w plan fil mo wy. W ra mach pro jek -
tu „In no wa cyj na i spraw na ad mi ni stra cja źró -
dłem suk ce su w go spo dar ce opar tej na wie -
dzy”, któ re go re ali za to ra mi są Zwią zek Po wia -
tów Pol skich i Uczel nia Vi stu la, a jed -
nym z dwu na stu be ne fi cjen tów rów -
nież Po wiat Gli wic ki, po wsta je film
o do brych prak ty kach w jed nost -
kach sa mo rzą du te ry to rial ne go. 

W fil mie obok ta kich sa mo rzą dów sto su -
ją cych do bre prak ty ki w ad mi ni stra cji
jak np. Opo le, Świę to chło wi ce, Krap ko -
wi ce czy Ole sno znaj dzie się tak że kil ka
mi nut dla Po wia tu Gli wic kie go. Z wie lu
do brych prak tyk sto so wa nych w Sta ro -
stwie Po wia to wym w Gli wi cach re ali za -
to rzy wy bra li do sto so wa nie urzę du
do po trzeb osób nie peł no spraw nych.
W fil mie po ka za ne zo sta ną mi gaw ki ob -
ra zu ją ce za ła twie nie przez oso by
na wóz kach in wa lidz kich m.in. spraw
w Wy dzia le Ko mu ni ka cji i Trans por tu,
Wy dzia le Geo de zji i Go spo dar ki Nie ru -
cho mo ścia mi oraz udzie le nie in for ma cji
oso bie głu cho nie mej w Biu rze Ob słu gi Klien ta.

– Pa nu je tu taj bar dzo mi ła at mos fe ra, film krę ci się
nam bar dzo do brze. Je dy nie po go da spła ta ła nam ma -

łe go fi gla, bo aku rat 12 lu te go nad Gli wi ce nad cią gnę -
ły wiel kie śnie go we chmu ry i syp nę ły ob fi cie śnie -
giem – mó wi Mi chał Le ski z re ali zu ją cej film fir my
IN TI. – Roz wią za nia po wo du ją ce udo god nie nia dla

osób z dys funk cją ru chu sto so wa ne w Sta ro stwie Po -
wia to wym w Gli wi cach, jak win da, plat for ma
do wjaz du na wyż szy po ziom, pod jaz dy czy moż li -

wość po mo cy ze stro ny urzęd ni ków na praw dę się
spraw dza ją. 

Bo ha te ra mi fil mu by li m.in. Adam Ol brich z Li go -
ty Ła będz kiej i Edward Fi lo zof z Wie low si, któ rzy za -

ła twia jąc spra wy w sta ro stwie zna leź li
się „w świe tle ju pi te rów”, sta jąc się bo -
ha te ra mi fil mu. W ob ra zie wy po wia da ją
się rów nież Mi chał Nie szpo rek, sta ro sta
gli wic ki i Mag da le na Bud ny, se kre tarz
Po wia tu Gli wic kie go.

Przy po mnij my, że głów nym ce lem
pro jek tu „In no wa cyj na i spraw na ad mi -
ni stra cja” jest po pra wa ja ko ści usług
świad czo nych przez jed nost ki sa mo rzą -
du te ry to rial ne go po przez mo der ni za cję
pro ce sów za rzą dza nia, wdro że nie me to -
dy Pro gra mu Roz wo ju In sty tu cjo nal ne -
go (PRI) oraz pod nie sie nie kwa li fi ka cji
pra cow ni ków jed no stek sa mo rzą du te ry -
to rial ne go. Pro jekt trwa od lip ca 2012
ro ku do 30 czerw ca 2015 ro ku. Fi nan so -
wa ny jest z Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go, Prio ry tet V. Do bre rzą dze -
nie Dzia ła nia 5.2. Wzmoc nie nie po ten -

cja łu ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej, 5.2.1 Mo der ni za cja
za rzą dza nia w ad mi ni stra cji sa mo rzą do wej Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki. (MFR)

Do bre prak ty ki w oku ka me ry

Re ali za to rzy fil mu do ce ni li m.in. do sto so wa nie sta ro stwa do po trzeb osób nie -
peł no spraw nych.
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Po wódź w 2010 ro ku do bit nie po ka -
za ła, że część te re nów po wia tu gli -
wic kie go po ło żo na jest tak, iż
w przy pad ku wy jąt ko wo ulew nych
desz czy za gra ża im za la nie. Ja kie
jest to za gro że nie? Czy na ob sza -
rach tych nie po win no być za ka zu
bu do wy? Z ja ki mi kon se kwen cja mi
się to wią że?

Te i in ne py ta nia po ja wi ły się pod czas
po sie dze nia Ko mi sji Go spo dar ki Ra dy
Po wia tu Gli wic kie go, któ ra ob ra do wa -
ła w stycz niu br. Jej ówczesny wi ce -
prze wod ni czą cy To masz Ko wol oraz
czło nek An drzej Frej no po in for mo wa li
wów czas, że zo sta ły opra co wa ne „Ma -
py za gro że nia po wo dzio we go i ma py
ry zy ka po wo dzio we go”, z któ ry mi
win ni za po znać się nie tyl ko sa mo rzą -
dow cy, ale też miesz kań cy po wia tu gli -
wic kie go.

Ma py po wsta ły w ra mach pro jek tu
„In for ma tycz ny Sys tem Osło ny Kra ju
przed nad zwy czaj ny mi za gro że nia mi”,
re ali zo wa ne go przez In sty tut Me te oro -
lo gii i Go spo dar ki Wod nej PIB – Cen -
tra Mo de lo wa nia Po wo dzio we go
w Gdy ni, Po zna niu, Kra ko wie i we
Wro cła wiu. Przed sta wio ne na ma pach
za gro że nia po wo dzio we go ob sza ry sta -
no wią pod sta wę do pla no wa nia za go -
spo da ro wa nia prze strzen ne go na róż -
nych po zio mach. Gra ni ce tych ob sza -
rów uwzględ nia się w: kon cep cji prze -
strzen ne go za go spo da ro wa nia kra ju,
pla nie za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go wo je wódz twa, miej sco wym pla nie
za go spo da ro wa nia prze strzen ne go oraz
w de cy zji o usta le niu lo ka li za cji in we -
sty cji ce lu pu blicz ne go lub de cy zji
o wa run kach za bu do wy.

Zmia ny w wy żej wy mie nio nych do ku -
men tach mu szą zo stać wpro wa dzo ne
w ter mi nie 18 mie się cy od dnia prze ka za -
nia, przez dy rek to rów re gio nal nych za rzą -
dów go spo dar ki wod nej, tych map wła ści -
wym or ga nom, m.in. wo je wo dom, mar -
szał kom wo je wództw, sta ro stom oraz wój -
tom (bur mi strzom, pre zy den tom miast).

Ma py za gro że nia po wo dzio we go
i ma py ry zy ka po wo dzio we go zo sta ły
opu bli ko wa ne w grud niu ub. r. na Hy dro -
por ta lu Kra jo we go Za rzą du Go spo dar ki
Wod nej, pod ad re sem: http://ma -
py.isok.gov.pl. Na ma pach każ dy mo że
zo ba czyć, czy miesz ka na ob sza rze za -
gro żo nym po wo dzią, a je śli tak jest, to
jak bar dzo jest za gro żo ny. Po wzię cie in -
for ma cji o ob sza rach za gro żo nych po wo -
dzią z pew no ścią przy czy ni się do po dej -
mo wa nia przez miesz kań ców, jak rów -
nież wła dze lo kal ne, świa do mych de cy zji
od no śnie lo ka li za cji in we sty cji. (RG)

Gdzie gro zi nam po wódź? Wes przyj bu do wę po mni ka
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11 lu te go ob cho dzi li śmy wraz z ca -
łym Ko ścio łem Świa to wy Dzień
Cho re go. Jest to tak że świę to pa -
tro nal ne na sze go ośrod ka Ca ri tas
w Knu ro wie, któ re mu pa tro nu je
Mat ka Bo ża Uzdro wie nie Cho rych.
Wła śnie z ra cji tej uro czy sto ści spo -
tka li śmy się wraz z za pro szo ny mi
go ść mi, aby wspól nie świę to wać –
ale przede wszyst kim, aby dzię ko -
wać Bo gu za 20 lat na szej służ by
czło wie ko wi w Knu ro wie oraz ca łej
Ar chi die ce zji Ka to wic kiej.
Roz po czę li śmy Eu cha ry stią, któ rej prze -
wod ni czył dy rek tor Ca ri tas Ar chi die ce zji
Ka to wic kiej – ks. pra łat Krzysz tof Bąk,
w kon ce le brze po przed nie go dy rek to ra
Ca ri tas, a za ra zem ini cja to ra dzia łal no ści
na sze go ośrod ka – ks. Ma ria na Mal che ra,

pro bosz cza pa ra fii Mat ki Bo żej Czę sto -
chow skiej – księ dza Ja na Buch ty oraz ka -
pe la na ośrod ka – ks. Szcze pa na Wilcz ka.
Sło wo Bo że wy gło sił za stęp ca dy rek to ra
Ca ri tas, ks. To masz No wak, któ ry przy -
po mniał nam pod sta wo wą praw dę wy ni -
ka ją cą z ob cho dzo ne go świę ta, a mia no -
wi cie że prócz zdro wia cia ła waż niej sze
jest uzdro wie nie du szy, gdyż wte dy mo -
że my być w peł ni szczę śli wy mi ludź mi.

Wraz z na mi świę to wa li tak że
przed sta wi cie le władz: sta ro sta gli wic -
ki Mi chał Nie szpo rek, dy rek tor Po wia -
to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie
w Gli wi cach Bar ba ra Ter lec ka -Ku bi -
cius, na czel nik Wy dzia łu Zdro wia i Po -
mo cy Spo łecz nej  Starostwa Powia-

towego w Gliwicach Agniesz ka Gli -
klich, przed sta wi ciel ka MOPS -u
w Knu ro wie Bar ba ra Na po row ska oraz
dy rek to rzy ośrod ków Ca ri tas na szej
Ar chi die ce zji.

Na za koń cze nie Eu cha ry stii dy rek tor
na sze go ośrod ka wrę czył po dzię ko wa nia
na rę ce pra cow ni ków, któ rzy w tym ro ku
ob cho dzą ju bi le usze pra cy w tej pla ców ce.
Z oka zji 20-le cia uho no ro wa ni zo sta li: Jo -
lan ta Mierz wa, Ewa Szen dzie lorz, Ur szu -
la Li pi gór ska, Adam Mierz wa oraz Mi ro -
sław Bor suk. Z ko lei 15-le cie świę tu ją
Do mi ni ka Haj du ga oraz Do ro ta Pra isler.

Po Eu cha ry stii kon ty nu owa li śmy
uro czy stość przy sto le wraz z za pro szo -
ny mi go ść mi oraz miesz kań ca mi i pod -
opiecz ny mi na sze go ośrod ka.

MAR CIN CHROSZCZ
– kie row nik DPS w Knu ro wie

Ze spół We sta, na któ ry cier pi
od po nad 13 lat Da wid z Knu ro wa,
jest to pa dacz ka le ko opor na. Wy -
kry to ją w ósmym mie sią cu ży cia
chłop ca. Do tej po ry nie uda ło się
okre ślić w je go przy pad ku po cho -
dze nia cho ro by. Mi mo nie ule czal -
nej cho ro by, Da wid jest wy jąt ko wy.

Chło piec uro dził się z wiel kim gu -
zem – ro giem, któ ry był wi docz ny
na je go gło wie przez kil ka mie się cy.
Ba da nia ni cze go nie wy ka za ły, a le ka -
rze za pew nia li ro dzi ców, że po ro ku
guz znik nie i nie ma żad nych po wo dów
do obaw. Tak więc Da wid zo stał wy pi -
sa ny do do mu z 10 punk ta mi w ska li
Ap gar ja ko zdro wy no wo ro dek. 

– Oko ło siód me go mie sią ca ży cia
syn za czął się dziw nie za cho wy wać –
mówi ma ma chłopca, Małgorzata
Kilian. – Od neu ro lo ga do wie dzie li śmy
się, że po dej rze wa na pa dy pa dacz ko we
i ko niecz na jest ho spi ta li za cja, aby sy -
na pod dać peł nej dia gno sty ce, któ ra
po twier dzi lub wy klu czy cho ro bę.
Po zdia gno zo wa niu Da wi da po wie -
dzia no nam, że syn prze le ży resz tę ży -
cia w łóż ku. Nie pod da li śmy się i za -
czę li śmy wal kę o je go ży cie i spraw -
ność. Dzię ki in ten syw nej re ha bi li ta cji
i wspa nia łej re ha bi li tant ce Iwo nie
Dzin dzio, któ ra do tej po ry pra cu je
z na szym sy nem, po dwóch mie sią cach
Da wid usiadł! Nie mo gli śmy w to
uwie rzyć, a po 3,5 ro ku za czął cho dzić.
To dla nas wiel ka, wiel ka ra dość, bo
więk szość dzie ci z tym scho rze niem
spę dza ca łe ży cie w po zy cji le żą cej. 

Da wid po tra fi  prze miesz czać się
o wła snych si łach, choć trze ba mu
w tym po ma gać. Po ro zu mie wa się
z naj bliż szy mi po je dyn czy mi sło wa mi
i ge sta mi.

– Wy ma ga ca ło do bo wej opie ki, dla -
te go prze sta łam pra co wać, aby móc

nim się za jąć – dodaje Mał go rza ta Ki -
lian.

Na pa dy pa dacz ko we, któ re kie dyś
wy stę po wa ły 200 ra zy w cią gu dnia,
spa dły do 50 ra zy na do bę. Ale nie ste ty
od po nad ro ku cho ro ba się na si li ła i by -
wa ją dni, kie dy ich ilość do cho dzi
do 100. 

– Pró bo wa li śmy już oko ło 40 ro dza -
jów le ków. Ze spół We sta to pa dacz ka
le ko opor na, dla te go po ja kimś cza sie
do cho dzi do uod por nie nia or ga ni zmu
i trze ba szu kać no wych le ków –
wyjaśnia ma ma Da wi da. – Od ro ku syn
bie rze no wy lek, któ ry nie ste ty jest nie
re fun do wa ny przez NFZ, a jed no opa -
ko wa nie kosz tu je 520 zł i wy star cza
na oko ło 40 dni. Dru gi lek re fun do wa -
ny z do pła tą pa cjen ta 315 zł. Mi mo
wszyst kich prze ciw no ści lo su Da wid
jest dziec kiem uśmiech nię tym, za do -
wo lo nym i po god nym. 

Chło piec od 7 lat ma na ucza nie in -
dy wi du al ne, na któ re do do mu przy -

cho dzi na uczy ciel ka. Gdy po zwa la mu
na to zdro wie, cza sa mi za ję cia od by -
wa ją się w szko le, ale nie ste ty bar dzo
rzad ko, bo przy bra ku od por no ści czę -
sto cho ru je, a wte dy jest ry zy ko na si le -
nia cho ro by. Da wid bar dzo lu bi swo je
na uczy ciel ki. Od dwóch lat pra cu je
z Agniesz ką Pa nek, wcze śniej przez
6 lat uczył się pod okiem Agniesz ki
Klucz niok. Prze cho dząc ko ło szko ły
bar dzo się cie szy i po ka zu je rę ką, że
chce tam iść, bo lu bi kon takt z dzieć -
mi. 

– Da wid ro śnie jak na swój wiek
w bar dzo  szyb kim tem pie i dla te go je -
go po trze by też są co raz więk sze –
ciągnie ma ma. – W ostat nim cza sie
mu sie li śmy ku pić no wy wó zek in wa -
lidz ki. Syn w mia rę swo ich moż li wo ści
po ru sza się sa mo dziel nie, ale na krót -
kich dy stan sach. Wy ma ga in ten syw nej
i re gu lar nej re ha bi li ta cji. Z NFZ przy -
słu gu je tyl ko jed na re ha bi li ta cja ty go -
dnio wo, a po trze bu je przy naj mniej
5 ra zy w ty go dniu. Po zo sta łe re ha bi li -
ta cje ro dzi na opła ca z wła snej kie sze ni.
Koszt jed nej wi zy ty to 70 zł, a mie -
sięcz ny ok. 600 zł.  Da wid przy naj -
mniej 4 ra zy w ro ku po wi nien jeź dzić
na tur nu sy re ha bi li ta cyj ne, koszt jed ne -
go tur nu su to 5000 zł.

– Chło piec nie zgła sza po trzeb fi -
zjo lo gicz nych i uży wa pie lu cho -maj tek
– wy ja śnia Mał go rza ta Ki lian. –
Na wnio sek do sta je my 60 sztuk
na mie siąc, czy li dwie na dzień, z cze -
go NFZ re fun du je 70 proc, a my 30
proc., czy li 75 zł mie sięcz nie – z tym
że Da wid zu ży wa 6 sztuk na dzień,
więc mu si my do ku pić te 4 sztu ki, a to
koszt ko lej nych 276 zł. I tak jest co
mie siąc. Do neu ro lo ga jeź dzi my pry -
wat nie co trzy mie sią ce, jed na wi zy ta
kosz tu je 70 zł, a raz w ro ku wy ko ny wa -
ne jest kon tro l ne ba da nie wi deo EEG,
za któ re pła ci my 315 zł.

– Dzię ki lu dziom wraż li wym na cu -
dze cier pie nie mo gli śmy już ty le zro bić
dla na sze go sy na – koń czy ma ma
chłop ca. – Bar dzo dzię ku je my w je go
imie niu za do tych cza so wą po moc.
Chce my rów nież w tym ro ku pro sić lu -
dzi o szla chet nym ser cu o prze ka za -
nie 1 % dla Da wi da.  

(RG)

DA WID JEST WY JĄT KO WY

Da wid sa mo dziel nie po ko nu je krót -
kie dy stan se, na dłuż szych po ru sza
się w wóz ku in wa lidz kim.

20 lat w służ bie cho rym

O wspar cie swe go le cze nia i re ha -
bi li ta cji zwra ca się do wszyst kich
lu dzi do brej wo li Anecz ka Urban
z Gli wic.

Anecz ka uro dzi ła się w 2008 r. z prze -
pu kli ną opo no wo -rdze nio wą oraz ze -
spo łem Ar nol da -Chia ri. Mi mo cho rób
i te go, że po ru sza się na wóz ku in wa -
lidz kim, jest we so łym i uśmiech nię tym
przed szko la kiem. W swo im ży ciu prze -
szła już sie dem ope ra cji, za rów no
w Pol sce, jak i Niem czech (wraz z za -
opa trze niem or to pe dycz nym zo sta ły
one sfi nan so wa ne ze środ ków pry wat -
nych i był to koszt ok. 60 tys. eu ro).
Ope ra cje te umoż li wi ły w mia rę nor -
mal ne funk cjo no wa nie Anecz ki. Aby
utrzy mać ją w tym sta nie, po trzeb ne są
or te zy, któ re za pew ni ły by dziew czyn ce
po ru sza nie się. Bę dzie to na stęp ny, po -

waż ny krok w kie run ku usa mo dziel nie -
nia Anecz ki.

Nie ste ty te go ty pu or te zy trze ba
zmie niać raz na rok lub w naj lep szym
wy pad ku co pół to ra ro ku, a ich koszt to
ok. 80 tys. zł. Oprócz te go dziew czyn -
ka no si gor set, któ ry trze ba zmie niać
wraz z jej wzro stem, przy pa da to mniej
wię cej raz na pół to ra ro ku i jest to koszt
ok. 20 tys. zł. Co dzien na re ha bi li ta cja
to koszt ok. 1,5 tys. zł mie sięcz nie.

– Zbie ra my środ ki po trzeb ne na za -
kup gor se tu oraz or te zy – in for mu je
ma ma Anecz ki, Ma rze na Urban. – Po -
trze bu je my sto ty się cy zło tych. Dla nas
jest to su ma, któ ra po zwo li speł nić ma -
rze nie o lep szym ży ciu có recz ki. Bę -
dzie my nie zwy kle wdzięcz ni za prze -
ka za nie 1% po dat ku na ten cel.

(RG)

Li czy się każ da zło tów ka

W ma ju 2012 r. w WPG opi sa li śmy
hi sto rię Ku by Bed nar ka – 10-let nie -
go miesz kań ca Py sko wic, któ ry do -
tknię ty jest po ra że niem mó zgo wym
i pa dacz ką. Po mo gło mu wte dy
wie lu lu dzi do brej wo li, jed nak
wciąż po trze ba środ ków, by wes -
przeć je go le cze nie. 

Obec nie Ku ba jest uczniem Ze spo łu
Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach.
W szko le ra dzi so bie bar dzo do brze.
Wciąż jed nak po trze bu je środ -
ków na le cze nie i re ha bi li ta cję.
Przy po mnij my, że Ku ba (w Fun -
da cji Dzie ciom Pro gram „Zdą żyć
z Po mo cą” zwa ny Grze go rzem –

tak jak je go ta ta, bo w fun da cji był już
chłop czyk, któ ry na zy wał się Ja kub
Bed na rek, aby unik nąć po my łek, Ku bę
„prze chrzczo no” na Grze sia) pierw sze
mie sią ce ży cia spę dził sa mot nie
w szpi ta lu wal cząc o ży cie. W wie ku
pię ciu mie się cy zo stał ad op to wa ny

przez ma mę Ali cję i ta tę
Grze go rza Bed nar ków.
Wy ma ga in ten syw nej
re ha bi li ta cji ru cho wej,
lo go pe dycz nej oraz sty -
mu la cji ca łe go cia ła. Je -
go ro dzi ce – ja ko ro dzi -
ce ad op cyj ni nie otrzy -
mu ją po mo cy od in sty -
tu cji pań stwo wych,
a nie ustan na re ha bi li ta -
cja ich syn ka jest bar dzo
kosz tow na. Dzię ku jąc
za do tych cza so wą po -

moc pro szą o ko lej ne ge sty do brej wo -
li, np. w po sta ci prze ka za nia jed ne go
pro cen ta po dat ku na rzecz Ku by.

(MFR)

1% dla Ku by – Grze sia 

Chło piec na spa ce rze w par ku z ma mą.
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�  JAK POMÓC? �

Aby wspo móc Da wi da, wy star czy w for mu la rzu PIT wpi sać: 
KRS – 0000037904
Cel szcze gó ło wy 1%  –2944 – Ki lian Da wid Ra fał 
Da ro wi zny moż na też prze ka zy wać na kon to:
Fun da cja Dzie ciom „Zdą żyć z Po mo cą”
ul. Ło miań ska 5
01-685 War sza wa
41 1240 1037 1111 0010 1321 9362
2944 – Ki lian Da wid Ra fał – da ro wi zna na po moc i ochro nę zdro wia

Wpła ty na wspar cie Anecz ki
moż na do ko ny wać na kon to –
Fun da cja Dzie ciom Zdą żyć z Po -
mo cą, ul. Ło miań ska 5, 01-685
War sza wa:
– Bank PKO S.A. I/War sza wa
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
z do pi skiem:
11541 Urban An na Mi cha li na da -
ro wi zna na po moc i ochro nę
zdro wia oraz zbiór ki pu blicz ne

– Bank PKO S.A. I/War sza wa
61 1060 0076 0000 3310 0018 2660
z do pi skiem:
11541  Urban An na Mi cha li na
– Bank BPH
15 1060 0076 0000 3310 0018 2615
Ko niecz nie z do pi skiem:
11541 Urban An na Mi cha li na da -
ro wi zna na po moc i ochro nę
zdro wia

KRS 0000037904
1% DLA GRZE SIA 
Bed na rek 4542 
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Od dział Ślą ski Pań stwo we go Fun -
du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie peł no -
spraw nych za pra sza do współ pra -
cy przed sta wi cie li lo kal nych in sty -
tu cji dzia ła ją cych na rzecz osób
nie peł no spraw nych w ra mach pro -
jek tu „Ra mo we wy tycz ne w za kre -
sie pro jek to wa nia obiek tów, po -
miesz czeń oraz przy sto so wa nia sta -
no wisk pra cy dla nie peł no spraw -
nych o spe cy ficz nych po trze bach”.

Pod czas re ali za cji pro jek tu pra cow ni cy
PFRON bę dą pro wa dzi li spo tka nia in -
for ma cyj no -do rad cze w za kre sie przy -
go to wa nia prze strze ni pra cy dla osób
nie peł no spraw nych. W spo tka niu mo że

uczest ni czyć ok. 12 osób (mak sy mal -
nie 15), któ re są za in te re so wa ne uzy -
ska niem pod sta wo wej wie dzy z te ma ty -
ki do ty czą cej pro jek to wa nia bu dyn ków
i miej sca pra cy dla osób nie peł no spraw -
nych, a któ re wcze śniej nie zaj mo wa ły
się pro ble ma ty ką do stęp no ści śro do wi -
ska pra cy dla osób nie peł no spraw nych. 

Oso by za in te re so wa ne pro szo ne są
o kon takt z Wy dzia łem Zdro wia i Po mo -
cy Spo łecz nej Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach – nr tel. 32 338 37 20, e -
-ma il: wzs@sta ro stwo.gli wi ce.pl. 

Pro jekt jest re ali zo wa ny w ra mach
PO KL2007 -2013. (SoG) 

Sto wa rzy sze nie GTW Gli wi ce
oraz MDS Cen trum Wspar cia Biz -
ne so we go Mi rel la Do luk -Świer -
czek za pra sza ją bez ro bot ne
oso by nie peł no spraw ne w wie -
ku 45+ do udzia łu w pro jek cie –
„GLI WIC KI pa kON”.

Pro jekt jest pra cow nią ak tyw no ści
i ka rie ry dla osób nie peł no spraw -
nych. Skie ro wa ny jest do bez ro -
bot nych osób z nie peł no spraw no -
ścią w wie ku 45+ z po wia tu gli -
wic kie go i Gli wic, szcze gól nie
z wy kształ ce niem pod sta wo wym
i za wo do wym. Je go ce lem jest
zwięk sze nie ak tyw no ści za wo do -

wej 80 uczest ni ków. W ra mach
pro jek tu prze wi dzia ne jest: do -
radz two (m.in. za wo do we, psy cho -
lo gicz ne), ak tyw ne po szu ki wa nie
pra cy (m.in. czte ry szko le nia z cy -
klu „Ja na ryn ku pra cy” – bu do wa -
nie wła sne go wi ze run ku, po szu ki -
wa nie pra cy przez In ter net), szko -
le nia za wo do we (np. ma ga zy nier
z ob słu gą wóz ka wi dło we go z bez -
piecz ną wy mia ną bu tli ga zo wej,
pra cow nik ochro ny osób i mie nia,
sprze daw ca z ka są fi skal ną z ele -
men ta mi te le mar ke tin gu i sprze da -
żą in ter ne to wą) czy sta że (6-mie -

sięcz ne sta że po szko le niach za wo -
do wych dla 32 osób z nie peł no -
spraw no ścią).

Wię cej o pro jek cie moż na prze -
czy tać na stro nie www.po wiat gli -
wic ki.pl w za kład ce Ko mu ni ka ty
i ogło sze nia.

Pro jekt jest współ fi nan so wa ny
ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra -
mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka -
pi tał Ludz ki, Prio ry te tu VII Pro mo -
cja In te gra cji Spo łecz nej, Dzia ła -
nia 7.4 Nie peł no spraw ni na ryn ku
pra cy.

(SoG)

Nie peł no spraw ni w pra cy Pra cow nia ak tyw no ści i ka rie ry

Wan dzia i Bo lek Gaw lu ko wie nie -
daw no go ści li na Ślą sku. Przy je -
cha li z ks. Ada mem Boż kiem z da -
le kich Pio trow ców na ukra iń skiej
Bu ko wi nie, aż spod ru muń skiej gra -
ni cy wraz z chó rem „Brat ki”. Ko lę -
do wa li m.in. w Gie rał to wi cach.
W tym cza sie spło nął ich dom…

Obo je, Wan dzia i Bo lek są mło dy mi
ludź mi  „na do rob ku”,  na uczy cie la mi
w wiej skiej szko le. Szko ła ma ła, więc
i go dzin ma ło, stąd mie sięcz na pen sja
każ de go z nich nie prze kra cza 100 do -
la rów. Bo lek jest rów nież rad nym. Je -
dy nym pol skim rad nym w gmi nie. To
m.in. dzię ki nie mu dzie ci mniej szo ści
pol skiej mo gą się w pio tro wiec kiej
szko le uczyć j. pol skie go,  głów na  uli -
ca no si imię Ja na Paw ła II, a na zwy ulic
pi sa ne są rów nież po pol sku.

To zda rzy ło się w no cy z 30 na 31
stycznia. Z Pio trow ców ktoś z ro dzi ny
Gaw lu ków za dzwo nił o dru giej w no cy
do księ dza Ada ma z pła czem, że pło nie

dom Wan dzi i Bol ka. Ich ma leń ki, wy -
ma rzo ny do mek, któ ry w wiel kim tru -
dzie sta wia li wraz z ca łą ro dzi ną przez
la ta wy rze czeń. Ra no za dzwo ni li śmy
z księ dzem do Pio trow ców, by do wie -
dzieć się, czy coś się ura to wa ło. Nie ste -
ty, spło nę ło prak tycz nie wszyst ko.
Wan dzia i Bo lek zo sta li w tym, w czym
przy je cha li do Pol ski. Po po wro cie
do Pio trow ców – sto jąc na po go rze li -
sku – obo je nie wie dzie li, co da lej... Są -
sie dzi nie po zo sta li obo jęt ni na ich los.
Do po mo cy w uprzą ta niu gru zu z miej -
sca, gdzie tak nie daw no stał ich dom –
ru szy li Po la cy, a na na stęp ny dzień –
w po czu ciu so li dar no ści zja wi li się tak -
że Ru mu ni.

Na co  dzień Po la kom na Ukra inie
jest nie zwy kle cięż ko. Jak mo że być
w obec nej sy tu acji Wan dzi i Bol ko wi
Gaw lu kom – mo że my so bie tyl ko wy -
obra zić. Jest pew ne, że sa mi so bie nie
po ra dzą. Ich są sie dzi, miesz kań cy wio -

ski, w któ rej bez ro bo cie się ga 80 proc.,
po za pra cą rąk wła snych  ni cze go wię -
cej im dać nie mo gą. W tej sy tu acji
zwra cam się  do Ro da ków, któ rym bli -
skie są spra wy Po la ków na Kre sach:
PO MÓŻ CIE!             

– Bóg po coś tych lu dzi do świad -
czył na star cie w ro dzin ne ży cie... – po -
wie dział ks. Adam. Mo że wła śnie
po to, że by zo ba czyć ja cy MY wszy scy
je ste śmy...?     

Ks. Adam Bo żek udo stęp nił kon to
pa ra fii i za de kla ro wał w in ten cji dar -
czyń ców msze świę te i mo dli twy
z udzia łem pa ra fian, któ rzy w Pio trow -
cach  two rzą nie zwy kle so li dar ną pol -
ską dia spo rę.                                             

W bu ko wiń skiej gwa rze „Brat ki” –
na zwa chó ru, w któ rym śpie wa ją Wan -
dzia i Bo lek zna czy; bra cia. Czy rów -
nież i my nie po win ni śmy w tej sy tu acji
oka zać się brać mi dla Po la ków w Pio -
trow cach?                                               

Po da ję kon takt do ks. Ada ma Boż -
ka: Rzym sko ka to lic ka pa ra fia pw.
Prze mie nie nia Pań skie go, Pio trow ce
Dol ne, ul. Ja na Paw ła II 18, Sto ro ży -
niec ki R -N, Czer nio wiec ka Obł, Ukra -
ina, 59035, tel. +380971889754, e -ma -
il: pa ra fia@pio trow ce.eu, www.pio -
trow ce.eu.

A oto nr kon ta ban ko we go, na któ re
moż na wpła cać środ ki na po moc po go -
rzel com:
Bank PE KAO SA
O/Ży wiec ul. Ko ściusz ki 46
34-300 Ży wiec
Nr kon ta 751240 488 11111 00 1033
068443 z do pi skiem „Na po moc po go -
rzel com”

DA NU TA SKAL SKA 
– rzecz nik Świa to we go Kon gre su

Kre so wian

Pol scy po go rzel cy na Bu ko wi nie

Chór „Brat ki” w lu tym brał udział w kon cer cie „Modlitwą i śpiewem
połączeni”, zor ga ni zo wa nym w ko ście le w Gie rał to wi cach. Na zdję ciu Wan -
dzia stoi dru ga z pra wej w pierw szym rzę dzie, a Bo lek – w dru gim rzę dzie
pierw szy z pra wej.

Ich dom w Pio trow cach spło nął do szczęt nie, ro ze brać trze ba na wet spę ka ne mu ry.
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Ży jąc w spo łe czeń stwie otrzy mu je -
my i da je my. Cza sa mi na sza sy tu -
acja ży cio wa spra wia, iż sta je my
się stro ną ob da ro wy wa ną, czer pią -
cą z po mo cy i wspar cia in nych.
W in nych okre sach na sze go ży cia
ma my za so by, moż li wo ści,
a przede wszyst kim chę ci by wspie -
rać, to wa rzy szyć…. Wy da je się, że
ta kie my śle nie o po ma ga niu jest
zgod ne z za sa dą spra wie dli wo ści
spo łecz nej, sta rą jak dłu ga hi sto ria
ludz ko ści – by prze trwać trze ba się
uzu peł niać, umieć brać i da wać.
Pa trząc z bo ku na śro do wi ska ro dzin nej
pie czy za stęp czej, tj. ro dzi ny za stęp cze
i ro dzin ne do my dziec ka, bez pro ble mu
wpi su je my je w gru pę osób wspie ra ją -
cych. Prze cież to opie ku no wie za stęp -
czy po świę ca ją swój czas, uwa gę i do -
bra ma te rial ne w ce lu za spo ko je nia po -
trzeb po wie rzo nych im dzie ci. Nasz po -
dziw bu dzą zwłasz cza lu dzie spra wu ją -
cy opie kę nad dzieć mi, z któ ry mi nie są
spo krew nie ni, któ re przy ję li z wia ry, iż
każ de dziec ko po win no mieć dom
i opie ku nów chcą cych je wspie rać.

Cza sa mi jed nak po trze by przy ję tych
dzie ci – lub ich in ten syw ność bądź spe -
cy fi ka – prze kra cza ją moż li wo ści
i umie jęt no ści jed nej ro dzi ny. Wte dy dla
do bra dzie ci i jak naj lep sze go wspie ra -
nia ich po trzeb ko niecz ne jest się gnię cie
po wspar cie osób spo za ro dzi ny. Opie ka
nad przy ję ty mi dzieć mi to nie tyl ko eks -
plo ata cja za so bów ludz kich, ale tak że
ich do mów i miesz kań nie rzad ko wraz
z wy po sa że niem. Sprzę ty co dzien ne go
użyt ku, czę sto eks plo ato wa ne prze sta ją
dzia łać lub tra cą swo je wła ści wo ści
szyb ciej niż za kła da no. Ko niecz ność
czę stych re mon tów, mo der ni za cji i za -
ku pów mo że prze kra czać moż li wo ści
prze cięt nej ro dzi ny. 

W ta kich sy tu acjach z bar dzo du żym
wspar ciem przy cho dzą or ga ni za cje po -
za rzą do we, któ re od lat współ pra cu ją
z na szym Cen trum lub do pie ro współ -
pra cę tą roz po czy na ją. Ko re pe ty cje, po -
moc w nad ra bia niu za le gło ści edu ka cyj -
nych, roz wi ja nie pa sji i za in te re so wań,
czy też wspar cie te ra peu tycz ne dla dzie -
ci, a na wet po za fi nan so we wspar cie ma -
te rial ne ro dzin, np. w po sta ci ob da ro wa -
nia me bla mi, sprzę ta mi, ma te ria ła mi
do re mon tu lub na wet pra cą wo lon ta riu -
szy uczest ni czą cych w re mon cie, to tyl -
ko nie któ re for my wspar cia, na któ re
mo gą li czyć ro dziny za stęp cze.

Na sze do świad cze nia we współ pra cy
z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi do tych -
czas do ty czy ły naj czę ściej współ or ga ni -
zo wa nia Dnia Ro dzi ciel stwa Za stęp cze -
go, czy też dzia łań zmie rza ją cych do in te -
gra cji ro dzin nej pie czy za stęp czej w po -
wie cie. Mię dzy in ny mi dzię ki wspar ciu
Sto wa rzy sze nia Po mo cy Miesz ka nio wej
dla Sie rot z Ba ra no wa ko ło Po zna nia,
w prze szło ści usa mo dziel nia ne wy cho -
wan ki z ro dzin za stęp czych z na sze go po -
wia tu otrzy ma ły po opusz cze niu ro dzi ny
wła sne miesz ka nia. 

Obec nie, za przy czy ną Fun da cji Św.
Ri ty z Gli wic, otwo rzy ła się przed na -
mi no wa kar ta współ pra cy z or ga ni za -
cja mi po za rzą do wy mi. Fun da cja ta
zwró ci ła się do nas z pro po zy cją
wspar cia ro dzin za stęp czych i ro dzin -
nych do mów dziec ka. Mi mo, iż na sze
part ner stwo trwa krót ko, przy no si już
wy mier ne efek ty. Obec nie 11 dzie ci
z ro dzin za stęp czych zo sta ło ob ję tych
po mo cą edu ka cyj no -te ra peu tycz ną.
Fakt, iż to pro wa dzą cy od wie dza dziec -
ko w miej scu za miesz ka nia, jest nie -
zwy kle ce nio ne przez opie ku nów za -
stęp czych. Do dat ko wo Fun da cja pla nu -
je wes przeć jed ną ro dzi nę za stęp czą
w prze pro wa dze niu re mon tu i mo der ni -
za cji naj czę ściej użyt ko wa nych po -
miesz czeń do mo wych, tj. kuch ni, ła -
zien ki i po ko ju dzien ne go z ja dal nią.

PCPR, ja ko jed nost ka or ga ni zu ją ca
pie czę za stęp czą w po wie cie gli wic kim,
go rą co po pie ra ideę wspie ra nia ro dzin
za stęp czych i ro dzin nych do mów dziec -
ka przez or ga ni za cje po za rzą do we i ich
wo lon ta riu szy. Uwa ża my, iż lu dzie,
któ rzy du żo da ją od sie bie in nym, win -
ni móc li czyć na wspar cie osób trze -
cich, któ re cza so wo lub za da nio wo po -
mo gą im w peł nio nej funk cji.

W myśl mak sy my „co da jesz in nym
wra ca do Cie bie” każ dy z nas mo że
wpły nąć na swój przy szły los, a po ma -
ga jąc ko muś kto w tej chwi li po trze bu -
je po chy le nia się nad nim, mo że my
po pro stu zro bić coś do bre go.

Za chę ca my wszyst kie or ga ni za cje
po za rzą do we, go to we wspie rać ro dzi ny
za stęp cze i ro dzin ne do my dziec ka,
do na wią za nia z na mi współ pra cy.

AN NA PAW LAK 
– pe da gog Ze spo łu ds. Pie czy 
Za stęp czej PCPR w Gli wi cach

Co da jesz, wra ca do Cie bie

Po ma ga nie jest faj ne!
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Cech Rze miosł Róż nych w Gli wi -
cach po wstał za raz po po żo dze
wo jen nej – i funk cjo nu je do dziś,
choć od te go cza su na sza rze czy -
wi stość go spo dar cza ule ga ła wie lu
zmia nom i za wi ro wa niom. 
Po woj nie na pływ lud no ści do znisz -
czo ne go mia sta stwo rzył ko niecz ność
sa mo or ga ni zo wa nia się rze mieśl ni ków,
któ rzy jesz cze przed 1939 ro kiem pro -
wa dzi li dzia łal ność w Gli wi cach
i na te re nie po wia tu gli wic kie go. Pre -
kur so ra mi ce chu by li mi strzo wie za wo -
du fry zjer skie go, któ rzy już w kwiet -
niu 1945 ro ku pod ję li de cy zję o utwo -
rze niu swe go sa mo rzą du go spo dar cze -
go pod na zwą Po wia to wy Cech Fry zje -
rów w Gli wi cach. Ko lej ny był Cech
Kraw ców. Z cza sem do łą cza ły do nich
in ne bran że. 

Sa mo rząd rze mieśl ni czy od sa me -
go po cząt ku czy nił sta ra nia o po -
zy ska nie nie ru cho mo ści, w któ -

rej ce chy mo gły by dzia łać. W 1957 ro -
ku pod ję to de cy zję o bu do wie „Do mu
Rze mio sła” przy ul. Ra ci bor skiej, któ rą
re ali zo wa no eta pa mi. Pięć lat póź niej
do jesz cze nie wy koń czo ne go bu dyn ku
prze niósł się gli wic ki cech, któ ry z po -
wo dze niem dzia ła do dziś, zrze sza jąc
rze mieśl ni ków i przed się bior ców z te -
re nu Gli wic i po wia tu gli wic kie go.
– Nasz cech we dle da nych na ko niec

ubie głe go ro ku li czył 153 człon ków
zrze szo nych w pię ciu bran żach: mo to -
ry za cyj nej, ogól no bu dow la nej, fry zjer -
skiej, spo żyw czej i róż nej. Naj licz niej -
sza bran ża to fry zjer ska – 54 za kła dy,
a naj mniej  licz na jest róż na – 9 za kła -
dów. W bran ży róż nej ma my też za wo -
dy za ni ka ją ce, ta kie jak szew stwo or to -

pe dycz ne, kra wiec two, elek tro ni ka
(RTV itd.) i fo to gra fia. Do 2012 ro ku
mie li śmy tak że ry ma rza, któ ry pro wa -
dził dzia łal no ść go spo dar czą przez 57

lat, ale ze wzglę du na wiek za koń czył
ją, bo nie miał na stęp cy – opo wia da
Wie sław Ja błoń ski, dy rek tor Biu ra Ce -
chu Rze miosł Róż nych i Przed się bior -
czo ści w Gli wi cach. 

Każ dy przed się bior ca – rze -
mieśl nik mo że przy stą pić
do sa mo rzą du go spo dar cze go

rze mieśl ni cze go na za sa dzie do bro wol -
no ści, speł nia jąc wy mo gi okre ślo ne
w usta wie o rze mio śle z dnia 22 mar -
ca 1989 r. (Dz. U z 2002r. nr 112,
poz. 979 z późn. zm) oraz Sta tu cie Ce -
chu Rze miosł Róż nych i Przed się bior -
czo ści w Gli wi cach, tj. zło żyć pi sem ny
wnio sek do Za rzą du Ce chu o przy ję cie
w po czet człon ków. Człon ko stwo w ce -
chu przed się bior ca – rze mieśl nik uzy -
sku je po przez przy ję cie od po wied niej
uchwa ły przez Za rząd. Tak sa mo moż -
na z ce chu wy stą pić na wnio sek rze -
mieśl ni ka. Moż na rów nież zo stać wy -
klu czo nym z sze re gów rze mieśl ni -
czych w przy pad ku ra żą ce go na ru sze -

nia stan dar dów rze mieśl ni czych. Każ -
dy przed się bior ca – rze mieśl nik
z dniem przy ję cia do ce chu uzy sku je
ochro nę praw ną po przez do radz two,
udzie la ne przez rad cę praw ne go, któ re -
go za trud nia cech. 

– Cech ja ko Zwią zek Pra co daw ców
re pre zen tu je in te re sy zrze szo nych
człon ków wo bec or ga ni za cji pra cow ni -
ków, wła dzy i ad mi ni stra cji rzą do wej
oraz jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne -
go. Człon ko wie mo gą sko rzy stać z ofe -
ro wa nych przez Ośro dek Szko le nia Ce -
chu Rze miosł Róż nych i Przed się bior -
czo ści szko leń z za kre su bhp i ppoż.,
szko leń spe cja li stycz nych, se mi na riów
or ga ni zo wa nych z udzia łem Urzę du
Skar bo we go na te mat zmian w prze pi -
sach po dat ko wych, Pań stwo wej In -
spek cji Pra cy w za kre sie zmian w prze -
pi sach pra wa pra cy, bez pie czeń stwa
pra cy i ochro ny prze ciw po ża ro wej,
Pań stwo wej In spek cji Sa ni tar nej w za -
kre sie zmian i wy mo gów sa ni tar nych.
Cech spra wu je nad zór me ry to rycz ny
nad kształ ce niem za wo do wym w za -
wo dach rze mieśl ni czych – do da je Wie -
sław Ja błoń ski.

Po nad to każ dy przed się bior ca –
rze mieśl nik po za koń cze niu na -

uki i zda niu eg za mi nów cze lad -
ni czych lub kwa li fi ka cyj nych uzy sku je
po moc ce chu w ubie ga niu się o do ta cje
z ty tu łu wy szko le nia mło do cia ne go.
Wszy scy przed się bior cy – rze mieśl ni -
cy, któ rzy za trud nia ją pra cow ni ków
w ce lu przy go to wa nia za wo do we go
w rze mio śle, win ni być człon ka mi or -
ga ni za cji rze mieśl ni czych. Nie za wsze
jest to w peł ni prze strze ga ne, co czę sto
ne ga tyw nie wpły wa na kształ ce nie za -
wo do we (brak pro fe sjo na li zmu).

Mot tem prze wod nim gli wic kie go
ce chu jest sze ro ko po ję ta współ pra ca
z każ dym, któ re mu bli skie są ide ały sa -
mo rzą du go spo dar cze go, dla te go je go
ha sło brzmi RA ZEM MOŻ NA WIĘ -
CEJ.

Trud ny okres go spo dar czy, za uwa -
żal ny od kil ku lat, po wo du je upa dek
wie lu firm. Jed nak mi mo spo wol nie nia
go spo dar cze go, ja kie no tu je się na ryn -
ku od 2008 ro ku, za uwa żal ny jest

wzrost w ob sza rze bran ży fry zjer sko -
-ko sme tycz nej. Nie któ re za kła dy fry -
zjer skie i ko sme tycz ne wy stę pu ją z ce -
chu, jed nak ob ser wu je się rów nież na -
pływ no wych przed się bior ców – rze -
mieśl ni ków, szcze gól nie tych, któ rzy
chcą szko lić mło dych adep tów za wo du
fry zjer skie go. 

Słab nie na to miast bran ża pie kar -
sko -cu kier ni cza. Od lat ob ser -
wu jąc ry nek pie czy wa moż na

po wie dzieć, że je my go co raz mniej.
Z ana liz bran ży pie kar skiej w ska li
ogól no pol skiej oraz sta ty styk GUS -
-u wy ni ka, że w ro ku 1990 śred nio Po -
lak zja dał w cią gu ro ku po nad 104 kg
pie czy wa, na to miast w 2013 jest to za -
le d wie nie co po nad 50,5 kg rocz nie.
Ten den cja jest da lej spad ko wa,
a w 2014 ro ku mo że osią gnąć po ni -
żej 50 kg. 

– Spa dek spo ży cia pie czy wa
w prze li cze niu na miesz kań ca to nie
tyl ko wy nik te go, że je my go mniej. To
tak że fakt, że je my nie zdro we pie czy -
wo przy go to wy wa ne z kom po nen tów,
a nie na tu ral nych skład ni ków. Pie czy -
wa tra dy cyj ne go przy go to wa ne go
na za kwa sie pie cze się co raz mniej
i wy pie ka ją go tyl ko nie któ re pie kar -
nie. Tra dy cyj ne pie czy wo jest droż sze
i zdrow sze, ale czę sto wy bie ra my to
tań sze. Ład ny dla oka na dmu cha ny
chle by lub buł ki to nie za wsze zdro we
po ży wie nie. Chru pią ce pie czy wo
na za kwa sie al bo cia sto upie czo ne
z wy ko rzy sta niem tra dy cyj nych re cep -
tur i su row ców to pro duk ty zdrow sze,
lecz wy ma ga ją ce wię cej pra cy, przez to
droż sze. Klien ci z państw za chod nich
od wie dza ją cy na sze pie kar nie i cu kier -
nie za opa tru ją się w wy ro by tra dy cyj -
ne, bo uzna ją je za zdro we i smacz ne.
Oni już doj rze li do te go, że ja kość
i zdro wie kosz tu ją. W Pol sce co ro ku
upa da ok. 300 pie kar ni. Na szczę ście
za kła dy pie kar ni czo -cu kier ni cze zrze -
szo ne w na szym ce chu nie ule ga ją za -
mknię ciu. Dla te go mó wię cią gle: kon -
su men ci jedz cie pie czy wo zdro we,
a nie tyl ko pięk nie wy glą da ją ce – za -
chę ca nasz roz mów ca, dyrektor biura
cechu. (MFR)
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PRZED SIĘ BIOR CZY 
PO WIAT

Kon ty nu uje my nasz cykl PRZED SIĘ BIOR CZY PO WIAT. Przed sta wia my w nim
przed się bior ców z te re nu po wia tu gli wic kie go i pro wa dzo ne przez nich
fir my. W tym numerze WPG prezentujemy natomiast „firmę firm“: Cech
Rze miosł Róż nych w Gli wi cach.

Rze mio sło trzy ma się nie źle

Sie dzi ba ce chu nie zmien nie od lat mie ści się przy ul. Ra ci bor skiej w Gli wi -
cach.
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Cech Rze mio sł Róż nych i Przed się bior czo ści w Gli wi cach ja ko Zwią zek
Pra co daw ców od 1994 ro ku ma w swo ich struk tu rach Ośro dek Szko le -
nia, któ ry ofe ru je przed się bior com róż ne go ro dza ju szko le nia. Od 2008
ro ku ośro dek roz sze rzył swo ją ofer tę i re ali zu je szko le nia za wo do we dla
do ro słych w for mie przy go to wa nia za wo do we go, któ re koń czy się eg -
za mi nem pań stwo wym – cze lad ni czym, na po trze by in sty tu cji ryn ku
pra cy: PUP w Gli wi cach i Za brzu. W cią gu nie ca łych 6 lat ze szko leń
sko rzy sta ły 72 oso by. Nie ste ty, rocz ny cykl szko leń ukoń czy ło tyl ko 36
osób w trzech za wo dach: pie karz, cu kier nik i fry zjer. Cech spra wu je
nad zór nad szkol nic twem za wo do wym re ali zo wa nym w za wo dach rze -
mieśl ni czych. W ro ku szkol nym 2013/2014 w trzech rocz ni kach uczy
się 285 uczniów za wo dów rze mieśl ni czych.

Dokończenie ze str. 1

Od pa dy są w nich na po wie trza ne, a wy -
twa rza na pod czas kom po sto wa nia wo -
da krą ży w za mknię tym sys te mie od -
wad nia nia. Po wie trze wy ko rzy sty wa ne
w pro ce sie tech no lo gicz nym jest
oczysz cza ne z odo rów przez sys tem
bio fil trów, tak że na wyj ściu ma za pach
świe że go kom po stu. Kom po stow nia
jest w sta nie prze ro bić rocz nie 25 ty się -
cy ton od pa dów bio de gra do wal nych.
Ma te ria łem wsa do wym do pro ce su sta -
bi li za cji tle no wej są w niej od pa dy zie -
lo ne zbie ra ne przez miesz kań ców se -
lek tyw nie, a tak że wy dzie lo ne w sor -
tow ni ze zmie sza nych od pa dów ko mu -
nal nych.

Sym bo licz ne go prze cię cia wstę gi
przed bu dyn kiem no wo cze snej kom po -
stow ni do ko na li Piotr Spy ra – wi ce wo -
je wo da ślą ski, Ga brie la Le nar to wicz –
pre zes WFO ŚiGW w Ka to wi cach,

Adam Rams – pre zy dent Knu ro wa
i Ka ta rzy na Ma ka ro wicz – pre zes spół -
ki KO MART. W uro czy stym otwar ciu
obiek tu uczest ni czy li m.in. An na Wrze -
śniak – Ślą ski Wo je wódz ki In spek tor

Ochro ny Śro do wi ska, sta ro sta ryb nic ki
Da mian Mro wiec, wi ce sta ro sta gli wic -
ki Wal de mar Do mbek, wło da rze licz -
nych miast i gmin z te re nu wo je wódz -
twa ślą skie go oraz re pre zen tan ci firm,
któ re za pro jek to wa ły i wy bu do wa ły
kom po stow nię.

KO MART się ga swych po cząt ków ro -
ku 1991, kie dy to spry wa ty zo wa ne zo sta ło
MPG KiM w Knu ro wie. Fir ma zaj mo wa ła
się wów czas oczysz cza niem mia sta, ro bo -
ta mi dro go wy mi i re mon to wy mi. Prze ło -
mo wym mo men tem był rok 1994, kie dy to
wy gra ła prze targ na bu do wę i eks plo ata cję

skła do wi ska od pa dów ko mu nal nych. Zo -
sta ło ono od da ne do użyt ku w 1997 r., co
przy czy ni ło się do roz wo ju spół ki. Na stęp -
nie KO MART uru cho mił sor tow nię od pa -
dów i po czy nił sze reg na stęp nych in we sty -
cji, speł nia ją cych naj wyż sze stan dar dy
dba ło ści o śro do wi sko na tu ral ne. 

– Cie szę się, że mo gę wziąć udział
w ta kiej uro czy sto ści – mó wił pod czas
otwar cia kom po stow ni wi ce wo je wo da
Piotr Spy ra. – Są tu sa mo rzą dow cy z ca -
łe go Ślą ska, co naj le piej świad czy o do -
ce nie niu wy sił ku i dą że nia do per fek cji
knu row skiej fir my. W dba ło ści o śro do -
wi sko na tu ral ne kie ru je się ona od daw -
na za sa dą zrów no wa żo ne go roz wo ju.
Nie gdyś mu sie li śmy jeź dzić do tzw. sta -
rej Eu ro py, by oglą dać ta kie roz wią za nia
tech no lo gicz ne, te raz są one i u nas. 

Z uzna niem o dzia łal no ści spół ki
wy po wia da ła się rów nież An na Wrze -
śniak, Ślą ski Wo je wódz ki In spek tor
Ochro ny Śro do wi ska. – Tak uda na
kom po stow nia jest ko lej nym suk ce sem
KO MAR TU – stwier dzi ła. – W ra mach
na szych obo wiąz ków jest kon tro lo wa -
nie tej fir my i ze spo ko jem mo gę po -
wie dzieć, że dzia ła ona tak przy jaź nie
dla śro do wi ska, jak win ny dzia łać
wszyst kie in ne przed się bior stwa te go
ty pu. 

(RG)

W tro sce o śro do wi sko

Z ze wnątrz kom po stow nia przy po mi na du ży ma ga zyn…

…a w środ ku za dzi wia no wo cze sno ścią za sto so wa nych roz wią zań tech -
no lo gicz nych.



9

HISTORIA I WSPÓŁCZESNOŚĆ NR 3 (84) MARZEC 2014

No we „świetl ne” sza ty otrzy mał
ko ściół pw. św. Sta ni sła wa w Py -
sko wi cach, zwa ny po tocz nie
„Sta ni sław kiem”. Te raz po za pad -
nię ciu zmro ku świą ty nia pre zen tu -
je się prze pięk nie.
Uro czy sta ilu mi na cja od by ła się 14
lu te go. Jej or ga ni za to rem by li Sa -
mo rząd Py sko wic oraz Pa ra fia św.
Mi ko ła ja w Py sko wi cach, a fun da to -
rem – Tau ron Dys try bu cja. Fir ma ta
od lat dzia ła na rzecz spo łecz no ści,
któ rym do star cza ener gię, re ali zu jąc
pro jekt „Świa tłem ob le czo ny”. Ofi -
cjal nej ilu mi na cji „Sta ni sław ka” do -
ko na li: Jo lan ta Drozd i Jó zef Ru bin
– prze wod ni czą ca i wi ce prze wod ni -
czą cy py sko wic kiej Ra dy Miej skiej,
ks. pra łat Au gust Duf fek, ks. pro -

boszcz Jan Pod staw -
ka oraz Grze gorz
Szrem ski – kie row -
nik Dzia łu Utrzy ma -
nia Sie ci Tau ron
Dys try bu cja. 

– Py sko wi ce to
pięk ne mia sto z uro -
kli wym Ryn kiem,
w któ rym jest mnó -
stwo zie le ni. Mam na dzie ję, że ilu mi -
na cja ko ścio ła św. Sta ni sła wa do da
bla sku śród mie ściu, przy cią ga jąc
uwa gę miesz kań ców i go ści – mó wi
Grze gorz Szrem ski. – Pro sta bry ła
świą ty ni pod par ta ga mą ja sne go pod -
świe tle nia har mo nij nie współ gra z ar -
chi tek tu rą obiek tu i za chę ca do za du -
my. 

Ko ściół zlo ka li zo wa ny jest
u zbie gu ulic Ar mii Kra jo wej
i Cmen tar nej. Ma bo ga tą hi sto rię.
Pierw sze wzmian ki o ko ście le drew -
nia nym św. Sta ni sła wa w Py sko wi -
cach po cho dzą z 1447 r. i są zwią za -
ne z za ło że niem w je go są siedz twie
przy tuł ku. Z te go ro ku za cho wa ła
się in for ma cja o prze ka zy wa niu
przez Elż bie tę z Po ni szo wic 5,50
ma rek rocz nie dla tej świą ty ni wy -
zna czo nej na ko ściół dla miesz kań -
ców przy tuł ku. Pro to ko ły wi zy ta cyj -
ne z 1679 r. prze ka zu ją opis ko ścio -

ła: „drew nia ny, po za mia stem, dłu gi
na 28 łok ci, sze ro ki na 16, z sied -
mio ma okna mi”. Na bo żeń stwa
w ko ście le od by wa ły się czte ry ra zy
w ro ku. Do oko ła ko ścio ła znaj do wał
się cmen tarz po dzie lo ny na dwie
czę ści: dla ka to li ków i dla lu te ra -
nów. Stan ko ścio ła był zły – gro ził
za wa le niem.

Wiel ki po żar Py sko wic w 1822 r.
nie znisz czył ko ściół ka. W trak cie
od bu do wy mia sta wy bu do wa no no wy
przy tu łek (ok. 1825 rok), a tak że wy -
ty czo no na no wo dro gę w kie run ku
Tosz ka, co po cią gnę ło za so bą
zmniej sze nie ob sza ru cmen ta rza
przy ko ście le. Ze wzglę du na zły stan
tech nicz ny ko ściół zbu rzo no, a no wy

wy bu do wa no ze skła dek wier nych.
Zo stał wznie sio ny w sty lu neo go tyc -
kim. Po świę co no go 28 kwiet -
nia 1869 r. 

Od da na do użyt ku 14 lu te go in sta -
la cja skła da się z kil ku ele men tów.
Two rzą ją: oświe tle nie ele wa cji za -
wie ra ją ce 4 re flek to ry za mon to wa ne
w grun cie przed ścia ną fron to wą, 10
opraw za bu do wa nych na po zio mie
grun tu mię dzy przy po ra mi ścian
bocz nych i pre zbi te rium oraz sys tem
oświe tle nia wie ży i da chu ko ścio ła
z wy ko rzy sta niem 3 słu pów i 9 opraw
wy ła dow czych. Cał ko wi ta moc
opraw zamonto wa nych w in sta la cji
wy no si 1,3 kW. Au to rem kon cep cji
ilu mi na cji jest arch. Mi chał Kacz ma -
rzyk, a pro jek tu bu dow la no -wy ko -
naw cze go Fir ma Zdzie nic ki An to ni
Gli wi ce, któ ra też do ko na ła je go re -
ali za cji. 

(RG)

Świa tłem ob le czo ny

Py sko wic ki „Sta ni sła -
wek” wy glą da te raz
jak z baj ki. 

Tra ge dia Gór no ślą za ków de por -
to wa nych do ZSRR w 1945 ro ku
przez la ta nie do cze ka ła się na -
le ży te go upa mięt nie nia. Do pie ro
te raz w Ra dzion ko wie po wsta je
pla ców ka, któ ra za cho wa dla
po tom nych ich pa mięć. Wie lu
z nich po cho dzi ło z te re nu obec -
ne go po wia tu gli wic kie go. 

Te mat de por ta cji Gór no ślą za ków
do ZSRR w 1945 ro ku przez kil ka -
dzie siąt lat w opi nii pu blicz nej prak -
tycz nie nie ist niał. Spo wo do wa ne to
by ło pa nu ją cym ustro jem po li tycz -
nym, ale tak że fak tem, iż oso by, któ -
re wró ci ły do kra ju oraz ich ro dzi ny
ba ły się wspo mi nać prze ży te pie kło.
Obec nie ma my szan sę uczcić pa -
mięć ty się cy ofiar Tra ge dii Gór no -
ślą skiej – dzię ki ini cja ty wie pod ję tej
przez Gmi nę Ra dzion ków. 

Nie daw no za koń czył się
pierw szy etap prac zwią za nych
z po wsta wa niem w Ra dzion ko wie
Cen trum Do ku men ta cji De por ta -
cji Gór no ślą za ków do ZSRR
w 1945 ro ku. Bę dzie ono zlo ka li -
zo wa ne w bu dyn ku by łe go dwor -
ca ko le jo we go, któ ry w tym ce lu
zo stał grun tow nie wy re mon to wa -
ny. Po miesz cze nia te go obiek tu
zo sta ły przy sto so wa ne do ma ją cej
po wstać sta łej eks po zy cji de por -
ta cji Gór no ślą za ków do ZSRR
w 1945. Środ ki na ten cel Gmi -
na Ra dzion ków po zy ska ła z Unii
Eu ro pej skiej.

Bie żą cy rok jest po świę co ny po -
zy ski wa niu do ku men tów, ma te ria -
łów, któ re po słu żą do utwo rze nia
eks po zy cji. Uro czy ste otwar cie pla -
ców ki za pla no wa no na lu ty 2015 ro -
ku, w sie dem dzie sią tą rocz ni cę tych
tra gicz nych wy da rzeń. Jej or ga ni za -
to rzy za pra sza ją do od wie dza nia
stro ny in ter ne to wej www.de por ta -
cje 45.pl, gdzie moż na zna -

leźć wie le in for ma cji na te mat po -
wsta ją ce go Cen trum. Pro szą tak że
o prze ka zy wa nie pa mią tek lub in for -
ma cji na te mat Tra ge dii Gór no ślą za -
ków. Kon tak to wać moż na się z ni mi
w na stę pu ją cy spo sób:
– ma ilo wo, pi sząc na ad res: kon -
takt@de por ta cje 45.pl;
– te le fo nicz nie, dzwo niąc pod nu -
mer (32) 388-7-137;
– oso bi ście – w Urzę dzie Mia sta Ra -
dzion ków, Re fe rat Pro mo cji Mia sta
i Ak tyw no ści Spo łecz nej (po kój
nr 19, II pię tro) ul. Mę czen ni ków
Oświę ci mia 42.

Na na szym te re nie nie bra ku je
ro dzin, z któ rych męż czyź ni wy wie -
zie ni zo sta li w 1945 ro ku w głąb
ZSRR. Lo sy jed nej z nich spi sał Ta -
de usz Pu chał ka z Gie rał to wic –
na pod sta wie opo wia da nia Jó ze fa
Nie ry chło z Pil cho wic o je go wuj ku.
To dzie je Fry de ry ka Ru si na z Żer ni -
cy. Był gór ni kiem, miał żo nę i dwo -
je dzie ci. Zo stał de por to wa ny
do Don ba su w lu tym 1945 ro ku. Żo -
na dłu go nie mia ła o mę żu żad nych
wie ści. Po kil ku la tach zgło sił się
do niej czło wiek, któ ry za pew nił ją,
iż pra cu jąc w Don ba sie był świad -
kiem tąp nię cia, pod czas któ re go
Fry de ryk zgi nął w ko pal ni. Kry sty -
na Ru sin zo sta ła ofi cjal nie uzna -
na za wdo wę. Ko bie ta bo ry ka ła się
z cięż kim lo sem, sa mot nie wy cho -
wu jąc dwój kę dzie ci. Jed nak
w stycz niu 1950 ro ku stał się cud –
jej mąż wró cił. Oka za ło się, iż prze -

żył tąp nię cie w ko pal ni i tra fił
do szpi ta la, gdzie dłu go le czył ob ra -
ża nia po wy pad ku. Jed na z le ka rek
za ła twi ła mu do ku men ty po zwa la ją -
ce po wy le cze niu na po wrót do do -

mu. Po dłu giej po dró ży, skraj nie
wy cień czo ny i wy chu dzo -

ny do tarł do Żer ni cy.
Niechęt nie mó wił

o pie kle, któ re
prze żył na
Wscho dzie.

Zmarł w 1972 ro ku.
RO MA NA GOZ DEK 

Fry de ryk Ru sin pod czas szczę śli wych lat
spę dzo nych w Żer ni cy. 

Cen trum Do ku men ta cji De por ta cji Gór no ślą za ków do ZSRR w 1945 ro ku po wsta je w Ra dzion ko wie. Sie dzi ba jest już
go to wa, obec nie zbie ra ne są ma te ria ły do ku men tu ją ce tę tra ge dię.
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UPA MIĘT NIJ MY TRA GE DIĘ
GÓR NO ŚLĄ ZA KÓW

Żo na Fry de ry ka – Kry sty na z sy nem Je rzym
i cór ką Eli za bet. Zdję cie zo sta ło zro bio ne
ok. 1948 ro ku, gdy Eli za bet szła do ko mu nii
św. Fo to gra fie ze zbio rów pry wat nych Jó ze -
fa Nie ry chło.
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Wcze sna wio sna to dla rol ni ka okres
wzmo żo nej pra cy w po lu, wy ma ga -
ją cy zwięk szo ne go wy sił ku fi zycz ne -
go oraz kon cen tra cji. W tym okre sie
rol nik wy ko nu je kil ka, a na wet kil ka -
na ście róż nych czyn no ści. W ta kich
wa run kach nie trud no o wy pa dek.
Aby zapo biec nie bez piecz nym sy -
tu acjom, na le ży sto so wać się do za -
sad bez piecz nej pra cy oraz za cho -
wać zdro wy roz są dek. 
Do pod sta wo wych prac wy ko ny wa -
nych wio sną, tj. or ka, bro no wa nie, kul -
ty wa to ro wa nie, wa ło wa nie gle by, za -
pra wia nie ziar na, siew i sa dze nie, sto -
su je się róż ne go ro dza ju ma szy ny, np.
płu gi, bro ny, gle bo gry zar ki, płu go fre -
zar ki, a tak że agre ga ty upra wo we,
siew ni ki i sa dzar ki. Do wy pad ków naj -
czę ściej do cho dzi pod czas nie pra wi -
dło we go użyt ko wa nia oraz na praw ma -
szyn i urzą dzeń.

Aby za po biec wy pad kom, na le ży
prze strze gać na stę pu ją cych za sad:

� przed roz po czę ciem pra cy cią gni ka,
ma szy ny rol ni czej bądź urzą dze nia na -
le ży spraw dzić pra wi dło wość dzia ła nia
po szcze gól nych me cha ni zmów oraz
stan osłon za bez pie cza ją cych;
� wszel kie go ro dza ju prze glą dy, na pra -
wy, re gu la cje na le ży prze pro wa dzać tyl ko
po wcze śniej szym wy łą cze niu na pę du;
� wszyst kie ru cho me i wi ru ją ce czę ści
ma szyn mu szą mieć osło ny, naj le piej
ory gi nal ne;

� nie wol no de mon to wać osłon fa -
brycz nych w ma szy nach i urzą dze niach
oraz pra co wać z ma szy na mi i urzą dze -
nia mi bez osłon;
� pod czas agre go wa nia ma szyn z cią -
gni kiem na le ży wy łą czyć sil nik cią gni -
ka i za cią gnąć ha mu lec;
� pod czas za wra ca nia cią gni kiem
z pod wie szo ną gle bo gry zar ką na le ży
wy łą czyć na pęd i unieść ma szy nę. Nie
wol no wrzu cać bie gu wstecz ne go, gdy
gle bo gry zar ka pra cu je. Ob słu gę bęb na
gle bo gry zar ki moż na wy ko ny wać
po cał ko wi tym za trzy ma niu ob ra ca ją -
cych się no ży i odłą cze niu na pę du
od cią gni ka;
� w cza sie roz trzą sa nia obor ni ka lub
in nych ma te ria łów syp kich na le ży bez -
względ nie sto so wać siat kę ochron ną,
gdyż w roz rzu ca nym ma te ria le mo gą
znaj do wać się ka mie nie, ka wał ki me ta -
li, śmie ci itp. a siat ka osło ni ope ra to ra

przed ewen tu al ny mi ude rze nia mi;
� przed przy stą pie niem do na peł nia nia
zbior ni ka sa dzar ki sa dze nia ka mi na le -
ży opu ścić sa dzar kę na pod ło że i za cią -
gnąć ha mu lec ręcz ny w cią gni ku; 
� ja dąc cią gni kiem z za wie szo ną sa -
dzar ką na le ży pa mię tać, że ma szy na
ba lan su je na nie rów no ściach te re nu;
� przed za wie sze niem lub zdję ciem
siew ni ka zbo żo we go z trzy punk to we go
ukła du za wie sze nia cią gni ka, na le ży

u s t a  w i ć
d ź w i  g n i e
pod no śni ka
hy drau licz -
ne go w po ło -
że nie, w któ -
rym wy klu -
czo ne jest
nie za mie rzo -
ne wy dźwi -
gnię cie lub
opusz cze nie
ma szy ny;
� prze gar -
nia nie ziar na w skrzy ni na sien nej siew -
ni ka mo że od by wać się wy łącz nie
za po mo cą drew nia nej ło pat ki;
Czyn no ści za bro nio ne:
� prze by wa nie mię dzy cią gni kiem
a ma szy ną współ pra cu ją cą;
� wcho dze nie na dy sz le, za cze py, ra -
my i in ne czę ści cią gni ka, przy cze py

lub ma szy ny rol ni czej w cza sie
ich pra cy lub trans por tu;
� jaz da cią gni kiem po po chy ło -
ściach przy wy łą czo nym bie gu
lub sil ni ku;
� prze gar nia nie rę ką na sion
w skrzy ni na sien nej;
� prze wo że nie osób na za wie -
sza nej sa dzar ce;
� uzu peł nia nie bra ków lub
zgar nia nie z czer pa ków nad mia -
ru ziem nia ków przez oso by sto -
ją ce na po de ście sa dzar ki pod -
czas sa dze nia.

Pod czas pra cy w go spo dar -
stwie na le ży sto so wać od po wied -
nie środ ki ochro ny in dy wi du al -
nej: obu wie, ubra nie ro bo cze,
oku la ry ochron ne, pół ma ski i in -
ne. Nie od po wied nie ubra nie

z luź no zwi sa ją cy mi rę ka wa mi czy po ła -
mi mo że do pro wa dzić do po waż ne go
wy pad ku.

Pa mię taj my, że prze strze ga nie za sad
bez piecz nej pra cy w go spo dar stwie rol -
nym chro ni nie tyl ko ży cie i zdro wie, ale
tak że uczy tych za sad młod sze po ko le nia.

Przy po mi na my, że wy pa dek
przy pra cy rol ni czej na le ży zgło sić nie -
zwłocz nie do naj bliż szej Pla ców ki
KRUS. 
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No we moż li wo ści dla rol ni ków stwo -
rzy przy ję ty przez Unię Eu ro pej ską
bu dżet na Wspól ną Po li ty kę Rol ną
w la tach 2014-2020. Po mi mo, iż jest
o ok. 12 proc. mniej szy od po przed -
nie go (2007-2013) to Pol ska jest tym
kra jem człon kow skim, któ re mu przy -
pad nie naj więk sza pu la środ ków –
42,4 mld eu ro (do tych czas 39,2 mld
eu ro). 

W no wym bu dże cie za pla no wa no,
iż 23,7 mld eu ro prze zna czo ne zo sta nie
na do pła ty bez po śred nie, na to -
miast 13,5 mld eu ro przy dzie lo no
na re ali za cję Pla nu Roz wo ju Ob sza rów
Wiej skich (PROW). Po nad to 5,2 mld
eu ro tra fi na re ali za cję po li ty ki spój no -
ści, któ ra po raz pierw szy aż w ta kiej
ska li za si li ob sza ry wiej skie, co z pew -
no ścią wpły nie na ich roz wój cy wi li za -
cyj ny. 

DO PŁA TY BEZ PO ŚRED NIE

Pie nią dze prze zna czo ne w la tach
2014-2020 na do pła ty bez po śred nie
ukształ tu ją śred nią płat ność na po zio -
mie ok. 240 eu ro na hek tar. Po nad to
w do pła tach bez po śred nich w la -
tach 2014-2020 na stą pi sta bi li za cja,
po nie waż ich wy so kość na naj bliż sze
sie dem lat jest zna na. Do tych czas bo -
wiem by ło tak, że wiel kość środ ków
na do pła ty bez po śred nie w da nym ro ku
by ła osta tecz nie usta la na w III kwar ta -
le da ne go ro ku. 

Zmie nią się za sa dy przy zna wa nia
do płat bez po śred nich. Za ło że nie bo -
wiem prze wi du je uza leż nie nie przy -
zna nia 30 proc. do płat bez po śred nich
od speł nia nia przez rol ni ków wy mo -
gów eko lo gicz nych. W prak ty ce ozna -
cza to, że je śli bę dą oni chcie li otrzy -
my wać „peł ne” do pła ty, to bę dą mu sie -
li róż ni co wać upra wy, utrzy my wać ist -
nie ją ce trwa łe użyt ki zie lo ne i po sia dać
na użyt kach rol nych ob szar pro eko lo -
gicz ny. Ta kim ob sza rem mo że być
ugór, stre fa bu fo ro wa, pa sy wzdłuż
obrze ży la su itp. Przy czym wy -
móg utrzy my wa nia ob sza ru pro eko lo -
gicz ne go obej mie te go spo dar stwa rol -
ne, któ rych grun ty or ne zaj mu ją wię cej
niż 15 ha. W przy pad ku Pol ski bę dzie
z nich wy łą czo ne po nad 80 proc. go -
spo darstw, po nie waż są zbyt ma łe. Ten
„eko lo gicz ny prze pis” wej dzie w ży cie
w 2015 ro ku.

In ną waż ną zmia ną jest wy klu cze -
nie z otrzy my wa nia do płat bez po śred -
nich m.in. lot nisk i te re nów spor to -
wych, mi mo, że mo gą być one użyt ko -
wa ne rol ni czo. Po nad to szer sze niż do -
tych czas i obo wiąz ko we we wszyst kich
kra jach wspól no ty bę dzie wspie ra nie
mło dych rol ni ków czy li tych, któ rzy
nie osią gnę li jesz cze 40 ro ku ży cia.
W ra mach do płat bez po śred nich ma ją
oni otrzy my wać przez 5 lat o 25 proc.
wię cej niż po zo sta li. W Pol sce jest oko -
ło 100 ty się cy mło dych rol ni ków i sta -
no wią oni gru pę ok. 7 proc. wszyst kich
otrzy mu ją cych do pła ty.  

PROW 2014 – 2020 
Naj waż niej sze ce le roz wo ju ob sza rów
wiej skich Unii Eu ro pej skiej na la -
ta 2014-2020 to: po pra wa kon ku ren cyj -
no ści rol nic twa; zrów no wa żo ne go spo -
da ro wa nie za so ba mi na tu ral ny mi oraz
dzia ła nie na rzecz kli ma tu; zrów no wa -
żo ny roz wój te ry to rial ny ob sza rów
wiej skich. Środ ki, któ re spraw dzi ły się
w la tach 2007-2013 za cho wa no i zak -
tu ali zo wa no, ale do da no też no we, słu -
żą ce m.in. pod no sze niu kon ku ren cyj -
no ści eu ro pej skie go rol nic twa i je go in -
no wa cyj no ści. Pol ska wer sja PROW
na la ta 2014-2020 jest przed mio tem
koń czą cej się in ten syw nej de ba ty spo -
łecz nej i kon sul ta cji. 

Za kres wspar cia no we go PROW bę -
dzie po dob ny do po przed nie go,
przy czym licz ba tzw. dzia łań zo sta nie
ogra ni czo na z oko ło 40 do 20. Dzia ła -
nia zo sta ły po gru po wa ne w pa kie ty.
Jed nym z naj waż niej szych bę dzie na -
dal wspar cie dla mło dych rol ni ków.
Ma jąc na uwa dze to, że je dy nie 6 proc.
za rząd ców rol nych we wszyst kich kra -
jach Wspól no ty ma mniej niż 35
lat, Unia za mie rza po sta wić na wspie -
ra nie wy mia ny po ko le nio wej w go spo -
dar stwach. Dla mło dych pol skich rol ni -
ków, oprócz więk szych do płat bez po -
śred nich prze wi dzia no po moc w wy so -
ko ści 100 tys. zł czy li aż do 25 ty się cy
wię cej niż w PROW 2007-2013. 

W pro jek cie PROW 2014-2020
środ ki na wspie ra nie mo der ni za cji go -
spo darstw rol nych bę dą na le ża ły
do naj więk szych, ale po moc bę dzie
uza leż nio na od ro dza ju in we sty cji. Dla
przy kła du 1,5 mln zł bę dzie moż na
otrzy mać na in we sty cje w pro duk cję
pro siąt, 500 tys. na wspar cie in we sty -
cji bu dow la nych, a 200 tys. na do fi nan -
so wa nie za ku pu ma szyn i urzą dzeń
do pro duk cji. Mak sy mal ny po ziom
wspar cia bę dzie więc wyż szy niż w po -
przed nim okre sie  pro gra mo wa nia, kie -
dy mak sy mal nie moż na by ło otrzy -
mać 300 tys. zł. Zgod nie z prio ry te ta mi
no wej WPR po moc na mo der ni za cję
go spo darstw rol nych bę dzie nie co ina -
czej ukie run ko wa na. Przede wszyst kim
pie nią dze ma ją po pra wiać kon ku ren -
cyj ność, ren tow ność, sta wiać na eko lo -
gię i in no wa cyj ność. Ta kie ce le be ne fi -
cjen ci bę dą mu sie li zre ali zo wać w ra -
mach uzy ska ne go wspar cia. 

Po ja wi się no wy ro dzaj wspar -
cia: pre mia na re struk tu ry za cję ma łych
go spo darstw. Wspól na Po li ty ka Rol na
w stra te gii „EU RO PA 2020” za kła da
te raz sil niej sze wspar cie go spo darstw
ro dzin nych. Za pla no wa no, że ma łe go -
spo dar stwa bę dą mo gły otrzy mać
wspar cie w wy so ko ści 60 tys. zł.

Z no wo ści za słu gu ją cych na uwa gę
jest tak że no we dzia ła nie po le ga ją ce
na tym, że rol ni cy czy przed się bior cy
bę dą mo gli do ko nać za ku pu re fun do -
wa nych ma szyn i urzą dzeń słu żą cych
do pro duk cji rol nej i świad czyć usłu gi
na rzecz rol nic twa. (AF)

Spra wy waż ne dla rol ni ków
Kie row nik Biu ra Po wia to we go Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol -
nic twa w Py sko wi cach An drzej Frej no za pra sza na spo tka nie in for ma cyj -
no -pro mo cyj ne do ty czą ce XI kam pa nii przyj mo wa nia wnio sków o przy -
zna nie płat no ści bez po śred nich na rok 2014, któ re od bę dzie się 13 mar ca
o godz. 10.00 w sie dzi bie Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach przy ul. Zyg -
mun ta Sta re go 17. W spo tka niu udział we zmą przed sta wi cie le in sty tu cji
dzia ła ją cych na rzecz rol nic twa. 

WY GRAJ Z NA MI
Obok za miesz cza my dwa py ta nia. Wśród osób, któ re od po wie -
dzą na nie pra wi dło wo, roz lo su je my wy gra ną – dra bi nę ufun do -
wa ną przez PT KRUS w Gli wi cach. Na od po wie dzi cze ka my
do 28 mar ca. Na le ży nad sy łać je na ad res ma ilo wy: re dak -
cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl lub pocz to wy: Wia do mo ści Po wia tu
Gli wic kie go, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-100 Gli wi ce.
Oto py ta nia kon kur so we:

1. Pod czas agre go wa nia ma szy ny z cią gni kiem na le ży:
a. wy łą czyć sil nik i za cią gnąć ha mu lec,
b. tyl ko wy łą czyć sil nik, 
c. tyl ko za cią gnąć ha mu lec. 

2. Prze gar nia nie ziar na w skrzy ni na sien nej siew ni ka mo że
od by wać się: 
a. za po mo cą rę ki,
b. za po mo cą drew nia nej ło pat ki, 
c. za po mo cą rę ki lub drew nia nej ło pat ki.

Nasz po przed ni kon kurs wy gra ła Wie sła wa Mrzy -
głód. Na zdję ciu pa ni Wie sła wa (z le wej) po od bio -
rze na gro dy – dra bi ny ufun do wa nej przez Pla ców -
kę Te re no wą KRUS w Gli wi cach – wraz z Ire ną Ła bą,
dy rek tor Od dzia łu Re gio nal ne go KRUS w Czę sto -
cho wie. 

KRUS pro mu je bez piecz ną pra cę

Wio sna w go spo dar stwie 

Ra dzi Kry sty na Krę -
giel, kie row nik Pla -
c ó w  k i  T e  r e  n o  w e j
KRUS  w Gli wi cach.
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Moż na już zgła szać kan dy da tów
do te go rocz nej edy cji „Zie lo nych
cze ków” – do rocz nej na gro dy fi -
nan so wej przy zna wa nej z oka zji
Dnia Zie mi przez Wo je wódz ki Fun -
dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej w Ka to wi cach.
Na gro dę otrzy mu ją od 1994 ro ku oso -
by wy róż nia ją ce się
w dzia łal no ści pro -
eko lo gicz nej na te -
re nie wo je wódz twa
ślą skie go. W cią gu
do tych cza so wych
dwu dzie stu jej edy -
cji zo sta ło nią wy -
róż nio nych 187
osób. Lau re ata mi
zo sta wa li twór cy
i re ali za to rzy nie -
kon wen cjo nal nych,
no wo cze snych roz -
wią zań w za kre sie
eko lo gii, czę sto do -
ce nia ni nie tyl ko
w na szym re gio nie,
ale rów nież w Pol -
sce i Eu ro pie.

W tym ro ku Ka -
pi tu ła skła da ją ca się
z eks per tów, pra cow ni ków na uko wych
oraz dzia ła czy na rzecz ochro ny śro do -
wi ska i po pu la ry za cji przy ro dy wy ło ni
lau re atów w na stę pu ją cych ka te go -
riach:
– in no wa cje i tech no lo gie,
– pro gra my i ak cje do ty czą ce ochro ny
przy ro dy,
– pra ce na uko wo–ba daw cze,
– edu ka cja eko lo gicz na dzie ci i mło -
dzie ży,

– pu bli cy sty ka eko lo gicz na
– dzia ła nia po pu la ry za tor skie i pro mo -
cja po staw pro eko lo gicz nych.

Skład Ka pi tu ły, po wo ły wa nej przez
Za rząd WFO ŚiGW w Ka to wi cach,
zmie nia ny jest co dwa la ta. W jej skład
wcho dzi 20 osób. Po przed nio w jej pra -

cach brał udział m.in. sta ro sta gli wic ki
Mi chał Nie szpo rek, na to miast w tym
ro ku za pro szo ny zo stał do uczest nic twa
w Ka pi tu le prze wod ni czą cy Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go, Ta de usz Ma mok.
Człon ko wie Ka pi tu ły wy ko nu ją swo ją
dzia łal ność ho no ro wo.

Zgod nie z re gu la mi nem przy zna -
wa nia „Zie lo nych cze ków” pra wo
zgła sza nia kan dy da tów do na gród
przy słu gu je: Ko mi sji Śro do wi ska

i Go spo dar ki Wod nej Sej mi ku Wo je -
wódz twa Ślą skie go, in sty tu cjom
ochro ny śro do wi ska z te re nu woj.

ślą skie go, or ga ni -
za cjom po za rzą do -
wym o cha rak te rze
re gio nal nym, szko -
łom wyż szym i in -
sty tu cjom na uko -
wym, izbom go -
spo dar czym i Klu -
bo wi Pu bli cy stów
Ochro ny Śro do wi -
ska EKOS.

Zgło sze nie kan -
dy da ta mu si za wie -
rać wy peł nio ny
wnio sek wraz z uza -
sad nie niem oraz re -
ko men da cję in sty tu -
cji zgła sza ją cej. Re -
gu la min na gro dy
oraz for mu larz te go
wnio sku po brać
moż na ze stro ny in -

ter ne to wej www.wfo sigw. ka to wi ce.pl.
Do ku men ty na le ży skła dać w Kan ce la -
rii WFO ŚiGW w Ka to wi cach przy ul.
Ple bi scy to wej 19 z do pi skiem „Zie lo ny
czek”.

Ter min przyj mo wa nia wnio sków
w biu rze Fun du szu upły wa 21 mar -
ca, a ogło sze nie li sty te go rocz nych
lau re atów na gro dy na stą pi 22 kwiet -
nia pod czas ga li z oka zji Dnia Zie -
mi. (RG)

EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
PPOOWWIIAATTUU  GGLLIIWWIICCKKIIEEGGOO

Jest to już trze cia umo wa za war ta po mię dzy ŚIR a WFO ŚiGW
w Ka to wi cach, na pod sta wie któ rej rol ni cy otrzy mu ją do fi nan -
so wa nie do wap no wa nia re ge ne ra cyj ne go gleb za kwa szo nych
w wy ni ku od dzia ły wa nia czyn ni ków an tro po ge nicz nych.
W okre sie od 18 czerw ca 2012 r. do 28 czerw ca 2013 r. z ta kie -
go wspar cia sko rzy sta ło 599 be ne fi cjen tów, któ rzy po przed sta -
wie niu do wo dów za ku pu na wo zu otrzy ma li wspar cie na łącz ną
kwo tę 1 852 224,45 zł. W tam tym okre sie na te re nie woj. ślą -
skie go wap no wa niu pod da no gle by na ob sza rze 10 010,96 ha,
na któ rych wy sia no ogó łem 65 734 ton na wo zu wap nio we go.
W tym ro ku w na szym wo je wódz twie do tych czas z do fi nan so -
wa nia sko rzy sta ło 280 be ne fi cjen tów, a udzie lo ne wspar cie wy -
nio sło 604 286,88 zł, zwap no wa no łącz nie 2 993 ha i wy sia -
no 21 476 ton na wo zu. Wciąż moż na skła dać wnio ski. Wszyst -
kie szcze gó ło we in for ma cje i wy mo gi znaj du ją się na stro nie
in ter ne to wej http://www.sir -ka to wi ce.pl/wap no.html. Uzy skać
je moż na tak że kon tak tu jąc się z biu rem Ślą skiej Izby Rol ni czej
w Ka to wi cach: Ślą ska Izba Rol ni cza, ul. Je sio no wa 9A, 40-
159, tel./faks: 32 258 04 45. 

(Opr. SoG)

Azbest był przed la ty sze ro ko
sto so wa ny do pro duk cji ma -
te ria łów bu dow la nych,
szcze gól nie płyt do po kry wa -
nia da chów czy ocie pla nia
bu dyn ków, a tak że rur izo la -
cyj nych. Wy ro by z nie go by -
ły lek kie, ta nie, ła twe w mon -
ta żu. Wów czas jesz cze nie
zda wa no so bie spra wy z te go, iż azbest
jest szko dli wy dla zdro wia. Gdy licz ne
ba da nia wy ka za ły je go za bój cze wła -
ści wo ści, za prze sta no pro duk cji i sto -
so wa nia ma te ria łów bu dow la nych za -
wie ra ją cych mi ne ra ły azbe sto we.
W1997 r. za ka za no wpro wa dza nia
na te ry to rium na sze go kra ju azbe stu
i wy ro bów za wie ra ją cych go, ich pro -
duk cji oraz ob ro tu. 

Sza cu je się, iż w Pol sce i w in nych
kra jach eu ro pej skich 400-600 osób
rocz nie za pa da na jed ną z cho rób wy -
wo ły wa nych przez azbest. Są to przede
wszyst kim: rak oskrze li, rak płuc, mię -
dzy bło niak i py li ca azbe sto wa. Lu dzie
wdy cha ją cy włók na azbe sto we czę ściej
cho ru ją też na in ne no wo two ry – ra ka
żo łąd ka, krta ni, ne rek, je lit, trzust ki, jaj -
ni ka oraz chło nia ki. U osób sty ka ją cych
się z azbe stem rak płuc zo stał uzna ny
za cho ro bę za wo do wą, z tym, że mo że
się ujaw nić do pie ro po 30 la tach. Naj -
bar dziej za gro że ni są ci, któ rzy po raz
pierw szy ze tknę li się z du żym stę że -
niem py łu azbe sto we go w wie ku tzw.
ra ko wym, czy li po 45. ro ku ży cia.

Azbest uzna wa ny jest za naj gor szy
z ma te ria łów py lą cych. W przy pad ku
do mów jed no ro dzin nych naj więk szym
za gro że niem są po kry cia da cho we ze
sta rych płyt ce men to wo -włók no wych.
Sam eter nit le żą cy na da chu nie jest
jed nak szko dli wy dla zdro wia – cho ro -
by wy wo łu je do pie ro draż nią cy pył,
któ ry po wsta je w wy ni ku uszko dze nia
lub de mon ta żu płyt azbe sto wych. Ra -
ko twór czy pył sy pie się z nich przede
wszyst kim w trak cie prze ła my wa nia
lub cię cia. Mo że też wy dzie lać się
w wy ni ku ero zji.

Le ka rze ostrze ga ją przed cho ro ba mi
wy wo ła ny mi przez azbest, m.in. mię -
dzy bło nia kiem opłuc nej, któ ry cha rak te -
ry zu je się wy so ką śmier tel no ścią. Za pa -
da ją na nie go głów nie lu dzie star si, po -
wy żej 65. ro ku ży cia. Ob ja wy to trud no -
ści od de cho we, ból w klat ce pier sio wej,
ka szel i wy sięk w ja mie opłuc nej, któ re
wy stę pu ją zwy kle po 30-40 la tach
od pierw sze go kon tak tu z azbe stem. 

W świe tle tych fak tów nie dzi wi to,
iż kwe stie zwią za ne z usu wa niem
i uniesz ko dli wia niem wy ro bów za wie -
ra ją cych azbest, mi ni ma li za cją ne ga -
tyw nych skut ków zdro wot nych spo wo -
do wa nych je go obec no ścią oraz li kwi -
da cją szko dli we go od dzia ły wa nia
na śro do wi sko re gu lu ją w Pol sce su ro -

we prze pi sy. Są to: usta wa o za ka zie
sto so wa nia wy ro bów za wie ra ją cych
azbest, usta wa pra wo ochro ny śro do wi -
ska, usta wa o od pa dach, usta wa Pra wo
bu dow la ne oraz Pro gram Oczysz cza nia
Kra ju z Azbe stu na la ta 2008–2032.
W na szym kra ju wpro wa dzo no obo -
wią zek usu nię cia azbe stu do 2032 r.
Spo czy wa on na wła ści cie lach obiek -
tów, gdzie zo stał za sto so wa ny. Już te -
raz jed nak wła ści ciel lub za rząd ca bu -
dow li od po wia da za stan tech nicz ny
wy ro bów azbe sto wych i jest do dat ko -
wo zo bo wią za ny m.in. do ich in wen ta -
ry za cji, ozna ko wa nia po miesz czeń,
w któ rych się one znaj du ją oraz za zna -
cze nia ich na pla nie sy tu acyj nym.

Po nie waż li kwi da cja azbe stu z na -
sze go oto cze nia to pro ces kosz tow ny,
WFO ŚiGW w Ka to wi cach wspie ra te
dzia ła nia fi nan so wo. Nie daw no Fun -
dusz ogło sił ko lej ne już li sty wnio sków
kwa li fi ku ją cych się do udzie le nia do fi -
nan so wa nia i pro me sy do fi nan so wa nia
na re ali za cję za dań z za kre su go spo dar -
ki od pa da mi i ochro ny po wierzch ni
zie mi (za wy jąt kiem za dań zwią za nych
z uniesz ko dli wia niem od pa dów za wie -
ra ją cych azbest, dla któ rych wnio sko -
wa ne jest rów nież do fi nan so wa nie za -
kre su zwią za ne go z ter mo mo der ni za cją
obiek tów). W ze sta wie niu pię ciu wnio -
sków o do fi nan so wa nie z za kre su
uniesz ko dli wia nia od pa dów za wie ra ją -
cych azbest, któ re uzy ska ły po zy tyw ną
oce nę me ry to rycz ną, zna la zły się m.in.
dwa, zło żo ne przez na sze gmi ny – Ru -
dzi niec i To szek. Gmi na Ru dzi niec
otrzy ma w 2014 r. po życz kę w wy so ko -
ści 7 776 zł na de mon taż, trans port
i uniesz ko dli wia nie wy ro bów za wie ra -
ją cych azbest na swo im te re nie, na to -
miast Gmi na To szek na prze pro wa dze -
nie tych sa mych dzia łań wspar ta zo sta -
nie po życz ką w wy so ko ści 10 384 zł.

(RG)

AZBEST do li kwi da cji
Dwie gmi ny z te re nu po -
wia tu gli wic kie go otrzy -
ma ją wkrót ce wspar cie
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 do dzia łań ma ją -
cych na ce lu po zby cie się
wy ro bów za wie ra ją cych
azbest.

Eter nit był nie gdyś sze ro ko sto so wa ny w bu -
dow nic twie, te raz trze ba się go w bez piecz ny
spo sób po zbyć.

Gdy kwa śna
gle ba jest od -

po wied nio za si -
la na na wo za mi

z wap nem,
gwa ran tu je wy -

so kie plo ny.
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TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW

WOJEWÓdZkiEGO FUNdUSZU

OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki 
WOdNEj W KATOWiCACh

Po żą da ne wap no wa nie
Ślą ska Izba Rol ni cza w Ka to wi cach przyj mu je wnio ski w ra mach za da nia „Wap no wa nie gleb kwa śnych i bar dzo
kwa śnych na te re nie woj. ślą skie go”. Jest ono fi nan so wa ne ze środ ków 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.

Fo
 to

: A
RC

 P
IN

B 
w

G
li w

i c
ac

h

Zie lo ne cze ki cze ka ją

W ub. ro ku jed nym z lau re atów na gro dy był dr Ma ciej Ko stec ki (na zdję -
ciu w środ ku), któ ry od lat pro wa dzi pra ce ma ją ce na ce lu za pew nie nie
czy sto ści wód w Je zio rze Pław nio wic kim.
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Po rad nia Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz na
w Knu ro wie roz strzy gnę ła kon kurs li te rac ki pn.
„Mo je zma ga nia z dys lek sją”.

Kon kurs prze zna czo ny był dla uczniów szkół gim -
na zjal nych i po nad gim na zjal nych z te re nu dzia łal no -
ści knu row skiej Po rad ni Psy cho lo gicz no -Pe da go -
gicz nej. Uczest ni cy przy go to wa li pra ce li te rac kie,
w któ rych za war te by ły my śli, uczu cia oso by zma ga -
ją cej się na co dzień z dys leksją. 

Spo tka nie pod su mo wu ją ce kon kurs od by ło się 13
lu te go w Po rad ni Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz nej
w Knu ro wie. Pierw sze miej sce za ję ła w nim
Agniesz ka La bu sek – uczen ni ca kla sy III Ze spo łu
Szkol no -Przed szkol ne go w Przy szo wi cach, któ ra
w na gro dę otrzy ma ła Pió ro Dy rek to ra Po rad ni (jej
pra cę pre zen tu je my po ni żej). Wy róż nie nie przy zna -
no Glo rii Klos – uczen ni cy kla sy I Ze spo łu Szkol no -
-Przed szkol ne go w Żer ni cy. Wszy scy uczest ni cy li -
te rac kich zma gań otrzy ma li dy plo my i na gro dy rze -
czo we, ufun do wa ne przez Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -
cach. Wrę czy li je: Sła wo mir Adam czyk z Za rzą du Po wia tu
Gli wic kie go i dy rek tor Po rad ni Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz -
nej w Knu ro wie Jo lan ta Olej nik. 

Pod czas spo tka nia Ha li na Ta bor i Ur szu la Kur cjusz z knu -
row skiej Po rad ni Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz nej wy gło si ły

pre lek cję na te mat po zy tyw nych stron by cia dys lek ty kiem
oraz pod po wie dzia ły uczniom, jak uczyć się efek tyw nie
za po mo cą mne mo tech nik – spo so bów uła twia ją cych za pa -
mię ta nie, prze cho wy wa nie i przy po mi na nie so bie in for ma cji. 

(SoG)

Kon kurs (nie tyl ko) li te rac ki

Au tor ka naj lep sze go tek stu od bie ra gra tu la cje od Sła wo mi ra
Adam czy ka z Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go.
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Gim na zja li ści przed waż nym
wy bo rem

… oraz Ze spół Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie.

Swą pro po zy cję kształ ce nia przy bli żał gim na zja li stom m.in. Ze spół Szkół Za -
wo do wych nr 2 …
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„Mo der ni za cja sys te mu do sko na -
le nia na uczy cie li w po wie cie gli -
wic kim” to pro jekt, któ re go głów -
nym ce lem jest zwięk sze nie efek -
tyw no ści pra cy szkół i pla có wek
po przez wspar cie na uczy cie li i dy -
rek to rów w pro ce sie roz wi ja nia
kom pe ten cji za wo do wych. Kom -
plek so we do sko na le nie na uczy -
cie li two rzy no wą ja kość – szko ła
sta je się or ga ni za cją uczą cą się,
po nie waż na uczy cie le uczest ni czą
we wszyst kich eta pach pod no sze -
nia ja ko ści pra cy. 

Na po cząt ku te go pro ce su jest dia gno za
po trzeb roz wo jo wych szko ły, do ko na -
na przy wspar ciu SO RE (szkol ne go or -
ga ni za to ra roz wo ju edu ka cji), któ ry po -
ma ga ra dzie pe da go gicz nej w zi den ty -
fi ko wa niu prio ry te to we go ob sza ru wy -
ma ga ją ce go do sko na le nia. Na pod sta -

wie po głę bio nej dia gno zy oraz ce lów
przed sta wio nych przez na uczy cie li SO -
RE opra co wu je rocz ny plan wspo ma -
ga nia szko ły. Dzię ki ta kie mu przy go to -
wa niu za pla no wa ne szko le nia bę dą do -
sto so wa ne do kon kret nych ocze ki wań
każ dej pla ców ki. 

Istot nym ele men tem te go sys te mu
jest etap wdra ża nia do prak ty ki szkol -
nej zdo by tej wie dzy i nabytych umie -
jęt no ści. Na le ży bo wiem pa mię tać, że
głów nym be ne fi cjen tem te go przed się -
wzię cia jest uczeń, któ re go suk ces sta -
no wi nad rzęd ny cel po dej mo wa nych
dzia łań. Pro ces re ali za cji za ło żeń pla nu
wspo ma ga nia jest mo ni to ro wa ny
i ewa lu owa ny przy wspar ciu SO RE,
któ ry we dług D. El sner peł ni ro lę „kry -
tycz ne go przy ja cie la szko ły”, po ma ga -

ją ce go wy ko rzy stać po ten cjał ra dy pe -
da go gicz nej pop rzez za sto so wa nie
tech nik co achin go wych pod czas spo -
tkań gru po wych i in dy wi du al nych z na -
uczy cie la mi i dy rek to ra mi. 

Pro jekt „Mo der ni za cja sys te mu do -
sko na le nia na uczy cie li w po wie cie gli -
wic kim” jest dzia ła niem pi lo ta żo wym
wpro wa dza ją cym istot ną zmia nę w do -
sko na le niu ja ko ści pra cy szkół i pla có -
wek. Udział jest do bro wol ny, za tem
uczest ni czą w nim te pla ców ki, któ re
do strze ga ją ko niecz ność mo dy fi ka cji
do tych cza so we go mo de lu pra cy. Moż -
na za ry zy ko wać stwier dze nie, że
do pro jek tu zgło si ły się najam bit niej sze
szko ły i przed szko la po wia tu gli wic -
kie go. Mam przy jem ność współ pra co -
wać z ra da mi pe da go gicz ny mi na stę pu -

ją cych pla có wek: Szko ła Pod sta wo wa
nr 4 w Py sko wi cach, Szko ła Pod sta wo -
wa nr 6 w Py sko wi cach, Ze spół Szkół
im. Ma rii Ko nop nic kiej w Py sko wi -
cach, Szko ła Pod sta wo wa w Świ biu,
Szko ła Pod sta wo wa w Wie low si, Gim -
na zjum w Wie low si, Szko ła Pod sta wo -
wa w Tosz ku, Gim na zjum w Tosz ku.

Dy rek to rzy i na uczy cie le tych
szkół wzię li ak tyw ny udział w dia -
gno zo wa niu wła snych po trzeb w za -
kre sie do sko na le nia, a w tym se me -
strze bę dą uczest ni czyć w róż nych

for mach szko le nio wych. Do tych cza -
so we dzia ła nia wska zu ją na du że za -
an ga żo wa nie na uczy cie li, któ rzy do -
strze ga ją po trze bę do sko na le nia wła -
sne go warsz ta tu pra cy, aby uczy nić
na ucza nie efek tyw nym i atrak cyj nym,
co z pew no ścią wzmoc ni mo ty wa cję
uczniów do ucze nia się.

AN NA DZIĘ GIEL 
– szkol ny or ga ni za tor roz wo ju edu ka -

cji; na uczy ciel kon su l tant i ani ma tor
w Re gio nal nym Ośrod ku Me to dycz no -

-Edu ka cyj nym „Me tis” w Ka to wi cach

Do sko na le nie na uczy cie li dzię ki unij ne mu do fi nan so wa niu

Od kąd pa mię tam, lu bi łam czy tać
książ ki, pi sać opo wia da nia i wier sze.
W „kró le stwie” ję zy ka pol skie go czu -
łam się jak ry ba w wo dzie, jed nak że
w pią tej kla sie padł na mnie wy rok,
któ ry wstrzą snął ca łym mo im świa tem
– dys lek sja. Gdy zda łam so bie spra -
wę, że bę dę do koń ca ży cia mia ła pro -
ble my z czy ta niem i pi sa niem, stra ci -
łam ca łą wia rę w sie bie. Prze sta łam
udzie lać się na lek cjach, nie cho dzi -
łam na do dat ko we za ję cia – we
wszyst kim czu łam się sła ba i bez na -
dziej na. Przy szedł czas pi sa nia eg za -
mi nu w szó stej kla sie, mia łam wra że -
nie, że po szedł mi fa tal nie, więc mo -
że cie so bie wy obra zić, jak wiel kie by -
ło mo je zdzi wie nie, gdy usły sza łam
wy ni ki, a przy mo im na zwi sku po wie -
dzia no: „39 na 40 punk tów”. Wte dy
po czu łam, że coś prze szy ło mnie
na wskroś i wy peł ni ło tak, jak by ktoś
wy lał fun da ment, na któ rym ma po -
wstać coś nie zwy kłe go, więc w gim -
na zjum wzię łam się do pra cy. Ca łą

pierw szą kla sę pil nie się uczy łam,
a w dru giej przy stą pi łam do udzia łu
w olim pia dzie z ję zy ka pol skie go.
Nie ste ty wy nik nie był po wa la ją cy –
27 na 60 punk tów, mi mo te go nie
znie chę ca łam się, wręcz prze ciw nie
za czę łam jesz cze bar dziej po głę biać
swo ją wie dzę. Tak w oka mgnie niu
mi nął ko lej ny rok. A co za tym
idzie?... Ko lej na olim pia da. Ba łam się
po twor nie, bo prze cież chcia łam udo -
wod nić, że dys lek tyk też mo że coś
osią gnąć. Przy po mi na mi się roz mo -
wa z jed nym na uczy cie lem:

– Mnie za wsze roz ba wia, gdy oso -
ba z dys lek sją bie rze udział w olim -
pia dzie ję zy ko wej – po wie dział męż -
czy zna.

– Prze cież wie lu z nich ma du ży
po ten cjał – od par łam lek ko ura żo na.

– Gdy bym ja był dys lek ty kiem,
z pew no ścią nie przy stą pił bym
do olim pia dy – rzekł na uczy ciel. 

Po na pi sa niu kon kur su, nie wie -
dzia łam czy po szło mi do brze, czy źle,

po pro stu cze ka łam z dziew czy na mi
na wy ni ki. Czu łam wte dy ogrom ny
lęk. Gdy ko mi sja spraw dzi ła na sze
pra ce, ogło szo no wy ni ki. Złą wia do -
mo ścią by ło to, że nikt nie do stał się
do dru gie go eta pu, na to miast do brą,
że na pi sa łam naj le piej spo śród ośmiu
uczest ni ków. Oka za ło się, że za bra kło
mi tyl ko dwóch punk tów, aby przejść
da lej. Za tem dys lek tyk też mo że wie -
le… Na dal się nie znie chę cam, mam
na dzie ję, że w koń cu coś osią gnę,
udo wad nia jąc in nym, że każ dy, nie za -
leż nie kim jest, ma w so bie ta lent i po -
ten cjał. Czy coś tym zdo bę dę? Nie
wiem, ale mam na dzie ję, że ktoś da mi
szan sę, do ce nia jąc mo je sta ra nia.
A w mo ich dal szych dzia ła niach, bę dę
kie ro wa ła się my ślą Mi cha ela Ja me sa
Sul li va na: „Praw dzi we zma ga nia od -
by wa ją się w umy śle. Mu sisz wie -
dzieć, że zwy cię żysz, jesz cze za nim
za czniesz wal czyć. Mu sisz to zo ba -
czyć, po czuć no sem i nie złom nie w to
wie rzyć”. Agniesz ka La bu sek 

Mo je zma ga nia z dys lek sją

20 lu te go w Ze spo le Szkół w Pil cho -
wi cach od by ła się I Gieł da Oświa -
to wa. Jej ce lem by ło przy bli że nie
pla có wek po nad gim na zjal nych
mło dzie ży, któ ra nie ba wem de cy -
do wać bę dzie, gdzie kształ cić się
po ukoń cze niu gim na zjum. 
Gieł dę zor ga ni zo wał Urząd Gmi ny
w Pil cho wi cach, jej po my sło daw czy nią
jest wójt Jo an na Ko ło czek -Wy bie rek.
Pod czas spo tka nia 20 lu te go uczniom
za pre zen to wa ły się pla ców ki oświa to -
we z Knu ro wa i Gli wic. Wśród nich
by ły dwie pla ców ki, któ rych or ga nem
pro wa dzą cym jest Po wiat Gli wic ki:
Ze spół Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie oraz Ze spół Szkół Za wo -
do wych nr 2 w Knu ro wie. „Pa de rek”
za chę cał gim na zja li stów za rów no cie -
ka wy mi kie run ka mi w Li ceum Ogól no -
kształ cą cym (kla sy: ści sła, spor to wa,
hu ma ni stycz no -ję zy ko wa, me dycz no -
-przy rod ni cza), jak i w Tech ni kum nr 1
(tech nik eko no mi sta, spe dy tor, ob słu gi
tu ry stycz nej, in for ma tyk, cy fro wych

pro ce sów gra ficz nych). Wy so kie wy ni -
ki ma tu ry, eg za mi nów za wo do wych,
wy so ka zda wal ność ma tu ry, pro gra my
eu ro pej skie, wy mia na mię dzy na ro do -
wa, olim pia dy, ba za spor to wa – to tyl -
ko kil ka z wie lu atu tów knu row skiej
pla ców ki. Z ko lei Ze spół Szkół Za wo -
do wych nr 2 ofe ru je atrak cyj ne za wo dy
– w Tech ni kum są to: tech nik gór nic -
twa pod ziem ne go, elek tryk, me cha nik;
w Za sad ni czej Szko le Za wo do wej: kla -
sy wie lo za wo do we (w tym in te gra cyj -
ne), gór nik eks plo ata cji pod ziem nej,
elek tryk. Zaś wcho dzą ce w skład te go
Ze spo łu Li ceum Ogól no kształ cą ce pro -
po nu je kla sę mun du ro wą. Do za po zna -
nia się z ofer tą wszyst kich szkół za chę -
ca li uczniów – pod kre śla jąc jed no cze -
śnie, jak waż ny jest to wy bór – m.in.
wi ce sta ro sta gli wic ki Wal de mar Do -
mbek, wójt Jo an na Ko ło czek -Wy bie rek
i dy rek tor Ze spo łu Szkół w Pil cho wi -
cach Łu kasz Kwio tek. 

(SoG) 
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Na Zam ku w Tosz ku już po raz szó sty od był
się Dzień Tań ca. 
Pod czas im pre zy zor ga ni zo wa nej 8 lu te go mi ło śni cy
tań ca mie li oka zję zo ba czyć róż ne je go od sło ny. Za -
chwyt wzbu dził ta niec to wa rzy ski w wy ko na niu par
Klu bu Tań ca To wa rzy skie go Fo rum Za brze – Agniesz -
ki Kli ma sa ry i Da mia na No wa ka oraz Da rii Fry ziel
i Krzysz to fa Błasz czy ka. Sam ba, cha -cha, rum ba, ji ve
i walc an giel ski, tan go, walc wie deń ski – te tań ce tur -
nie jo we zo sta ły za pre zen to wa ne przez mi strzow skie
pa ry, wy cho wan ków An drze ja i Be aty Do mi nia ków. Te -
go dnia na to szec kim zam ku go ścił nie tyl ko ta niec to -
wa rzy ski. Pu blicz ność zo ba czy ła tak że po kaz bre ak-
dan ce w wy ko na niu gru py La jo ny Kingzz z Czer wion -
ki -Lesz czyn oraz umie jęt no ści tan ce rek z Te atru Tań ca
Ala car te z Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry i Spor tu w Py -
sko wi cach. 

– Spek takl „My śli nie spój ne”, przy go to wa ny przez
cho re ograf An nę Ham pel, za chwy cił przy by łą pu blicz -
ność i za chę cił do głęb szej re flek sji, uka zał tak że
świet ny kunszt sce nicz ny py sko wic kich tan ce rek – in -
for mu ją przed sta wi cie le Cen trum Kul tu ry „Za mek
w Tosz ku”, or ga ni za to ra wy da rze nia. 

(SoG)

So li ści oraz ze spo ły z gmi ny To szek
do 10 mar ca mo gą zgła szać się
do udzia łu w Gmin nych Pre zen ta -
cjach Ar ty stycz nych. Im pre za od -
bę dzie się 12 mar ca w sa li Pe ter -
swald skiej na Zam ku w Tosz ku. Po -
czą tek o godz. 10.00. 
– Ce lem im pre zy jest kon fron ta cja do -
ko nań ze spo łów mu zycz nych dzia ła ją -
cych w pla ców kach oświa to wych na te -
re nie gmi ny To szek, a tak że in spi ra cja
do twór czych po szu ki wań no wych

form i środ ków wy ra zu ar ty stycz ne go
oraz roz wi ja nie u dzie ci i mło dzie ży
wraż li wo ści es te tycz nej na sztu kę – in -
for mu ją or ga ni za to rzy. 

Pre zen ta cje prze pro wa dzo ne zo sta -
ną w czte rech ka te go riach wie ko wych:
przed szko la, kla sy 1-3, kla sy 4-6, gim -
na zjum. Do pusz czal ne for my: so li ści,
ze spo ły in stru men tal ne, ze spo ły wo -
kal ne, ze spo ły wo kal no -in stru men tal -
ne. 

Za pi sy przyj mo wa ne są do 10 mar -
ca w se kre ta ria cie Cen trum Kul tu ry
„Za mek w Tosz ku”. Wię cej in for ma cji
zna leźć moż na na stro nie www.za mek -
to szek.pl.

Or ga ni za to rem im pre zy jest CK
„Za mek To szek”, part ne rem – Ze spół
Ob słu gi Pla có wek Oświa to wych
w Tosz ku. Pa tro nat ho no ro wy nad wy -
da rze niem spra wu je bur mistrz Tosz ka
Grze gorz Kup czyk, zaś me dial ny –
SFE RA TV oraz „Strze lec Opol ski”. 

(SoG)

Roz tań czo ny za mek

Agniesz ka Kli ma sa ra i Damian No wak za chwy -
ci li umie jęt no ścia mi ta necz ny mi, ele gan cją
i wdzię kiem. 

„Bo bab ski com ber to dla ko biet
jest za ba wa, każ da z pań jest dziś
prze bra na” – śpie wa wo dzi rej,
a środ kiem sa li wi je się ta necz ny
ko ro wód, w któ rym obok cza row -
nic wi dać za kon ni cę, obok gó ra la
– Mek sy ka ni na i Hin du skę, a ro ze -
śmia ny klaun po dry gu je w to wa -
rzy stwie anio ła. Trwa wła śnie bab -
ski com ber, już po raz dwu dzie sty
pierw szy or ga ni zo wa ny przez Ko ło
Go spo dyń Wiej skich w Wil czy. 
W tym ro ku im pre za zor ga ni zo wa na
zo sta ła w nie co bar dziej ka me ral nej
for mie, bo ze wzglę du na re mont wiej -
skiej świe tli cy mu sia ła prze nieść się
do re stau ra cji na miej sco wym bo isku. –
Miej sca jest tu mniej, więc nie na gła -
śnia ły śmy na sze go com bra tak bar dzo
jak w in nych la tach – tłu ma czy pre zes
Ko ła Ja ni na Wy my sło. – Ale i tak ze -
bra ło się oko ło 40 pań, a chęt nych by ło

wię cej i nie któ rym z bra ku miejsc mu -
sia ły śmy nie ste ty od ma wiać.

Wśród roz ba wio nych ko biet jest kil -
ka praw dzi wych „we te ra nek”, któ re nie
opu ści ły jesz cze ani jed ne go bab skie go
com bra w Wil czy. – Te raz jest ła twiej

o stro je, bo moż na po szu kać w „ciu -
cho lan dach”. Kie dyś czło wiek mu siał
so bie sam wy my ślić i uszyć prze bra nie
z te go, co miał w do mu – wspo mi na

jed na z uczest ni -
czek.

„Ba wi my się,
zro bi my ko ło,
a w tań cu bę dzie
nam we so ło, więc
wszy scy za śpie -
wa my to jesz cze
raz” – za chę ca
sło wa mi spe cjal -
nej „com bro wej”
pio sen ki Adam
Owczorz, a ja
w prze rwie tań -
ców py tam, czy
je go pra ca pod -
czas bab skie go
com bra róż ni się

ja koś od pro wa dze nia in nych za baw
kar na wa ło wych. – To już mój szó sty
com ber, więc mo gę z ca łą pew no ścią
stwier dzić, że o wie le ła twiej za chę cić
pa nie do tań ca – od po wia da. – Wy star -
czy za cząć grać i już ca ły par kiet peł -
ny. 

„I tak by dy my już na za wsze ro -
bić ta ki szoł/ i ba wić z na mi by dzie
sie tyn, co by dzie chcioł!” – koń czy
„po ślą sku” swo ją pio sen kę. A mnie
to „na za wsze” na pa wa opty mi -
zmem, bo czu ję, że ten je dy ny w ro -
ku com bro wy wie czór jest czymś
bar dzo cen nym dla na szych lo kal -
nych tra dy cji i bar dzo po trzeb nym
ba wią cym się obok mnie pa niom.
Pa trząc na ich ro ze śmia ne twa rze nie
wąt pię, że nie za brak nie chęt nych
do spo tkań pod czas ko lej nych bab -
skich com brów. 

EWA PIESZ KA

Com ber w Wil czy

Po my sło wość pań w do bo rze prze bra nia na bab ski com ber nie zna gra nic.
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Osiem dru żyn z te re nu po wia tu gli -
wic kie go wzię ło udział w Ha lo wym
Tur nie ju Mło dzie żo wych Dru żyn Po -
żar ni czych OSP, ro ze gra nym 1 mar -
ca w Pa niów kach.

Uczest ni cy tur nie ju mu sie li wy ka zać
się du żą spraw no ścią i zna jo mo ścią za -
gad nień po żar ni czych. Tur niej roz gry -
wa ny był we dług mię dzy na ro do we go
re gu la mi nu or ga ni za cji CTIF (CTIF –
Mię dzy na ro do wy Ko mi tet Tech nicz ny
Pre wen cji i Zwal cza nia Po ża rów). Dru -
ży ny – osob no dziew czę ce i chło pię ce
– ry wa li zo wa ły ze so bą w trzech na stę -
pu ją cych kon ku ren cjach: tor prze -
szkód, bieg szta fe ta po żar ni cza i sta no -
wi sko wę złów oraz przy rzą dów i ar ma -
tur. 

W gru pie dziew cząt w szran ki sta -
nę ły dwie dru ży ny – obie wy sta wio ne
przez jed nost kę OSP Świ bie. I miej sce
za ję ła dru ży na Świ bie I, a dru gie –
Świ bie II. W gru pie chłop ców naj lep -
sza oka za ła się dru ży na z jed nost ki
OSP To szek, II miej sce za ję ła re pre zen -
ta cja Świ bia, III – By ci na, IV – Pa -

niów ki, V – Ła ny i VI – Wi dów. Zwy -
cięz cy ode bra li pu cha ry, me da le i dy -
plo my, wrę czo ne przez wi ce sta ro stę
gli wic kie go Wal de ma ra Do mb ka, pre -
ze sa Za rzą du Po wia to we go Związ ku
OSP RP w Gli wi cach An drze ja Frej no,
za stęp cę ko men dan ta miej skie go PSP
w Gli wi cach mł. bryg. Ma ria na Ma tej -
czy ka oraz prze wod ni czą ce go Ra dy
Gmi ny Gie rał to wi ce Mar ka Błasz czy -
ka. Wy gra nej gra tu lo wał im tak że rad -
ny po wia to wy To masz Ko wol. 

Tur niej zor ga ni zo wa ny zo stał przez
Za rząd Po wia to wy Związ ku OSP RP
w Gli wi cach, Ko men dę Miej ską PSP
w Gli wi cach oraz Jed nost kę OSP w Pa -
niów kach. Już ko lej ny rok z rzę du mło -
dych stra ża ków bar dzo go ścin nie przy -
jął Ze spół Szkol no -Przed szkol ny w Pa -
niów kach. Sę dzią głów nym tur nie ju
był st. kpt. Je rzy Gro chow ski, a w skład
ko mi sji sę dziow skiej wcho dzi li st. kpt.
Ja nusz Ko złow ski, mł. ogn. Łu kasz
No wak i st. str. Ja kub Zych. Nad ca ło -
ścią czu wał ko men dant za wo dów – st.
kpt. Jó zef Gla gla. (RG)

Stra żac ka mło dzie żów ka 
ry wa li zo wa ła w Pa niów kach

Dziew czę ta ze zwy cię skiej dru ży ny ze Świ bia od bie ra ją zło te me da le.
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Bez ro bot na miesz kan ka po wia tu, po -
szu ku ją ca pra cy wszel ki mi spo so ba mi
i ma ją ca na wy cho wa niu oraz utrzy ma -
niu dwo je dzie ci, da ła się zwieść oszu -
sto wi. Ale po ko lei. Przed się bior ca
z Sie mia no wic Ślą skich obie cał za trud -
nić ją w swo jej fir mie. Gdy do szło
do kon kre tów, oka za ło się, że przyj mie
ją do pra cy, ale pod jed nym wa run -
kiem. By ła nim „drob na” przy słu ga –
zgo dzi się po brać kre dy ty na roz wój
przed się bior stwa, któ re on bę dzie spła -
cał. W sy tu acji, gdy pra ca sta no wi jed -
no z naj wy żej ce nio nych dóbr, czło -
wiek wie le za ry zy ku je, że by ją zdobyć.
Ko bie ta, bę dąc w sy tu acji „bez wyj -
ścia”, nie prze czu wa jąc ni cze go złe go,
za ufa ła biz nes me no wi i zgo dzi ła się
na je go pro po zy cję. Za po mnia ła, że
aby uzy skać kre dyt, trze ba być za trud -
nio nym. Przed się bior ca o tym nie za -
po mniał i wy sta wił jej fik cyj ne do ku -
men ty – za świad cze nie o za trud nie niu

na umo wę o pra cę na czas nie okre ślo -
ny, z wy na gro dze niem mie sięcz -
nym 2 500 zł. Za wiózł ją do trzech in -
sty tu cji w Sie mia no wi cach Ślą skich
udzie la ją cych kre dy tów. W jed nej pla -
ców ce otrzy ma ła kre dyt w wy so ko -
ści 37 000 zł, w dru giej by ła to kwo -
ta 11 000 zł, w trze ciej – 9 000 zł. Łącz -
nie po bra ła go tów kę – do rę ki –
57 000 zł z kre dy tów. Na stęp nie „wy -
da ła” przed się bior cy wszyst kie do ku -
men ty na po twier dze nie za war tych
przez nią umów, jak rów nież ca łą kwo -
tę pie nię dzy. Oczy wi ście, „trans ak cja”
zo sta ła prze pro wa dzo na w czte ry oczy,
z rę ki do rę ki, bez żad nych po świad -
czeń bądź po kwi to wań wy da nych do -
ku men tów i pie nię dzy. 

Jak ła two się do my ślić, za trud nie nie
na „eta cie” sta ło się nie zisz czo nym ma -
rze niem. Przed się bior ca oka zał się
oszu stem i zło dzie jem. Po kil ku mie sią -
cach wie rzy cie le – kre dy to daw cy –za -

czę li wzy wać
miesz  kan  kę
po wia tu do spła ty rat kre dy tu. Kon se -
kwen cją te go by ło ze rwa nie przez kre -
dy to daw ców umów kre dy to wych i po -
sta wie nie ich w stan na tych mia sto wej
wy ma gal no ści. W ślad za tym zo sta ną
wy sta wio ne ban ko we ty tu ły eg ze ku cyj -
ne, któ re po for mal nym nada niu przez
sąd klau zu li wy ko nal no ści, zo sta ną
skie ro wa ne do ko mor ni ka. 

Je dy nym wyj ściem w tej sy tu acji
wy da je się pod da nie przez kre dy to bior -
cę in sty tu cji upa dło ści kon su menc kiej,
oczy wi ście nie za leż nie od zgło sze nia
or ga nom ści ga nia „o po dej rze niu po -
peł nie nia prze stęp stwa”. Nie wiel kim
po cie sze niem jest fakt, jak twier dzi ko -
bie ta, że w ten sam spo sób zo sta ły
oszu ka ne jesz cze czte ry in ne oso by. 

Pa mię taj my, aby nie wie rzyć
„na sło wo”, za cho wuj my zdro wy roz -
są dek i ostroż ność. Nie po bie raj my
kre dy tów dla ko goś, jest to czyn ność
obar czo na bar dzo wy so kim ry zy kiem.
Je śli już to uczy ni my, to pa mię taj my,
że kre dyt moż na ubez pie czyć np.
na oko licz ność utra ty pra cy. 

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

Powiatowy rzecznik konsumentów radzi

Oszu stwo „na pra cę”
W ko lej nym ar ty ku le z cy klu „Po wia to wy rzecz nik kon su men tów ra dzi” przed sta wia my Czy -
tel ni kom WPG hi sto rię, któ ra po ka zu je, jak po waż ne kon se kwen cje mo że mieć za cią ga nie
kre dy tów dla ob cych lu dzi. (Red.) 

Ka sa Rol ni cze go Ubez pie cze nia
Spo łecz ne go Od dział Re gio nal ny
w Czę sto cho wie za pra sza rol ni ków
do udzia łu w XII edy cji Ogól no pol -
skie go Kon kur su Bez piecz ne Go -
spo dar stwo Rol ne, or ga ni zo wa ne -
go wspól nie z Mi ni ster stwem Rol -
nic twa i Roz wo ju Wsi, Pań stwo wą
In spek cją Pra cy oraz in ny mi in sty -
tu cja mi.
Ce lem kon kur su jest pro mo cja za sad
ochro ny zdro wia i ży cia w go spo dar -

stwach rol nych. Rol ni cy, któ rzy chcą
w nim wziąć udział, win ni do 14 mar -
ca zgło sić swe go spo dar stwo rol ne
w Od dzia le Re gio nal nym KRUS

w Czę sto cho wie (ul. Kor cza ka 5,
tel. 34 365 32 92) lub w pla ców kach
te re no wych KRUS. For mu la rze zgło -
sze nio we i szcze gó ło we in for ma cje
o wa run kach udzia łu w kon kur sie do -
stęp ne są m.in. w Pla ców ce Te re no wej
KRUS w Gli wi cach (ul. Pry ma sa Wy -
szyń skie go 11, nr tel. 32 230 83 41),
a tak że na stro nie in ter ne to wej:
www.krus.gov.pl. 

Ko mi sje kon kur so we w zgło szo -
nych go spo dar stwach rol nych bę dą
oce niać ele men ty wpły wa ją ce bez po -
śred nio na bez pie czeń stwo pra cy, ta kie
m.in. jak: ład i po rzą dek w ob rę bie po -
dwó rza, za bu do wań i sta no wisk pra cy;
stan bu dyn ków in wen tar skich i go spo -
dar czych, w tym scho dów, dra bin, in -
sta la cji, urzą dzeń elek trycz nych; wy -
po sa że nie ma szyn i urzą dzeń w za bez -
pie cze nia przed wy pad ka mi; stan tech -
nicz ny ma szyn i urzą dzeń sto so wa nych
w go spo dar stwie; wa run ki ob słu gi i by -
to wa nia zwie rząt go spo dar skich; sto so -
wa nie, stan i ja kość środ ków ochro ny
oso bi stej; roz wią za nia or ga ni za cyj ne,
tech no lo gicz ne i tech nicz ne wpły wa ją -
ce na bez pie czeń stwo osób pra cu ją cych
i prze by wa ją cych w go spo dar stwie rol -
nym; es te ty kę go spo darstw.

– Przy stą pie nie do kon kur su jest
oka zją do po pra wy sta nu bez pie czeń -
stwa i hi gie ny pra cy we wła snym go -
spo dar stwie rol nym – mó wi Kry sty na
Krę giel, kie row nik Pla ców ki Te re no -

wej KRUS w Gli wi cach. –
Dla wła ści cie li go spo -
darstw rol nych sta no wi pe -
wien spraw dzian efek tów
ich pra cy i wpro wa dzo -
nych in no wa cji czy ulep -
szeń na rzecz po pra wy
bez pie czeń stwa pra cy, zaś
na gro da zdo by ta w kon -
kur sie mo że być do dat ko -
wą mo ty wa cją i pro mo cją
dla lau re ata i re gio nu,
z któ re go się wy wo dzi. 

(RG) 

Czy two je go spo dar stwo jest bez piecz ne?

Kon kurs dla rol ni ków

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 w godz. 7.30-14.30,
czwar tek w godz. 7.30-16.30, pią tek w 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.

Ja kie zna cze nie ma ad res dla prze bie gu
po stę po wa nia są do we go, tłu ma czy
Mał go rza ta Su piń ska z Biu ra Po rad
Oby wa tel skich w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach. 

Po wód (czy w in nych po stę po wa -
niach – wnio sko daw ca) po wi nien
wska zać ta ki swój ad res, pod któ rym
sąd ma moż li wość sku tecz ne go do rę -
cze nia wszyst kich pism w to ku po stę -
po wa nia. Mu si za tem być to ad res,
pod któ rym po wód bę dzie w sta nie
ode brać ko re spon den cję. Czę stym
błę dem jest wska zy wa nie ad re su za -
mel do wa nia, któ ry nie ko niecz nie jest
toż sa my z miej scem za miesz ka nia.
Je śli miesz ka my gdzie in dziej niż je -
ste śmy za mel do wa ni, to na le ży po dać
są do wi ad res fak tycz ne go prze by wa -
nia. Mu si my pa mię tać, że sąd nie bę -
dzie „szu kał” nas, a dwu krot nie awi -
zo wa na prze sył ka po zo sta nie w ak -
tach z tzw. skut kiem do rę cze nia.
Ozna cza to, że sąd pra wi dło wo po -
wia do mił nas np. o ter mi nie roz pra wy
czy ko niecz no ści uzu peł nie nia bra -
ków for mal nych, a na nas cią ży obo -
wią zek sa mo dziel ne go usta le nia, co
dzie je się w spra wie i nie mo że my
po wo ły wać się na to, że sąd nas nie
po wia do mił. 

O wie le trud niej przed sta wia się sy -
tu acja usta le nia praw dzi we go ad re su
„prze ciw ni ka” są do we go – po zwa ne go
bądź uczest ni ka po stę po wa nia.

Na le ży pa mię tać, że sąd z ca łą pew -
no ścią nie bę dzie za nas usta lał ad re su
oso by, prze ciw ko któ rej to czy my spra -
wę. Ten obo wią zek cią ży tyl ko i wy -
łącz nie na stro nie za kła da ją cej spra wę
– po wo dzie, wnio sko daw cy. 

– W sy tu acji, gdy przy wy ko rzy -
sta niu naj bar dziej po wszech nych
środ ków (wła snych in for ma cji, in for -
ma cji od zna jo mych itd.) nie je ste -
śmy w sta nie usta lić miej sca za miesz -
ka nia bądź przy naj mniej za mel do wa -
nia, zo sta je nam moż li wość sko rzy -
sta nia z po mo cy spe cjal nych baz da -
nych. Mo że my udać się do urzę du
miej skie go bądź gmi ny, gdzie po wy -
peł nie niu wnio sku o udzie le nie in for -
ma cji (kie ro wa ne go od po wied nio
do wój ta, bur mi strza, pre zy den ta)
w za kre sie wska za nia miej sca za mel -
do wa nia da nej oso by, bę dzie my mo -
gli pró bo wać do wie dzieć się, czy
oso ba ta na dal jest tu za mel do wa na –

pod wa run kiem oczy wi ście, że zna ny
jest nam ostat ni ad res. Mu si my bo -
wiem wie dzieć, do któ re go urzę du się
udać – pod kre śla Mał go rza ta Su piń -
ska. – Pod sta wą na sze go żą da nia
udzie le nia in for ma cji bę dzie art. 23
ust. 1 pkt 2 usta wy o ochro nie da nych
oso bo wych, a więc mu si my wy ka zać
swój in te res praw ny w żą da niu udzie -
le nia nam in for ma cji. 

Sy tu acja kom pli ku je się bar dziej,
gdy nie ma my żad nych wia do mo ści,
w któ rej gmi nie mo że prze by wać po -
szu ki wa na przez nas oso ba.

Wów czas po mo cy mo że udzie lić
nam Cen trum Per so na li za cji Do ku -
men tów Mi ni ster stwa Spraw We -
wnętrz nych Wy dział Udo stęp nia nia
Da nych (ul. Pa wiń skie go 17/21, 02-
106 War sza wa, www.cpd.msw.gov.pl).
W tym że Cen trum mo że my uzy skać
da ne z ewi den cji lud no ści, re je stru
PE SEL oraz ewi den cji wy da nych
i unie waż nio nych do wo dów oso bi -
stych. Jed nak że we wnio sku tym tak że
mu si my wska zać pew ne in for ma cje –
im wię cej bę dzie my ich po sia dać, tym
ła twiej bę dzie od szu kać da ną oso bę,
są to m.in. miej sce uro dze nia, PE SEL,
imio na ro dzi ców. Opła ta za wnio sek
wy no si 31 zł. 

– Mo że zda rzyć się jed nak sy tu -
acja, kie dy przy wy ko rzy sta niu wła -
snych moż li wo ści i do stęp nych baz
da nych nie da się usta lić miej sca za -
miesz ka nia np. dłuż ni ka, po zwa ne go
w spra wie o roz wód, uczest ni ka po -
stę po wa nia w spra wie o stwier dze nie
na by cia spad ku, któ re go chce my po -
zwać do są du. Wów czas w pi śmie
pro ce so wym na le ży zwró cić się
do są du, by ten usta lił ku ra to ra dla
„nie zna ne go z miej sca po by tu” i wy -
ka zać, że przy do ło że niu wszel kich
sta rań nie by li śmy w sta nie usta lić
ad re su. Wów czas sąd roz po zna wnio -
sek i mo że wy zna czyć ku ra to ra dla
nie zna ne go z miej sca po by tu (ad wo -
ka ta, rad cę praw ne go, ku ra to ra za wo -
do we go), któ ry wstą pi do pro ce su za -
miast tej oso by – in for mu je M. Su -
piń ska. 

– Pa mię taj my za tem, że w spra wach
są do wych (ale nie tyl ko) ad res od gry -
wa waż ną ro lę i mu si my zwra cać uwa -
gę na to, czy po da je my ad res za miesz -
ka nia czy za mel do wa nia. 

(SoG)

Ze spraw Biu ra Po rad Oby wa tel skich

Waż ne –
wła ści wy
ad res
Ad res – zda wa ło by się kwe stia oczy wi sta, a jed nak nie za wsze. Do cho -
dząc swo ich spraw przed są dem mu si my pa mię tać, że na ad res któ ry po -
da je my, do star cza na bę dzie nam wszel ka ko re spon den cja. Je śli za tem
nie wska że my są do wi ak tu al ne go miej sca za miesz ka nia, mo gą po ja wić
się róż ne kom pli ka cje. 

Ryszard Kowrygo

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

Małgorzata Supińska

W jed nej z po przed nich edy cji kon -
kur su na dru gim miej scu w wo je -
wódz twie ślą skim zna la zło się go -
spo dar stwo Bar ba ry i Piotra Jen dry -
si ków ze Świ bia. 
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W Miej skim Ośrod ku Kul tu ry i Spor -
tu w Py sko wi cach od by wa ją się
za ję cia wspi nacz ko we dla dzie ci
i mło dzie ży.

– Za pra sza my dzie ci z klas IV –
VI szko ły pod sta wo wej na nie od płat ne
za ję cia w śro dy i piąt ki w godz. 17.30-
19.00. Dla chęt nych ist nie je moż li -
wość star to wa nia w za wo dach, or ga ni -

zo wa ne są wy jaz dy na skał ki oraz obo -
zy wspi nacz ko we. Wszyst kie in for ma -
cje na www.gtw gli wi ce.pl – in for mu je
Da riusz Opo ka ze Sto wa rzy sze nia
GTW Gli wi ce. Szcze gó ły tak że pod nr.
tel. 604 928 589. Sek cję wspie ra ją Sa -
mo rząd Mia sta Py sko wi ce oraz MO -
KiS Py sko wi ce. 

(SoG)

Gmi na To szek go ści na swo im te re -
nie waż ne mo de lar skie im pre zy
spor to we – Pu cha ry Świa ta czy Mi -
strzo stwa Pol ski. W ostat nim cza sie
do cze ka ła się tak że za wod ni ka
z mi strzow skim ty tu łem – jest
nim 11-let ni Oskar Blajsz. 

We wrze śniu ub. ro ku w oko li cy Tosz -
ka ro ze gra ne zo sta ły Mi strzo stwa Pol -
ski Mo de li Szy bow ców Ste ro wa nych
Me cha nicz nie dla Ju nio rów Młod szych
oraz Ju nio rów i Se nio rów. Oskar był
naj lep szy w swo jej kon ku ren cji i wy -
wal czył ty tuł Mi strza Pol ski 2013
w ka te go rii Ju nior Młod szy w kla sie
Mo de li Szy bow ców Ste ro wa nych Me -
cha nicz nie F1E. 

– Oskar od ma łe go in te re so wał się
sa mo lo ta mi, oglą dał baj ki i pro gra my
te le wi zyj ne z ni mi zwią za ne. Pierw sze
mo de le bu do wał z kloc ków, na stęp nie
sam wy ci nał i kle ił z pa pie ru – wspo -
mi na ma ma za wod ni ka, Mał go rza ta
Blajsz. 

Pierw szy raz z mo de lar stwem chło -
pak ze tknął się 3 la ta te mu – pod czas
za jęć w fe rie, zor ga ni zo wa nych
na Zam ku w Tosz ku. Kie dy w mie ście
(przy Cen trum Kul tu ry „Za mek
w Tosz ku”) zo sta ła utwo rzo na sek cja
mo de lar stwa, Oskar od ra zu się do niej
za pi sał i cho dzi po dziś dzień na za ję cia
pro wa dzo ne przez Ewal da Sta wi no gę.

Chło pak każ dą wol ną chwi lę po świę ca
swo jej pa sji, a wspie ra go w tym ca ła
ro dzi na. – Wspól nie bu du je my np. la -
taw ce i pusz cza my je na po lach, jeź dzi -
my na za wo dy, gdzie ki bi cu je my, zbie -
ra my i ku pu je my róż ne ma te ria ły – do -
da je Mał go rza ta Blajsz.

Oska ro wi naj więk szą fraj dę w mo -
de lar stwie spra wia bu do wa nie róż no -
rod nych mo de li z kar to nu, sty ro pia nu,
drew na i in nych ma te ria łów. Co wca le
nie jest ła twe, bo to za ję cie wy ma ga
nie by wa łej pre cy zji i sku pie nia. 
War to do dać, że chło piec in te re su je się

rów nież ak tor stwem, bie rze udział
w za ję ciach te atral nych na to szec kim
zam ku, a po nad to pod czas ubie gło rocz -
nych wa ka cji zo stał tak że Mię dzy na ro -
do wym Mi strzem Pol ski w Po szu ki wa -
niu Mi ne ra łów Klet no 2013 w ka te go -
rii dzie ci i mło dzież do lat 15. 

Naj bliż sze pla ny za wod ni ka to da lej
uczest ni czyć w za ję ciach, brać udział
w za wo dach i obro nić ty tuł Mi strza
Pol ski w tym ro ku – jak sam wy li cza.
Oska ro wi ży czy my po wo dze nia i trzy -
ma my kciu ki za je go dal sze suk ce sy! 

(SoG)

Mo de larz na me dal

10 dru żyn wzię ło udział w Gmin -
nym Tur nie ju Pił ki Siat ko wej Pil cho -
wi ce 2014 „Mło dzież -Sa mo rzą dow -
cy”. Po po nad trzy go dzin nych
zma ga niach – przy dźwię kach kul -
to we go utwo ru ze spo łu Qu een „We
Are The Cham pions” – naj lep si siat -
ka rze ode bra li pu cha ry, me da le
i dy plo my.

Tur niej ro ze gra ny zo stał 15 lu te go
w ha li spor to wej Ze spo łu Szkół
w Pil cho wi cach. To czył się w dwóch
ka te go riach: dru ży ny sa mo rzą do we
i dru ży ny mło dzie żo we. Swe re pre -
zen ta cje wy sta wi li m.in. po łą czo ne
mło dzie żo we ra dy gmin To szek i Pil -
cho wi ce, Mło dzie żo wa Ra da Mia sta
Gli wi ce, tzw. star si sa mo rzą dow cy

(w ich skła dzie gra li m.in. bur mistrz
Tosz ka Grze gorz Kup czyk, rad ny
z Pil cho wic Piotr Ma de ja, Łu kasz
Wójs z Urzę du Gmi ny w Pil cho wi -
cach i Jan Ga moń – soł tys Wil czy)

oraz mło dzież z gim na zjów w Żer ni -
cy i Pil cho wi cach. Po za cię tych zma -
ga niach w ka te go rii mło dzie żo -
wej I miej sce za ję ła dru ży na nr
1 z ka pi tan Ju sty ną Mu sioł na cze -
le, II – dru ży na nr 5 (ka pi tan Ja kub
Ja ro szek), a III – dru ży na nr 2 (ka pi -
tan Mi rel la Bęb no wicz). W dru giej
ka te go rii na naj wyż szym po dium sta -
nę ła dru ży na star szych sa mo rzą dow -
ców, II miej sce za ję ła Mło dzie żo wa
Ra da Mia sta Gli wi ce, a III – po łą czo -
na re pre zen ta cja mło dzie żo wych rad
gmin z Pil cho wic i Tosz ka. 

Zwy cięz cy tur nie ju ode bra li pu cha -
ry i me da le, ufun do wa ne przez wi ce -
sta ro stę gli wic kie go Wal de ma ra Do -

mb ka, któ re wrę czył ich fun da tor oraz
Jo an na Ko ło czek -Wy bie rek – wójt
Gmi ny Pil cho wi ce i An drzej Ogó rek –
prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Pil cho -
wi ce.

Or ga ni za to rem im pre zy by ła Mło -
dzie żo wa Ra da Gmi ny Pil cho wi ce, a ze
spor to wą we rwą pro wa dzi ła ją jej opie -
kun ka Dag ma ra Dzi da – se kre tarz
Gmi ny Pil cho wi ce. Sę dzio wa li Ge rard
Oger man i Ry szard Osuch, któ rzy pod -
kre śli li du że za an ga żo wa nie i du cha
wal ki star tu ją cych dru żyn.

– Zor ga ni zo wa li śmy tę im pre zę, by
w spor to wej ry wa li za cji na wią zać nić
po ro zu mie nia z in ny mi ra da mi mło -
dzie żo wy mi, sa mo rzą dow ca mi i mło -
dzie żą z na szych gmin – mó wi Syl we -
ster Ciu kaj, prze wod ni czą cy Mło dzie -
żo wej Ra dy Gmi ny Pil cho wi ce. – Po -
przed nio już wspól nie or ga ni zo wa li -
śmy tur niej gier kom pu te ro wych,

a w pla nach ma my roz gryw ki pił ki ha -
lo wej. Bar dzo za le ży nam na tym, by
za chę cić mło dzież do ak tyw ne go spę -
dza nia wol ne go cza su.

(RG)

Mło dzież i sa mo rzą dow cy pod siat ką

Oskar z dumą pre zen tu je puchar i dyplom, zdobyte na Mistrzostwach Polski.
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Ka ta rzy na Dur czyń ska z Gie rał to -
wic otrzy ma ła po wo ła nie Pol skie -
go Związ ku Pły wac kie go do Ka dry
Na ro do wej Ju nio rów w gru pie pięt -
na sto la tek.

Prze pust kę do ka dry za pew ni ły jej bar -
dzo do bre wy ni ki uzy ska ne w ubie -
głym ro ku, m.in. czo ło we miej sca
w ogól no pol skich ran kin gach 15-la tek
na czte rech dy stan sach. Efek tem jej
świet nej for my by ły rów nież: re kord
Ślą ska pięt na sto la tek na 50 m sty lem
kla sycz nym, któ ry Ka sia usta no wi ła
na dłu gim ba se nie w Gli wi cach oraz
5 zło tych me da li zdo by tych w trak cie
Mi strzostw Ślą ska w Pły wa niu.

Ka sia uczy się i tre nu je w Ze spo le
Szkół Spor to wych w Ra dli nie. War to
jed nak przy po mnieć, że jest ab sol went -
ką Szko ły Pod sta wo wej im. Gu sta wa
Mor cin ka w Gie rał to wi cach, w bar -
wach któ rej wie lo krot nie star to wa ła

w Pły wac kich Mi strzo stwach Gmi ny
Gie rał to wi ce, zdo by wa jąc Pu char Wój -
ta.

(JM)

Przy go dę z pły wa niem mło da za -
wod nicz ka roz po czę ła w Gie rał to wi -
cach. 
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W Gim na zjum w Wie low si od by ły
się Po wia to we Mi strzo stwa Szkół
w Te ni sie Sto ło wym. Udział wzię li
w nich za wod ni cy z sze ściu gmin
po wia tu gli wic kie go. 

Za wo dy od by ły się w kil ku ka te go -
riach. W roz gryw kach szkół pod sta wo -
wych – dziew czę ta naj lep sze oka za ły

się: I miej sce – Pau li na Knop pik (Świ -
bie), II – Na ta lia Bryś (Klesz -
czów), III – Alek san dra Po pczyń ska
(So śni co wi ce). Ze spo ło wo I miej sca
zdo by ła Szko ła Pod sta wo wa ze Świ bia
(w skła dzie: Pau li na Knop pik, Ju lia
Sie dla czek, Ka ro li na Ben del), II –
Szko ła Pod sta wo wa ze Sta ni cy (We ro -
ni ka Nyk, Alek san dra Dzi wisz, Ewa
Ko niecz ny), III – Szko ła Pod sta wo wa
z Klesz czo wa (Na ta lia Bryś, Oli wia
Wa lawan der, Oli wia Ko nop ka). W kla -

sy fi ka cji chłop ców naj le piej spi sał się
Grze gorz Przy by ła (Żer ni ca), za nim
na po dium upla so wa li się: Piotr Ko żu -
szek (Wie lo wieś) oraz Ka mil Szu fla
(Wie lo wieś). Ze spo ło wo I miej sce wy -
wal czy ła SP z Żer ni cy (w skła dzie:
Grze gorz Przy by ła, Da wid Płoń ski,
Da wid Cu ber), II – SP z Wie low si
(Piotr Ko żu szek, Ka mil Szu fla, Grze -
gorz Schy gu la), III – SP z Pław nio wic
(Ka mil Spyr ka, Pa weł Li sok, Da mian
Ha da mek). W ka te go rii gim na zja –
dziew czę ta miej sce na po dium za ję -
ły: I – Wik to ria Szy mu ra (Pil cho wi -
ce), II – Wik to ria Zu bek (Ru dzi -
niec), III – Ju sty na Ży ła (Pil cho wi ce).
Ze spo ło wo: I – Gim na zjum z Pil cho -
wic (Wik to ria Szy mu ra, Ju sty na Ży ła,
Ju lia Mrzyk), II – Gim na zjum z Ru -
dziń ca (Wik to ria Zu bek, Ka ro li na Su -
chan, Jo an na Kan dzio ra), III – Gim na -
zjum z Tosz ka (Agniesz ka Ko niecz ny,
An na So pa ła, Wik to ria Sto szek).
W kla sy fi ka cji chłop ców I miej sce za -
jął Da mian Gi lew ski (Pil cho wi ce), II –
Ja cek Jen dry sik (Wie lo wieś), III – Da -

wid Kwa śniok (To szek). Ze spo ło -
wo I miej sce zdo by ło Gim na zjum
z Wie low si (Ja cek Jen dry sik, Do mi nik
Du dek, Ka mil Gie ra), II – Gim na zjum
z Pil cho wic (Da mian Gil we ski, Ra fał
Gór ski, Ma rek Ko cur), III – Gim na -
zjum z Tosz ka (Da wid Kwa śniok, Ma -
te usz Kwa śniok, Ra fał Sa cher). 

Pu chary i me da le, któ re wrę czy ła
dy rek tor Gim na zjum w Wie low si Jo an -
na Kacz ma rek, ufun do wa ło Sta ro stwo
Po wia to we w Gli wi cach. (SoG)

Mi strzo wie ping -pon ga

Dziew czę ta z gim na zjum – Wik to ria Zu -
bek, Wik to ria Szy mu ra i Ju sty na Ży ła
tuż po ode bra niu me da li.
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KA SIA W KA DRZE 
NA RO DO WEJ 

Wspi nacz ka w Py sko wi cach

Tur niej przy cią gnął młod szych i star szych mi ło śni ków siat ków ki.
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W mo jej hi sto rii opi szę lo sy ro dzi ny
mo je go ta ty. 

Ro dzi ce mo je go ta ty to Ber na de ta
i Mar cin Mich na. Bab cia uro dzi ła się
w 1953 ro ku w Ru dziń cu. Dzia dek uro -
dził się w 1945 ro ku w Li go cie Ła będz -
kiej.

Ro dzi ce mo jej bab ci to Oty lia i An -
to ni Josz ko. Ży li w bar dzo trud nych
cza sach. By ły to cza sy wo jen ne. Oty lia

uro dzi ła się w 1915 ro ku w Pro bosz -
czo wi cach, jej mąż uro dził się w 1903
ro ku w Roz wa dzie. Pra dzia dek był
z za wo du ko wa lem. Po ślu bie za miesz -
ka li w Pro bosz czo wi cach. Uro dzi ło im
się sze ścio ro dzie ci – pię ciu chłop ców
i jed na dziew czyn ka, wła śnie mo ja
bab cia.

Mo ja bab cia opo wia da ła mi o swo -
ich dziad kach ze stro ny ma my Oty lii.

By li to Jó ze fa
i Ry szard Pa ru -
ze lo wie. Ry szard
by ł  so ł  t y  s em
w Pro bosz czo wi -
cach. W tam tych
cza sach by ło to
bar dzo waż ne
s t a  n o  w i  s k o .
Z ko lei ro dzi ce
mo je go dziad ka
to Kla ra i An to ni
Mich na. Pra bab -
cia Kla ra uro dzi -
ła się 1923 ro ku
w Li go cie Ła -
będz kiej. Pra -
dzia dek, z za wo -
du kra wiec, uro -
dził się w 1916

ro ku w Gli wi -
cach, po tem
miesz kał w Za -
brzu. Po ślu bie
za miesz kał w Li -
go cie Ła będz kiej.
Pod czas II woj ny
świa to wej pra -
dzia dek wy ru szył
na front. Dzia dek
opo wia dał, że nie

pa mię ta, jak wy glą dał je go oj ciec, po -
nie waż nie wró cił już do do mu z woj ny.
Po ka pi tu la cji zo stał we Fran cji, po tem
prze pro wa dził się do Nie miec. Tam za -
ło żył nową ro dzi nę i do Pol ski już ni -
gdy nie wró cił. 

Ca łą na szą ro dzi nę cie ka wią lo sy mo -
je go pra dziad ka. Za sta na wia my się, czy
dzia dek ma w Niem czech przy rod nie ro -
dzeń stwo. Mo że kie dyś się od naj dą?

An na Mich na

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 Ku lig. Ma te ria ły pro mo cyj ne Po -
wia tu Gli wic kie go otrzy mu ją: Jo an na
Jak sik, Ade la Kan dzio ra oraz Ja kub
Ku sio. 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 20 mar ca
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 mo jej ro dzi ny

Wszyskego nojlepszego!

Dzisioj we Kobiytek Dziyń
Chop sie zdowo jako ciyń

Dyć z frelkami tyż raduje
Szczyńścio, zdrowio Wom winszuje

Bro ni sław Wą tro ba

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

1. Pierw szy wio sen ny mie siąc.
2. Na zwi sko prze wod ni czą ce go Ra dy
Po wia tu Gli wic kie go. 
3. Kry ta pły wal nia w Pa niów kach. 
4. „Mo je zma ga nia z…” – na zwa kon kur su
li te rac kie go zor ga ni zo wa ne go przez Po rad nię
Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz ną w Knu ro wie. 

5. „Zdą żyć z…” – na zwa Fun da cji, któ -
ra w swych dzia ła niach wspie ra cho re
dzie ci. 
6. Na ja kiej uli cy znaj du je się sie dzi ba
Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach? 
7. Skrót na zwy in sty tu cji w woj. ślą -
skim, któ ra po ma ga rol ni kom. 
8. Ku kła to pio na na wio snę. 
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W sta rych księ gach Urzę du Sta nu Cy wil ne go
w Tosz ku zna leźć moż na urzę do we za pi sy sprzed
wie lu lat, sta no wią ce cen ne świa dec two lo sów
miesz kań ców na szych ziem. 

Ślub ne zdję cie pra bab ci Kla ry i pra -
dziad ka An to nie go, któ ry – jak wie lu
męż czyzn z Gór ne go Ślą ska – pod -
czas II woj ny świa to wej tra fił do nie -
miec kie go woj ska. 

Py ta nia do krzy żów ki:

W na szej ru bry ce ku li nar nej tym ra zem
wy pró bo wa ny prze pis po le ca Mag da le -
na Fi szer -Rę bisz, któ rą zna cie Pań stwo
z ła mów „Wia do mo ści Po wia tu Gli -
wic kie go”. Tak opo wia da o kek sie, ja -
kie go i my mie li śmy oka zję spró bo -
wać, gdy upie kła go na swe uro dzi ny.
Jest pu szy sty i aro ma tycz ny – py cho -
ta! 

– Ten prze pis pa mię ta jesz cze mo je
cza sy li ce al ne. Otrzy ma łam go od mo -
jej ko le żan ki Ewy – wów czas Ni ko -
dem, a dziś już po mę żu No wic kiej,
obec nie ma my dru go kla si sty Woj tu sia.
Za pach je dzo ne go przez nas kek su
upie czo ne go przez ma mę Ewy wspo -
mi nam do dziś...
Oto prze pis.

Skład ni ki:
� 30 dkg mą ki pszen nej (po le -
ca my tor to wą)
� kost ka ma sła
� 5 jaj
� 20 dkg cu kru pu dru, ale mo że
być rów nież zwy kły
� odro bi na prosz ku do pie cze nia
� pacz ka cu kru wa ni lio we go
� 30-40 dkg ba ka lii (skór ka po -
ma rań czo wa, ro dzyn ki, orze chy,
mig da ły, fi gi, śliw ki su szo ne itd.)

� 2 dkg ma sła do wy sma ro wa nia po -
dłuż nej fo rem ki do pie cze nia
� 2 dkg tar tej buł ki do wy sy pa nia fo -
rem ki przed prze la niem do niej go to -
we go cia sta
Spo sób wy ko na nia:

Ma sło utrzeć mik se rem na pulch -
ną ma sę, do da jąc ko lej no jaj ka, cu -
kier i prze sia ną na sit ku mą kę wy -
mie sza ną z odro bin ką prosz ku
do pie cze nia. Ucie rać tak dłu go, aż
ma sa bę dzie pu szy sta. Do dać cu kier
wa ni lio wy i po kro jo ne w drob ne pa -
secz ki ba ka lie. Wło żyć do fo rem ki
wy sma ro wa nej ma słem i wy sy pa nej
buł ką tar tą. Piec w do brze na grza -
nym pie kar ni ku (ok. 180 st. C) oko -
ło 50 mi nut. Je śli cia sto się szyb ko
zru mie ni, a we wnątrz bę dzie jesz cze
su ro we, moż na przy kryć blasz kę pa -
pie rem per ga mi no wym. Zru mie nio -
ny, upie czo ny, pach ną cy keks wy jąć
z fo rem ki, schło dzić i po kro ić
na pla ster ki.

Smacz ne go!

Wypróbowany przepis

Aro ma tycz ny keks 

� 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 star -
szych 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 An nę
Mich nę ze Szko ły Pod sta wo wej w Ko tu li nie. (Red.)
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Czy zgad nie cie, gdzie zo sta ło zro bio ne
to zdję cie? W Be ski dach, a mo że
w Biesz cza dach? Nie, to Knu rów, a ści -
ślej mó wiąc te ren spół ki KO MART,
gdzie nie daw no otwar ta zo sta ła no wo -

cze sna kom po stow nia od pa dów.
Za ple ca mi osób uczest ni czą cych w tej
uro czy sto ści wi dać zaś… skła do wi sko
od pa dów! Na zre kul ty wo wa nym pa -
gór ku pa są się ko zy afry kań skie, któ -

rym świet nie się tu po wo dzi, peł niąc
funk cje swo istych ko sia rek. Uwiel bia ją
je dzie ci, któ re czę sto przy cho dzą tu
na lek cje eko lo gii po świę co ne se gre ga -
cji od pa dów. (RG)
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Ślą ska frasz ka

8 marca
Kra jo braz jak… pod gór ski


