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ZMARŁ ZBI GNIEW 
PAŃ CZYK – PIERW SZY
STA RO STA GLI WIC KI

Tego zasłużonego działa-
cza opozycyjnego, pierwsze-
go niekomunistycznego pre-
zydenta miasta w Polsce,
samorządowca zaangażo-
wanego w budowę lokalnej
demokracji wspominamy
na str. 3.
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Nad cho dzą Świę ta Wiel ka noc ne. To szcze gól ny
czas nie tyl ko dla chrze ści jan. War to przy po -
mnieć nie co już za po mnia ny oby czaj, któ ry
przed la ty to wa rzy szył mu na na szym te re nie 
i teraz jest kultywowany.

W wie lu ro dzi nach po wia tu gli wic kie go ży wy wciąż
jest zwy czaj, że w Nie dzie lę Pal mo wą kil ka wierz bo -
wych ga łą zek, z ma ły mi ba zia mi, przy bra nych zie lo -
ny mi ga łąz ka mi bo rów ki czer wo nej, buksz pa nu, mir -
tu lub bar win ka (naj czę ściej uprzed nio po świę co nych
w ko ście le) za wie sza się nad świę tym ob raz kiem –
na zdro wie, szczę ście i po myśl ność w ro dzi nie. 

In ny zwy czaj mó wi, że kto po łknie ma łą ba zię
z po świę co nej pal my, te mu bę dzie do pi sy wa ło zdro -
wie, a uchro ni się zwłasz cza przed cho ro ba mi gar dła. 

Nie któ rzy miesz kań cy
gmi ny Pil cho wi ce w Nie -
dzie lę Pal mo wą no szą
do ko ścio ła znacz ną ilość
wierz bo wych ga łą zek. Po -
świę co ne przez pro bosz -
cza ga łąz ki opa la ją na -
stęp nie nad ogniem
w Wiel ką So bo tę. Po tem
z tak opa lo nych ga łę zi ro -
bią w do mach ma leń kie
krzy ży ki. W dru gi dzień
Świąt Wiel ka noc nych bio -

rą te krzy ży ki, wo dę świę co ną i idą w po le. Po od mó -
wie niu mo dli twy bła gal nej o uro dzaj i do bre plo ny, po -
świę ce niu po la, krzy ży ki wkła da ją w ski by zie mi w ro -
gach swo ich pól lub co dzie sięć me trów po ob wo dzie
po la. W nie któ rych do mach wkła da się te ma leń kie
krzy ży ki mię dzy ce gły w ścia nie do mu. I ten zwy czaj
ma przy nieść ra dość, szczę ście i bez pie czeń stwo
wszyst kim do mow ni kom. (MFR)

Krzy ży ki zro bio ne z ga łą zek wierz by go spo da rze umiesz cza ją w ski bach po -
la, a tak że w mu rach do mów, by za pew nić so bie ob fi te plo ny, po myśl ność
i bez pie czeń stwo.
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Czy pa mię ta cie ten pięk ny oby czaj wiel ka noc ny?

Wierz bo we ga łąz ki

TTaa  ddee  uusszz  MMaa  mmookk  
PPrrzzee  wwoodd  nnii  cczząą  ccyy  PPoo  wwiiaa  ttuu  GGllii  wwiicc  kkiiee  ggoo  

wwrraazz  zz RRaadd  nnyy  mmii

MMii  cchhaałł  NNiiee  sszzppoo  rreekk
SSttaa  rroo  ssttaa  GGllii  wwiicc  kkii

wwrraazz  zz  ZZaa  rrzząą  ddeemm  PPoo  wwiiaa  ttuu

ZZ ookkaa  zzjjii  zzbbllii  żżaa  jjąą  ccyycchh  ssiięę  ŚŚwwiiąątt  WWiieell  kkaa  nnoocc  nnyycchh  żżyy  cczzyy  mmyy
zzddrroo  wwiiaa,,  ssppoo  kkoo  jjuu  ii ppoo  ggoo  ddyy  dduu  cchhaa,,

rroo  ddzziinn  nnyycchh  ssppoo  ttkkaańń  pprrzzyy śśwwiiąą  tteecczz  nnyymm  ssttoo  llee,,
wwzzaa  jjeemm  nneejj  żżyycczz  llii  wwoo  śśccii  oorraazz  zzrroo  zzuu  mmiiee  nniiaa..

NNiieecchh  rraa  ddoośśćć  ttyycchh  ddnnii  
nnaa  ppeełł  nnii  nnaa  sszzee  sseerr  ccaa  wwiiaa  rrąą,,  nnaa  ddzziiee  jjąą  ii mmii  łłoo  śścciiąą..

WWee  ssoo  łłee  ggoo  AAll  llee  lluu  jjaa!!
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Pierw sza część spo tka nia od by ła się w Ko mi sa ria -
cie Po li cji w Py sko wi cach, gdzie to wa rzy szy li
nam insp. Krzysz tof So wu la – ko men dant miej ski
po li cji w Gli wi cach, kom. Krzysz tof Skow ron –
ko men dant ko mi sa ria tu w Py sko wi cach, pod insp.
Ma ciej Ka wa – ko men dant ko mi sa ria tu w Knu ro -
wie i mł. insp. Adam Man de ra – ko men dant I ko -
mi sa ria tu w Gli wi cach. Bu dy nek py sko wic kie go
ko mi sa ria tu jest obec nie w re mon cie. Nie ru cho -
mość, któ rą 8 lat te mu po wiat prze ka zał po li cji,
dłu go cze ka ła na ten re mont. Pra ce ma ją po trwać
do li sto pa da 2015 r., ale wy ko naw ca za pew nił, że
ukoń czy je szyb ciej. Bu dy nek zo sta nie kom plek -
so wo zmo der ni zo wa ny i do sto so wa ny do no wych
stan dar dów, a dzię ki od two rze niu swej pier wot nej
ele wa cji zy ska też na uro dzie. Dys ku sja w gro nie
wło da rzy gmin i ko men dan tów po li cji na na szym
te re nie do ty czy ła funk cjo no wa nia tej for ma cji
w po wie cie i jej współ pra cy z sa mo rzą da mi. 

Dru ga część spo tka nia prze bie ga ła w py sko -
wic kim szpi ta lu. Obo wiąz ki go spo da rza peł nił tu

pre zes Za rzą du
Szpi ta la w Py sko -
wi cach sp. z o. o.
lek. med. Le szek
Ku biak. Opro wa -
dził nas po szpi ta lu, pre zen tu jąc m.in. wy so ko oce -
nia ny w kra ju Od dział Po łoż ni czy. W naj bliż szych
pla nach jest utwo rze nie tu przy chod ni, m.in. kar -
dio lo gicz nej i or to pe dycz nej. 

Przy po mnia łem, iż do 15 lip ca ub. r. by ła to jed -
nost ka or ga ni za cyj na Po wia tu Gli wic kie go, prze -
kształ co na na stęp nie w spół kę ze 100-pro cen to -
wym udzia łem po wia tu. Prze ka za li śmy jej apor tem
nie ru cho mo ści, a po nad to wspar li śmy ka pi ta łem fi -
nan so wym w kwo cie ok. 1,5 mln zł, prze zna cza jąc
na jej rzecz łącz nie 16,6 mln zł. W mi nio nych la -
tach po wiat wy dał na re mon ty i wy po sa że nie tej
pla ców ki ok. 7,5 mln zł. Obec nie szpi tal cze ka dal -
sza mo der ni za cja, ma ją ca na ce lu do sto so wa nie go
do wy mo gów mi ni ste rial ne go roz po rzą dze nia. By
im spro stać, do koń ca 2016 r. trze ba wy dać ok.

5 mln zł. Wia do mo, że ani
po wiat, ani szpi tal nie zgro -
ma dzi tak du żej kwo ty.
W tej sy tu acji li czy my
na po moc gmin, któ rych
miesz kań cy ko rzy sta ją
z usług szpi ta la – ina czej
mo że on prze stać ist nieć.
Sta ro sta gli wic ki MI CHAŁ

NIE SZPO REK

Se sja 13 mar ca nie by ła wcze śniej pla no wa -
na i zwo ła łem ją w dość szyb kim try bie. Po ja wił się
bo wiem waż ny po wód. Urząd Mar szał kow ski Wo -
je wódz twa Ślą skie go po in for mo wał nas o wy bo rze
trzech do dat ko wych dro go wych pro jek tów unij -
nych z li sty re zer wo wej. Bra ne są pod uwa gę m.in.
pro jek ty zło żo ne przez Po wiat Gli wic ki, ma ją ce
szan se na uzy ska nie do fi nan so wa nia. Jed nak, by
móc je otrzy mać, Po wiat Gli wic ki mu siał za pew nić
środ ki na tzw. wkład wła sny, do ko nu jąc sto sow -

nych zmian w wie lo let niej pro gno zie fi nan so wej
i w uchwa le bu dże to wej na 2014 rok. Pro jek ty te
zło żo ne zo sta ły przez Po wiat Gli wic ki w 2009 r.
i w 2012 r., jed nak po cząt ko wo nie zo sta ły za ak cep -
to wa ne do re ali za cji i zna la zły się na li ście re zer wo -
wej. Te raz, po uru cho mie niu przez Urząd Mar szał -
kow ski środ ków z oszczęd no ści pro jek to wych, po -
in for mo wa no nas, że ist nie je moż li wość ich do fi -
nan so wa nia ze środ ków unij nych.

Wspo mnia ne pro jek ty do ty czą trzech du żych in -
we sty cji dro go wych. Pierw sza z nich to Szlak Eu -
ro pej ski – po łą cze nie dro gi wo je wódz kiej Nr 408
i dro gi kra jo wej Nr 40 z dro gą kra jo wą Nr 88
w Rze czy cach od ci n ka mi dróg po wia to wych
Nr 2918 S i 2915 S od miej sco wo ści Ra cho wi ce
do Klesz czo wa. Jej war tość wy no si po nad 28,7 mln
zł. Dwa po zo sta łe pro jek ty do ty czą prze bu do wy
mo stów – w Pław nio wi cach i w Le bo szo wi cach.
Prze bu do wa mo stu w Pław nio wi cach to koszt
ok. 8,8 mln zł, na to miast mo stu w Le bo szo wi cach –
bli sko 4 mln zł. Wszyst kie te in we sty cje mia ły by

być re ali zo wa ne przy 15 proc. udzia le po wia -
tu. Na se sji 13 mar ca rad ni pod ję li dwie
uchwa ły, któ re za pew nia ją po kry cie w la -

tach 2014-2015
środ ków wła snych
na te in we sty cje.
Z na szej stro ny
speł ni li śmy więc
wszyst kie wy mo gi, by móc sko rzy stać z unij ne go
do fi nan so wa nia. Te raz tyl ko na le ży trzy mać kciu ki
za to, by zo sta ło ono przy zna ne wła śnie Po wia to wi
Gli wic kie mu, bo chęt nych jest wie lu.

Z ko lei na se sji 27 mar ca rad ni pod ję li in ną waż ną
uchwa łę – w spra wie przy -
zna nia na gro dy „Be ne Me -
ri tus” w 2014 r. Przy po -
mnę, że ho no ro wa ne są nią
oso by, in sty tu cje i sto wa -
rzy sze nia o szcze gól nie
cen nym wkła dzie dla spo -
łecz no ści po wia tu gli wic -
kie go. W tym ro ku na gro -
da przy zna na zo sta ła Chó -
ro wi „Skow ro nek” z Gie -
rał to wic. Ob cho dzi on

w tym ro ku 100-le cie dzia łal no ści i od ca łe go już wie -
ku krze wi na na szym te re nie war to ści pa trio tycz ne
oraz du cho we, a tak że kul ty wu je umi ło wa nie śpie wu
i mu zy ki. Wrę cze nie na gro dy „Be ne Me ritus” jej te -
go rocz ne mu lau re ato wi od bę dzie się w maju. 

Pod czas se sji 27 mar ca rad ni tak że za po zna li się ze
spra woz da nia mi rocz ny mi z wy ko na nia pla nów fi -
nan so wych za 2013 rok kil ku jed no stek or ga ni za cyj -
nych Po wia tu Gli wic kie go oraz spół ek z udzia łem po -
wia tu. Mie li rów nież oka zję za dać py ta nia Da riu szo -
wi Wi niar czy ko wi – za stęp cy Wo je wódz kie go In -
spek to ra Trans por tu Dro go we go w Ka to wi cach.
Przed sta wi ciel tej in sty tu cji zo stał za pro szo ny na se sję
w związ ku z no wa tor ską w kra ju in we sty cją, ja ka po -
wsta nie w po wie cie gli wic kim na dro dze kra jo wej 78
w miej sco wo ści Wil cza – zwięk sza ją ce go bez pie czeń -
stwo sys te mu od cin ko we go po mia ru pręd ko ści. 

Treść wszyst kich uchwał, a tak że in ter pe la cji,
za py tań, wnio sków i oświad czeń rad nych za miesz -
cza na jest w Biu le ty nie In for ma cji Pu blicz nej –
znaj dzie cie go na stro nie www.bip.po wiat gli wic -
ki.finn.pl. 

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

WIE ŚCI Z SE SJI
W mar cu od by ły się dwie se sje Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. Pierw -
sza z nich zgro ma dzi ła rad nych na sa li se syj nej Sta ro stwa Po wia -
to we go w Gli wi cach 13 mar ca, a dru ga – 27 mar ca.

20 mar ca od by ło się wspól ne po sie dze -
nie Ko mi sji Zdro wia oraz Ko mi sji Bu -
dże tu i Fi nan sów Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go. Rad ni za po zna li się ze spra woz -
da nia mi rocz ny mi z wy ko na nia pla nu
fi nan so we go za 2013 r. Ze spo łu Opie ki
Zdro wot nej w Knu ro wie, Szpi ta la
w Py sko wi cach oraz Szpi ta la w Knu ro -
wie, a tak że z ich sy tu acją fi nan so wą.
Da ne te przed sta wi li: dy rek tor ZOZ -
-u w Knu ro wie dr To masz Pitsch
i głów na księ go wa Ali na Buch ta, pre zes
Za rzą du Szpi ta la w Py sko wi cach sp.
z o. o. lek. med. Le szek Ku biak oraz
pre zes Za rzą du Szpi ta la w Knu ro wie
sp. z o. o. lek. med. Mi chał Ek kert.
Po przed sta wie niu wy ni ków fi nan so -
wych tych pla có wek wy wią za ła się dys -
ku sja, w któ rej uczest ni czył rów nież
sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek.

Jak wy ni ka z przed sta wio nych da -
nych, sy tu acja fi nan so wa tych pla có -

wek służ by zdro wia w naj więk szym
stop niu za le ży od wy so ko ści kon trak tu
udzie lo ne go przez Na ro do wy Fun dusz
Zdro wia. W naj lep szej kon dy cji jest
Ze spół Opie ki Zdro wot nej w Knu ro -
wie. Ubie gły rok za koń czył on zy skiem
wy no szą cym pra wie 11 tys. zł, ale NFZ
zo bo wią zał się do wy pła ce nia mu tzw.
nad wy ko nań, po uwzględ nie niu któ -
rych zysk wzro śnie do po nad 57 tys. zł.
Szpi tal w Py sko wi cach za ub. rok ma
ok. 402 tys. zł stra ty. Z ko lei Szpi tal
w Knu ro wie za koń czył ub. rok ze stra -
tą 436 tys. zł, któ ra jed nak po uwzględ -
nie niu amor ty za cji zma la ła do 11 tys.
zł. Oba szpi ta le ma ją więk sze moż li -
wo ści le cze nia, niż to, co wy ni ka
z kon trak tu z NFZ. 

Rad ni za da wa li dy rek to rom pla có -
wek służ by zdro wia licz ne py ta nia, do -
ty czą ce m.in. za po wia da nej w Pol sce
kon so li da cji szpi ta li, Za kła du Opie kuń -

czo -Lecz ni -
cze go uru cha mia -
ne go w Knu ro -
wie, kon trak tów
za war tych z NFZ
na br. oraz pla -
nów mo der ni za cji
szpi ta li i przy -
chod ni. Sta ro sta
przy po mniał, iż
do koń ca 2016 r. pla ców ki te mu szą
speł niać no we stan dar dy, okre ślo ne
przez mi ni stra zdro wia, co wy ma ga
wy ko na nia kosz tow nych re mon tów. 

– Za rów no z przed sta wio nych spra -
woz dań fi nan so wych, jak i in for ma cji
pre ze sów za rzą dów szpi ta li wy ni ka, że
ist nie je oba wa co do dal sze go funk cjo -
no wa nia oby dwu tych pla có wek – mó -
wi Bog dan Li twin, prze wod ni czą cy
Ko mi sji Bu dże tu i Fi nan sów. – W tej
sy tu acji ko niecz ne jest zna le zie nie

środ ków po mo co wych, że by szpi ta le te
mo gły na dal słu żyć miesz kań com na -
sze go po wia tu. Ich wy so kość prze kra -
cza moż li wo ści po wia tu, ko niecz ne
więc bę dzie zwró ce nie się do gmin
w tej spra wie. 

– To by ło bar dzo me ry to rycz ne po -
sie dze nie – pod su mo wu je Le szek Ko -
ło dziej, prze wod ni czą cy Ko mi sji Zdro -
wia. Rad ni otrzy ma li in for ma cje
z pierw szej rę ki na te mat kon dy cji pla -
có wek służ by zdro wia, po czym wy -

wią za ła się rze czo wa i peł na tro ski dys -
ku sja. Uwa żam, że w przy pad ku szpi ta -
la w Py sko wi cach bar dzo po trzeb ne
jest wspar cie gmin, któ rych miesz kań -
cy ko rzy sta ją z je go usług. Do tych cza -
so we do świad cze nia po ka zu ją, że na -
sze sa mo rzą dy po tra fią skon so li do wać
się i wspól nie roz wią zy wać pro ble my
waż ne dla ich spo łecz no ści. Mam na -
dzie ję, że i do te go pro ble mu po dej dą
w od po wie dzial ny spo sób.

(RG)

Pod czas spo tka nia
w Ko mi sa ria cie Po li cji…

…oraz w Szpi ta lu w Py -
sko wi cach.

Da riusz Wi niar czyk (pierw szy z le wej) mó wił m.in. o sys te mie od cin ko -
we go po mia ru pręd ko ści, któ ry po wsta nie na dro dze kra jo wej w Wil -
czy.

2 www.powiatgliwicki.pl

G8 w Py sko wi cach
Tym ra zem gru pa zwa na umow nie G8, w skład któ rej wcho dzą
wło da rze ośmiu gmin po wia tu gli wic kie go, spo tka ła się w Py sko -
wi cach. Za pro si łem ją tam, by przed sta wić spra wy funk cjo no wa -
nia po li cji oraz szpi tal nic twa w pół noc nej czę ści na sze go po wia -
tu.

Szla chet ne zdro wie…
Rad ni dwóch ko mi sji ob ra do wa li wspól nie, a te ma tem po łą czo ne go po sie dze nia
by ła po wia to wa służ ba zdro wia.

Ko mi sja Zdro wia ob ra do wa ła wspól nie z Ko mi sją Bu dże tu i Fi nan sów.
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W „Ostoi”
z Ja nem 
Paw łem II
V Spo tka nia Śla da mi Bło go sła wio -
ne go Ja na Paw ła II, któ re od by ły
się 24 mar ca w Do mu Po mo cy Spo -
łecz nej „Osto ja” w So śni co wi cach,
prze bie ga ły pod ha słem „Pa pież -
czło wiek po ko ju”.

Udział w nich wzię li miesz kań cy do -
mów po mo cy spo łecz nej z Pil cho wic,
Kuź ni Nie bo row skiej i So śni co wic,
a tak że ucznio wie Ze spo łu Szkół Spe -
cjal nych w Py sko wi cach, szkół pod sta -
wo wych w Bar głów ce i So śni co wi cach
oraz Gim na zjum w So śni co wi cach.
Uczest ni cy im pre zy pi sa li li sty o po ko -
ju, in spi ro wa ne sło wa mi i po sta wą Ja na
Paw ła II. Naj lep szy z nich – po przez
por tal www.iskra mi lo sier dzia.pl tra fi
do Księ gi Ka no ni za cyj nej, któ ra zo sta -
nie prze wie zio na do Wa ty ka nu ja ko du -
cho wy dar Po la ków i zło żo na pod czas
uro czy sto ści ka no ni za cyj nych Pa pie ża
Po la ka. W cza sie spo tka nia w „Ostoi”
zor ga ni zo wa no sze reg kon kur sów, po -
świę co nych ha słu te go rocz nej im pre zy.
Pierw sze miej sce za ję ło Gim na zjum
w So śni co wi cach, II – DPS „Osto ja”,
a III – DPS „Za me czek” z Kuź ni Nie -
bo row skiej. 

V Spo tka nia Śla da mi Bło go sła wio -
ne go Ja na Paw ła II za koń czy ła msza
św. od pra wio na przez ks. Mar ci na Gaj -
dę, po któ rej wzru sza ją cy kon cert dał
ze spół Pel le gri no, dzia ła ją cy przy pa ra -
fii św. Ja ku ba Apo sto ła w So śni co wi -
cach. 

(RG)

4 kwietnia odbył się pogrzeb śp.
Zbigniewa Pańczyka – pierwszego
starosty gliwickiego, człowieka bardzo
zasłużonego dla Ziemi Gliwickiej.

Zbigniew Pańczyk urodził się w 1934 r.
w Poznaniu, ale przez całe swoje życie
zawodowe oraz lata działalności społe-
cznej związany był z naszym regionem.
Ukończył studia na Politechnice Śląskiej
w Gliwicach. Pracując w Biurze Studiów
i Projektów Przemysłu Nieorganicznego
„Biprokwas” założył  tam NSZZ „Soli-
darność” i został jego pierwszym przewo-
dniczącym. Za działalność podziemną 
w 1986 r. został aresztowany. Po wyjściu
na wolność pracował w Spółdzielni Pracy
Automatyków „Poster” w Gliwicach. 

Zbigniew Pańczyk był pierwszym
niekomunistycznym prezydentem miasta

w Polsce – Gliwic. Sprawował tę funkcję
od grudnia 1989 r. do sierpnia 1990 r.
Trzykrotnie wybierany radnym Rady
Miejskiej w Gliwicach – był nim nie-
przerwanie od 1990 r. do objęcia funkcji
starosty. Po wyborach samorządowych 
w 1990 r. jako pełnomocnik wojewody
organizował Urząd Rejonowy w Gliwi-
cach, którym następnie kierował. 

W listopadzie 1998 r. Zbigniew
Pańczyk został wybrany na pierwszego
starostę gliwickiego. Funkcję tę pełnił
przez całą pierwszą kadencję powia-
towego samorządu, do przejścia na eme-
ryturę w 2002 r. Był zaangażowany 
w proces przemian ustrojowych, które
zaowocowały m.in. reaktywowaniem sa-
morządu powiatowego po 24 latach
nieistnienia. W swojej pracy i działalności

– najpierw  jako kierownik Urzędu Rejo-
nowego, a potem starosta gliwicki – ściśle
współpracował z gminami powiatu. Pod
jego kierownictwem Zarząd Powiatu
budował od podstaw struktury starostwa,
tworzył schemat sieci szkół ponad-
gimnazjalnych na terenie powiatu gliwi-
ckiego oraz rozpoczął prywatyzację pod-
stawowej opieki zdrowotnej. W czasie
Jego kadencji zapoczątkowany został
proces tworzenia urzędu przyjaznego
mieszkańcom powiatu. 

Zbigniew Pańczyk 13 listopada 2013
roku otrzymał tytuł Honorowego Oby-
watela Powiatu Gliwickiego przyznany
przez Radę Powiatu Gliwickiego. 

Śp. Zbigniewa Pańczyka pożegna-
liśmy na mszy św. pogrzebowej w gli-
wickiej Katedrze, koncelebrowanej pod

przewodnictwem ks. biskupa Gerarda
Kusza. Przybyli na nią m.in. poseł do
Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek,
marszałek woj. śląskiego Mirosław
Sekuła, wicewojewoda Piotr Spyra,
władze powiatu – na czele ze starostą
Michałem Nieszporkiem i miasta – 
z prezydentem Zygmuntem Frankiewi-
czem, radni oraz działacze „Solidarno-
ści”. Piękny wkład Zbigniewa Pańczyka
w walkę o wolną i demokratyczną Polskę
przypomniał b. premier Jerzy Buzek.
Pośmiertnie Zbigniewa Pańczyk odzna-
czony został Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.    

Pierwszy starosta gliwicki spoczął 
w Alei Zasłużonych na gliwickim
Cmentarzu Centralnym. Cześć Jego
Pamięci! 

Obszerny tekst poświęcony śp. Zb.
Pańczykowi zamieścimy w następnym
wydaniu WPG.

Za rząd Po wia tu Gli wic kie go ogła -
sza roz po czę cie re kru ta cji uczest -
ni ków do pro jek tu „Cy fro we okno
na świat w Po wie cie Gli wic kim”
w ra mach dzia ła nia 8.3 Pro gra mu
Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go -
spo dar ka.
1. Uczest ni kiem Pro jek tu mo że być
oso ba, któ ra w chwi li przy stę po wa nia
do pro jek tu na le ży do jed nej z na stę pu -
ją cych grup do ce lo wych: 
a) ro dzi ny za stęp cze w ro zu mie niu
usta wy z dnia 9 czerw ca 2011 r.
o wspie ra niu ro dzi ny i sys te mie pie czy
za stęp czej (t. jedn. Dz. U. 2013
poz. 135 z późn. zm.); 
b) oso by nie peł no spraw ne w ro zu mie -
niu usta wy z dnia 27 sierp nia 1997 r.
o re ha bi li ta cji za wo do wej i spo łecz nej
oraz za trud nia niu osób nie peł no -
spraw nych (Dz. U. 2011 nr 127
poz. 721 z późn. zm.); o znacz nym,
bądź umiar ko wa nym stop niu nie peł -
no spraw no ści oraz dzie ci do 16 ro ku
ży cia – w tym przy pad ku na le ży po sił -
ko wać się orze cze niem o po trze bie
kształ ce nia spe cjal ne go wy da wa nym
przez po rad nie psy cho lo gicz no -pe da -
go gicz ne, okre śla ją cym sto pień upo -
śle dze nia (umiar ko wa ny, znacz ny lub
głę bo ki);

c) dzie ci/mło dzież ze szkół gim na zjal -
nych i po nad gim na zjal nych z bar dzo
do bry mi wy ni ka mi w na uce, któ rych
śred nia ocen za rok szkol ny 2012/2013
wy no si ła min. 4,5 oraz w przy pad ku
któ rych prze cięt ny mie sięcz ny do chód
opo dat ko wa ny na oso bę w go spo dar -
stwie do mo wym, za ostat ni za mknię ty
rok roz li cze nio wy był niż szy niż ostat -
ni ak tu al ny rocz ny wskaź nik: „Prze -
cięt ny mie sięcz ny do chód roz po rzą -
dzal ny na 1 oso bę w go spo dar stwie do -
mo wym pu bli ko wa ny przez Pre ze sa
GUS w Biu le ty nie Sta ty stycz nym”
(czy li 1270 PLN); 
d) ro dzin ne do my dziec ka, dzia ła ją ce
na pod sta wie umo wy z Po wia to wym
Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi -
cach na pro wa dze nie ro dzin ne go do mu
dziec ka. 
2. Kan dy dat ubie ga ją cy się o udział
w pro jek cie mu si speł niać na stę pu ją ce
wa run ki:
a) na le żeć do jed nej z grup do ce lo wych
okre ślo nych w pkt. 1;
b) miesz kać jak i pro wa dzić go spo dar -
stwo do mo we na te re nie po wia tu gli -
wic kie go;
c) nie po sia dać do stę pu do in ter ne tu lub
w przy pad ku go spo darstw po sia da ją -

cych do stęp do in ter ne tu w mo men cie
przy stę po wa nia do pro jek tu – wy ka zać
in ne aspek ty za gro że nia wy klu cze niem
cy fro wym (np. mier ną zna jo mość za -
gad nień zwią za nych z wy ko rzy sta niem
tech no lo gii in for ma cyj nej) oraz zło żyć
zo bo wią za nie o utrzy ma niu do stę pu
do in ter ne tu w okre sie re ali za cji pro -
jek tu oraz utrzy ma nia je go trwa ło ści, tj.
do 31 lip ca 2020 r.;
d) zło żyć zo bo wią za nie do sto so wa nia
za sad okre ślo nych w Re gu la mi nie re -
kru ta cji i udzia łu w pro jek cie;
e) zło żyć zo bo wią za nie do udzia łu
min. 1 oso by z go spo dar stwa do mo we -
go w szko le niu kom pu te ro wym re ali -
zo wa nym w ra mach pro jek tu oraz wy -
ko rzy sty wa nia po wie rzo ne go sprzę tu
z do stę pem do in ter ne tu zgod nie z Re -
gu la mi nem.
3. Szcze gó ło we wy tycz ne do ty czą ce
zgła sza nia do udzia łu w pro jek cie oraz
udzia łu w nim okre śla Re gu la min re -
kru ta cji i udzia łu w pro jek cie „Cy fro we
okno na świat w Po wie cie Gli wic kim”
do stęp ny na stro nach in ter ne to wych
www.po wiat gli wic ki.pl (w za kład ce
„Cy fro we okno na świat”) i www.pcpr -
-gli wi ce.pl oraz w Wy dzia le Roz wo ju
i Pro mo cji w Sta ro stwie Po wia to wym

w Gli wi cach (po kój 366), a tak że w sie -
dzi bie Po wia to we go Cen trum Po mo cy
Ro dzi nie w Gli wi cach.
Do ku men ty na le ży zło żyć w:
Biu rze Ob słu gi Klien ta w Sta ro stwie
Po wia to wym w Gli wi cach ul. Zyg mun -
ta Sta re go 17, 44-100 Gli wi ce do 30
kwiet nia 2014 r. do godz. 15.30  – de -
cy du je da ta wpły wu wnio sku.
For mu la rze zgło sze nio we do stęp ne są
na stro nach in ter ne to wych www.po -
wiat gli wic ki.pl (w za kład ce „Cy fro we
okno na świat”) i www.pcpr -gli wi ce.pl
oraz w Wy dzia le Roz wo ju i Pro mo cji
w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi -
cach (po kój 366).
Wię cej in for ma cji moż na uzy skać
w Wy dzia le Roz wo ju i Pro mo cji
w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi -
cach (po kój 366, III pię tro), nr
tel. 32 230 68 64 lub 32 338 37 19.
Oso by z pro ble ma mi w po ru sza niu
się pro si my o zgła sza nie się w Biu -
rze Ob słu gi Klien ta na par te rze –
nasz pra cow nik po dej dzie do Pań -

stwa.
SER DECZ NIE ZA PRA SZA MY!
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CYFROWE OKNO NA ŚWIAT W PO WIE CIE GLI WIC KIM

Pro jekt współ fi nan so wa ny ze środ ków Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar ka

Takim Go zapamiętamy… Zbigniew
Pańczyk podczas sesji z okazji 
15-lecia Powiatu Gliwickiego.
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NIEZAPOMNIANY DZIAŁACZ I SAMORZĄDOWIEC

10. charytatywny festiwal Dreams&Teams 
w gliwickim Zespole Szkół Ekonomiczno-Techni-
cznych przebiegał pod hasłem „Duży małemu 
i wszyscy razem”.
W tym ro ku ucznio wie swo ją ak cją po ma ga li 6-let niej
Pau lin ce Na pie racz z Gli wic. Dziew czyn ka uro dzi ła
się z wa dą ge ne tycz ną chro mo so mu 21 oraz ze spo łem
Dan dy Wal ke ra. Stwier dzo no tak że re fluks dróg mo -
czo wych, po waż ną wa dę oczu oraz ko śla wość stóp.
Pau lin ka do pie ro kil ka dni te mu po sta wi ła swo je
pierw sze, sa mo dziel ne kro ki. Dziew czyn ka wraz z ro -

dzi ca mi miesz ka w So śni cy, jej ma ma po cho dzi
z Knu ro wa.

W fe sti wa lu udział wzię ło 120 dzie ci z Do mu
Dziec ka nr 3 w Gli wi cach, Przed szko la Ani ma tor
z Gli wic, Przed szko la nr 4 z Za brza oraz uczniów
Szko ły Pod sta wo wej nr 14 i Szko ły Pod sta wo wej nr 21
z Gli wic So śni cy, dla któ rych li de rzy przy go to wa li
licz ne kon kur sy i atrak cje. Ich zma ga nia prze pla ta ły się
z wy stę pa mi świet nych spor tow ców i tan ce rzy. Za pre -
zen to wa li się m.in. za wod ni cy UKS Ry wal Gli wi ce
(po kaz sztuk wal ki), gim na stycz ki z Ze spo łu Szkół
Spor to wych z Za brza i hi pho po wi tan ce rze z Ze spo łu
Ta necz ne go Ku chi ta chi. Przed sta wi cie le KS Gór nik
Za brze prze ka za li na au kcję cha ry ta tyw ną ko szul kę
me czo wą, któ ra zo sta ła wy li cy to wa na za 260 zł.
Uczniom uda ło się zgro ma dzić pra wie 3 100 zł, ale

wciąż pro wa dzą zbiór kę na rzecz Pau lin ki.
Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go spra wo wa ły pa -

tro nat me dial ny nad tą im pre zą.
(RG)

Po móż my ma łej Pau lin ce

Pau lin ka wraz z ro dzi ca mi pod czas fe sti wa lu Dre -
ams&Te ams.
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Każ dy, kto ze chce wes przeć re ha bi li ta cję
Pau lin ki, mo że na ten cel prze ka zać 1 % po -
dat ku – po przez Fun da cję Dzie ciom „Zdą żyć
z po mo cą” KRS 0000037904, cel szcze gó ło -
wy: 13552, Na pie racz Pau li na Zo fia.
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PRZED SIĘ BIOR CZY 
PO WIAT

Kon ty nu uje my nasz cykl PRZED SIĘ BIOR CZY PO WIAT. Przed sta wia my w nim
przed się bior ców z te re nu po wia tu gli wic kie go i pro wa dzo ne przez nich
fir my. Pi sze my, ja kie ma ją re cep ty na suk ces, jak się zmie nia ją, jak so bie
ra dzą na ryn ku. Za pra sza my do lek tu ry.

Pa ła cyk Le śny – to re stau ra cja
znaj du ją ca się w Łą czy w gmi nie
Ru dzi niec. Jej wła ści ciel ką jest Da -
nu ta Wol ny -Na um, któ ra od wie lu
lat pra cu je w bran ży re stau ra tor -
skiej. Do nie daw na wła sne lo ka le
pro wa dzi ła tyl ko w Gli wi cach, dwa
la ta te mu po sta no wi ła otwo rzyć
dzia łal ność w swo jej miej sco wo ści
i pro mo wać lo kal ną przed się bior -
czość. 

Da nu ta Wol ny -Na um od 20 lat jest wła -
ści ciel ką Bu si ness Pu bu w Gli wi cach.
Od kil ku lat pro wa dzi tak że z po wo -
dze niem na gli wic kim ryn ku Re stau ra -
cję Re gio nal ną. Przez 8 lat pro wa dzi ła
rów nież Ho tel Le śny w Gli wi cach. –
Po ukoń cze niu szko ły eko no micz nej

za czę łam pra cę w urzę dzie. Jed nak za -
wsze in te re so wa ło mnie aran żo wa nie
wnętrz, two rze nie de ko ra cji, or ga ni zo -
wa nie róż nych przy jęć. Kie dy nada rzy -
ła się oka zja, z po mo cą ro dzi ny uda ło
mi się po zy skać lo kal na pro wa dze nie
klu bu – wy ja śnia. 

Wła sny biz nes był po cząt ko wo do dat -
ko wym za ję ciem. Z cza sem jed nak co raz
bar dziej cza so chłon nym. – Za dań by ło
bar dzo du żo – for mal no ści zwią za ne
z pro wa dze niem dzia łal no ści, za rzą dza nie
per so ne lem, usta la nie me nu itd. Nie da ło
się po go dzić i pra cy za wo do wej w urzę -
dzie, i pra cy w re stau ra cji. Mu sia łam zde -
cy do wać, na co po sta wić. Wy bra łam to,
co lu bię naj bar dziej – tłu ma czy. 

Bu si ness Pub pro spe ru je po dziś
dzień bar dzo do brze, tak że po roz sze -
rze niu o re stau ra cję. – Cią gle jed nak
cho dzi ło za mną, że by stwo rzyć coś
swo je go, wy bu do wać od pod staw –
mó wi Da nu ta Wol ny -Na um. – Kie dy
otrzy ma łam od ro dzi ców zie mię w Łą -
czy, po sta no wi łam, że zbu du ję re stau -
ra cję. Miej sce, gdzie bę dzie moż na zor -
ga ni zo wać uro czy stość ro dzin ną, ale
i za trzy mać się na chwi lę i zjeść coś
do bre go. Łą cza jest prze cież miej sco -
wo ścią, któ rą przez ca ły rok bar dzo
czę sto od wie dza ją ro we rzy ści.

Ulo ko wa nie re stau ra cji w spo koj -
nym za kąt ku w oto cze niu przy ro dy jest
jej do dat ko wym atu tem. 

– Za le ży mi na tym, że by Łą cza się
roz wi ja ła. Po wsta wa nie no wych przed -
się biorstw, oży wia nie lo kal nej dzia łal -
no ści jest i szan są na no we miej sca pra -
cy, i na roz bu do wę lo kal nej in fra struk -
tu ry – mó wi.

W Pa ła cy ku sta wia się rów nież
na re gio nal ność w me nu – moż na tu
do stać m.in. tra dy cyj ne ślą skie je dze -
nie. Już te raz w re stau ra cji oprócz ro -
dzin nych uro czy sto ści od by wa ją się
kon fe ren cje, moż na tu tak że za mó wić

ca te ring. W przy szło ści wła ści ciel ka
pla nu je po więk szyć ofer tę m.in.

o or ga ni za cję im prez ple ne ro -
wych. (SoG)

Sta wia jąc na lo kal ny roz wój

13 mar ca w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach zor ga ni zo wa ne
zo sta ło spo tka nie in for ma cyj no -
-pro mo cyj ne do ty czą ce kam pa nii
przyj mo wa nia wnio sków o przy zna -
nie płat no ści bez po śred nich
na rok 2014.
Wnio ski o przy zna nie płat no ści bez po -
śred nich, płat no ści ONW oraz rol no -
śro do wi sko wych moż na skła dać od 15
mar ca do 15 ma ja. Rol ni cy, któ rzy zło -
żą wnio sek po tym ter mi nie, jed nak nie
póź niej niż do 9 czerw ca br., otrzy ma ją
na leż ne im płat no ści po mniej szo ne
o 1% za każ dy ro bo czy dzień opóź nie -
nia. Pod czas spo tka nia omó wio ne zo -
sta ły zmia ny w za sa dach przy zna wa nia
do płat bez po śred nich, za sa dy wy peł -
nia nia wnio sków i kwe stie ubez pie cze -
nia spo łecz ne go rol ni ków. 

Licz nie uczest ni czy li w nim rol ni cy,
któ rym to wa rzy szy li m.in. wi ce wo je -
wo da ślą ski An drzej Pi lot, wi ce sta ro sta
gli wic ki Wal de mar Do mbek, Sta ni sław
Gmi truk – dy rek tor Ślą skie go Od dzia łu
Re gio nal ne go ARiMR w Czę sto cho -
wie, Ire na Ła ba – dy rek tor Ślą skie go
Od dzia łu Re gio nal ne go KRUS w Czę -
sto cho wie, Kry sty na Krę giel – kie row -
nik pla ców ki KRUS w Gli wi cach, Ro -
man Wło darz – pre zes Ślą skiej Izby
Rol ni czej, Zyg munt Ad ria nek – dy rek -
tor Sta cji Che micz no -Rol ni czej w Gli -
wi cach, Sta ni sław Gar doń – za stęp ca

dy rek to ra Ośrod ka Do radz twa Rol ni -
cze go w Czę sto cho wie, Wi told Pa nas –
za stęp ca dy rek to ra Agen cji Ryn ku Rol -
ne go w Ka to wi cach, Wal de mar Ste in –
kie row nik Po wia to we go Ze spo łu Do -
radz twa Rol ni cze go w Gli wi cach oraz
Szcze pan Bła chut – Po wia to wy Le karz
We te ry na rii w Gli wi cach.

O po moc w wy peł nia niu wnio sków
rol ni cy mo gą zwra cać się
rów nież w punk tach kon -
sul ta cyj nych Po wia to we -
go Ze spo łu Do radz twa
Rol ni cze go.

Po ni żej za miesz cza -
my wy kaz punk tów dzia -
ła ją cych w Gli wi cach
oraz w po szcze gól nych
gmi nach na sze go po wia -
tu w okre sie od 17 mar ca
do 15 ma ja.
1. Gmi na Gli wi ce, Knu -
rów: Biu ro PZDR, ul.
Zyg mun ta Sta re go 17
Gli wi ce, p. 222, pon.-pt.
w godz. 7.30-15.30.
2. Gmi na Gie rał to wi ce: sa la OSP, ul.
Ks. Ro bo ty 48, Gie rał to wi ce, pon.
w godz. 8.00-15.00, od 17 mar ca do 2
ma ja.
3. Gmi na Pil cho wi ce: sa la USC, ul.
Dam ro ta 6, Pil cho wi ce, wt. w godz.
8.00-15.00, od 17 mar ca do 2 ma ja.

4. Gmi na Py sko wi ce: ul. Ko per ni -
ka 2, Py sko wi ce, p. 209 – Biu ro Po -

wia to we ARiMR, pon.-pt.
w godz. 8.00-15.00, 8.00-20.00 – od 5
do 15 ma ja.
5. Gmi na Ru dzi niec: sa la UG, ul. Gli -
wic ka 26, Ru dzi niec, wt. w godz. 8.00-
15.00, od 17 mar ca do 2 ma ja.
6. Gmi na So śni co wi ce: Biu ro Ra dy,
ul. Ry nek 17, So śni co wi ce, czw.
w godz. 8.00-15.00, od 17 mar ca do 2
ma ja.

7. Gmi na To szek: sa la UM, ul. Chro -
bre go 2, To szek, wt. w godz. 8.00-
15.00, od 17 mar ca do 2 ma ja.
8. Gmi na Wie lo wieś: sa la UG, ul.
Głów na 1, Wie lo wieś, wt.  w godz.
8.00-15.00, od 17 mar ca do 2 ma ja.

(SoG)

Waż ne dla rol ni ków

Na gro dy – przy zna wa ne za pro pa go -
wa nie po zy tyw ne go wi ze run ku gmi ny
w re gio nie i kra ju oraz współ two rze nie
ryn ku pra cy – wrę czo ne zo sta ły
na Kon fe ren cji Pra co daw ców Gmi ny

Pil cho wi ce 2014 przez wójt Jo an nę
Ko ło czek -Wy bie rek. Otrzy ma li je: 
BU DO TECH NI KA z Pi l  cho wic,  
BUD -ME TAL L CO i SIA TE X89 z Żer -
ni cy oraz Szpi tal Cho rób Płuc im. św.
Jó ze fa w Pil cho wi cach, któ ry ob cho dzi
w tym ro ku 200-le cie. 

Kon fe ren cję Pra co daw ców Gmi ny
Pil cho wi ce za szczy ci li swo ją obec no -
ścią go ście spe cjal ni: po seł do Par la -
men tu Eu ro pej skie go prof. Je rzy Bu zek
oraz po seł Sej mu RP Kry sty na Szu mi -

las. – W tej gmi nie stwo rzo ne zo sta ły
świet ne wa run ki do in we sto wa nia
i prowadzenia fir my – pod kre ślił
w swym wy stą pie niu Je rzy Bu zek,
a Kry sty na Szu mi las do da ła, że jest to

rów nież bar dzo do bre miej sce do za -
miesz ka nia. 

W gmi nie Pil cho wi ce dzia ła po -
nad 600 ma łych i śred nich firm.

(RG)

Czar ne Ko nie 2014 
Po raz dru gi na gro dzo ne zo sta ły naj lep sze fir my gmi ny Pil cho wi ce. Otrzy -
ma ły sym bo licz ne sta tu et ki i za szczyt ny ty tuł Czar nych Ko ni lo kal nej go -
spo dar ki.

Gmin na Spół ka Wod na Pil cho wi ce
za ję ła I miej sce w kon kur sie „Za -
dbaj my o wo dę na wsi” w ka te go -
rii „Naj lep sze za da nie in we sty cyj ne
lub pra ca utrzy ma nio wa w za kre sie
me lio ra cji wod nych szcze gó ło -
wych na te re nie wo je wódz twa ślą -
skie go”. 

Kon kurs zo stał zor ga ni zo wa ny przez
Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa
Ślą skie go w trzech ka te go riach: Naj -
lep sza fo to gra fia na te mat „Mo ja wieś
nad wo dą”; Naj lep sza stro na in ter ne to -
wa do ty czą ca spół ek wod nych lub
związ ku spół ek wod nych oraz wła śnie
Naj lep sze za da nie in we sty cyj ne lub
pra ca utrzy ma nio wa w za kre sie me lio -
ra cji wod nych szcze gó ło wych na te re -
nie wo je wódz twa ślą skie go. W tej
ostat niej ka te go rii zwy cię ży ła GSW
Pil cho wi ce, któ ra zo sta ła uho no ro wa na
za za da nie „Przy wró ce nie droż no ści
ro wów me lio ra cji szcze gó ło wej na te -
re nie so łec twa Wil cza”. 

– Pierw sza spół ka wod na na te re nie
gmi ny Pil cho wi ce po wsta ła w 1962 ro -
ku w so łec twie Wil cza, w ko lej nych la -
tach spół ki wod ne utwo rzo no we
wszyst kich so łec twach gmi ny – in for -

mu je Hen ryk Szy mu ra, prze wod ni czą -
cy Za rzą du GSW Pil cho wi ce. –
W 1979 ro ku po wsta ła Gmin na Spół ka
Wod na, któ ra dzia ła bez prze rwy
do dnia dzi siej sze go. Pro wa dzi my
dzia łal ność na ob sza rze zme lio ro wa -
nym o po wierzch ni 2377 ha. Zgod nie
z ewi den cję urzą dzeń me lio ra cyj nych
spół ka utrzy mu je i eks plo atu je 64,4 km
ro wów me lio ra cji szcze gó ło wej we
wszyst kich 7 so łec twach gmi ny Pil cho -
wi ce. 

– Za rząd GSW Pil cho wi ce dzię ku je
Sta ro stwu Po wia to we mu w Gli wi cach,
Urzę do wi Gmi ny Pil cho wi ce oraz Fir -
mie Me lio ra cyj nej Sta ni sław Ko nesz -
ko, wy ko naw cy te go za da nia kon kur -
so we go. Pro jekt był fi nan so wa ny z do -
ta cji sta ro stwa oraz urzę du – do da je
Hen ryk Szy mu ra. 

Kon kurs re ali zo wa ny jest ze środ -
ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach Pla nu
dzia łań KSOW utwo rzo ne go przez Re -
gio nal ny Se kre ta riat KSOW (Sche -
mat III Po mo cy Tech nicz nej
PROW 2007-2013).

(SoG)

Na gro dzo na spół ka 

Pa ła cyk Le śny po ło żo ny jest w ma low ni czym za kąt ku na sze go
po wia tu. 
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Spo tka nie pro wa dził 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 Py sko wi cach.
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Od le wej: Ma ria Niem czyk -Mo szant
(BU DO TECH NI KA), Jo an na Nie strój -

-Ostrow ska (dy rek tor Szpi ta la Cho rób
Płuc w Pil cho wi cach), Jo an na Ko wal

(SIA TE X89) oraz Je rzy Woź niak i To -
masz Mań ka (BUD -ME TAL L CO).

Prof. Je rzy Bu zek z uzna niem wy ra -
żał się o pil cho wic kich fir mach.
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– Na prze ło mie 2013 i 2014 ro ku ob -
cho dzi my w Pol sce 15-le cie po wia -
tów. Jak Pan oce nia te jed nost ki sa -
mo rzą du te ry to rial ne go, pa trząc
z dy stan su kil ku na stu lat ich dzia ła -
nia?
– We dług mnie, pa trząc na to z per -
spek ty wy 15 lat, po wia ty speł nia ją swą
funkcję. Przede wszyst kim prze ka za no
im ogrom ny ma ją tek w po sta ci nie ru -
cho mo ści bądź do za so bu wła sne go lub
w za rzą dza nie Sta ro ście, ja ko re pre zen -
tan to wi Skar bu Pań stwa. I w tym ob -
sza rze, uwa żam, re ali zu ją się bar dzo
do brze. Jed nak wraz z ma jąt kiem prze -
ję ły też za da nia, trze ba rów nież te nie -
ru cho mo ści utrzy mać i do brze ni mi go -
spo da ro wać. A środ ków fi nan so wych
za wsze bra ku je.
Po wia ty są w gor szej sy tu acji od gmin,

bo prze cież nie ma ją np. wpły wów
z po dat ków, nie mniej so bie ra dzą. Re -
ali zu ją tak że za da nia z ob sza ru ochro ny
zdro wia, edu ka cji, po mo cy spo łecz nej,
kul tu ry itd. Tak, więc gło sy kry ty ków,
któ rzy pod wa ża ją ist nie nie i funk cjo no -
wa nie sa mo rzą du po wia to we go,
po pro stu mnie śmie szą.
Wie Pa ni, że by łem wi ce sta ro stą w są -
sied nim Po wie cie Tar no gór skim i znam
to od pod szew ki, dla te go za wsze bę dę
pe łen po dzi wu dla tych sa mo rzą dow -
ców, któ rzy zde cy do wa li się re ali zo -
wać swo ją mi sję dla spo łecz no ści lo -
kal nej w sa mo rzą dzie po wia to wym.
– Wiel ką szan są dla po wia tów są
środ ki po zy ski wa ne ze źró deł ze -
wnętrz nych. Czy po wia ty umie ją je
po zy ski wać i ko rzy stać z nich w na le -
ży ty spo sób? 

– Po wia ty nie mia ły in ne go wyj ścia,
po nie waż nie dys po nu ją – mó wię tu taj
o du żej ska li – wła sny mi, sta ły mi do -
cho da mi, oczy wi ście po za do ta cja mi
z bu dże tu pań stwa, ale są to np. sub -
wen cje i do ta cje ce lo we. Mu sia ły za -
tem się gnąć po środ ki ze wnętrz ne i tę
szan sę wy ko rzy sta ły za rów no w ob sza -
rze środ ków eu ro pej skich, jak i kra jo -
wych, w tym przy pad ku mó wię o Wo -
je wódz kim Fun du szu Ochro ny Śro do -
wi ska oraz Na ro do wym Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska. Po wia ty ko rzy -
sta ły rów nież z pro gra mów rzą do wych,
tj. Na ro do wy Pro gram Prze bu do wy
Dróg Lo kal nych, Pro gram Ma luch czy
Pro gram Ra do sna Szko ła. Jest ta kie
przy sło wie „Z próż ne go i Sa lo mon nie
na le je”, ale przy zna ję, że dzia łal ność
po wia tów te mu za prze cza.
– Pa nie Wo je wo do, czę sto by wa Pan
w Po wie cie Gli wic kim. Jak spo strze -
ga Pan je go funk cjo no wa nie?
– Na wią zu jąc do po przed niej wy po -
wie dzi, Po wiat Gli wic ki pla su je się
w czo łów ce sku tecz no ści po zy ski wa nia
środ ków ze wnętrz nych. I że by nie być
go ło słow nym, w po wie cie gli wic kim
w Re gio nal nym Pro gra mie Ope ra cyj -
nym w pro gra mo wa niu 2007-2013 re -
ali zo wa nych jest 29 pro jek tów na kwo -
tę do fi nan so wa nia 57 mln zł. Pro jek ty
te re ali zu je nie tyl ko po wiat, ale i gmi -
ny oraz sto wa rzy sze nia. Cie szę się, że
dzię ki te mu po pra wia się w gmi nach
po wia tu gli wic kie go in fra struk tu ra
wod no -ka na li za cyj na, a te re ny wiej skie
pięk nie ją z ro ku na rok dzię ki
środ kom z Pro gra mu

Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich. Za po -
nad 30 mln zł re ali zo wa nych jest 60
pro jek tów z Ka pi ta łu Ludz kie go. Ale
po wiat rów nież od waż nie się ga
po środ ki z pro gra mów rzą do wych oraz
ze środ ków WFO ŚiGW. Dla te go gra tu -
lu ję wła dzom sa mo rzą do wym po wia tu,
bo ich cięż ką pra cę wi dać w te re nie.
– Wiecz ną bo lącz ką po wia tów – ze
wzglę du na ich ni ski bu dżet – są in -
we sty cje dro go we. Czy Po wiat Gli -
wic ki od sta je pod tym wzglę dem
od in nych po wia tów?
– Do bre py ta nie, my ślę, że w Po wie cie
Gli wic kim ma my bar dzo po zy tyw ne
zja wi sko, je śli cho dzi o in fra struk tu rę
dro go wą. Stan dróg po wia to wych po -
zo sta wia wie le do ży cze nia, ale dzię ki
bar dzo do brej współ pra cy po wia tu
z gmi na mi, moż na tu mó wić o du żym
suk ce sie w po zy ski wa niu środ ków
na dro gi w ra mach Na ro do we go Pro -
gra mu Prze bu do wy Dróg Lo kal nych.
Tro chę sta ty sty ki. W II edy cji te go pro -
gra mu obej mu ją ce go la ta 2009-2013
re ali zo wa nych jest 5 wnio sków zło żo -
nych przez Po wiat Gli wic ki na kwo tę
po nad 10 mln zł, z cze go po zy ska no
z pro gra mu pra wie 4,5 mln zł. Gra tu lu -
ję sku tecz no ści. Gmi ny na to miast re ali -
zu ją 13 pro jek tów do fi nan so wa nych
z bu dże tu pań stwa na kwo tę ok. 8,5
mln zł. My ślę, że te licz by mó wią sa me
za sie bie, a ja ko sa mo rzą do wiec wiem,
że są sie dzi z za zdro ścią spo glą da ją
na te osią gnię cia.
– Czy zna Pan wa lo ry tu ry stycz ne
na sze go po wia tu? Czy by wa Pan
w nim nie tyl ko z ra cji obo wiąz ków

za wo do wych, ale rów nież w cza sie
wol nym od pra cy?
– Jak Pa ni wie, bar dzo czę sto by wam
w po wie cie gli wic kim i służ bo wo i pry -
wat nie, bo lu bię. Wszę dzie gdzie je stem,
spo ty kam się z sym pa tią sa mo rzą dow -
ców i miesz kań ców. Kil ka gmin wa sze go
po wia tu dzia ła w Lo kal nej Gru pie Dzia -
ła nia Spi chlerz Gór ne go Ślą ska, któ rą
mia łem przy jem ność za kła dać i być w jej
pierw szej ra dzie pro gra mo wej. To mię -
dzy in nym dzię ki ta kim pro jek tom jest
moż li wa pro mo cja re gio nu, bo po wiat
gli wic ki to wspa nia le za le sio ne te re ny,
akwe ny wod ne, za byt ko we ko ścio ły
i zam ki, np. w Tosz ku, gdzie je stem czę -
stym go ściem. To jed nak przede wszyst -
kim lu dzie, któ rzy po tra fią stwo rzyć kli -
mat dla roz wo ju tu ry sty ki i re kre acji.
Na za koń cze nie po wiem tyl ko, że
w po wie cie gli wic kim czu ję się jak
w do mu, m.in. dla te go, że miesz kam
w Tar now skich Gó rach, więc mam
do was bar dzo bli sko.
Z oka zji zbli ża ją cych się Świąt Wiel ka -
noc nych chcia łem wszyst kim miesz -
kań com po wia tu gli wic kie go zło żyć
naj ser decz niej sze ży cze nia zdro wych,
spo koj nych świąt i wszel kiej po myśl -
no ści.

Roz ma wia ła: RO MA NA GOZ DEK

Czu ję się tu jak w do mu

�  ZA WO DO WE I PRY WAT NE CV �

An drzej Pi lot uro dził się 16 paź dzier ni ka 1960 r. w Tar now skich Gó rach.
Ukoń czył stu dia na kie run ku po li ty ka spo łecz na w In sty tu cie Na uk Po -
li tycz nych i Dzien ni kar stwa Uni wer sy te tu Ślą skie go oraz stu dia po dy -
plo mo we w za kre sie in we sty cji ka pi ta ło wych w Wyż szej Szko le Ban ko -
wej w Po zna niu. W la tach 2008-2010 był za stęp cą pre ze sa 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, gdzie od po wia dał za ochro nę at mos fe ry, od na wial ne źró dła
ener gii, go spo dar kę od pa da mi, ochro nę zie mi, go spo dar kę wod ną
i ochro nę wód. W 2010 r. był ko or dy na to rem li kwi da cji szkód w śro do -
wi sku wy rzą dzo nych przez po wódź w wo je wódz twie ślą skim. W la -
tach 2007-2008 czło nek Ra dy Nad zor czej Gór no ślą skiej Agen cji Roz -
wo ju Re gio nal ne go, a od grud nia 2010 r. do lu te go 2013 r. wi ce sta ro sta
po wia tu tar no gór skie go z ra mie nia sto wa rzy sze nia „Przy ja zny Sa mo -
rząd”. Od lu te go 2013 ro ku peł ni funk cję I Wi ce wo je wo dy Ślą skie go.
An drzej Pi lot wraz z żo ną i sy nem miesz ka w Tar now skich Gó rach. In te -
re su je się et no gra fią, my śli stwem oraz spor tem. W wol nych chwi lach
jeź dzi na nar tach, gra w te ni sa i po dró żu je.

Na dro dze kra jo wej 78 z Gli wic
do Ryb ni ka za mon to wa ny zo sta nie
no wa tor ski w Pol sce sys tem od cin -
ko we go po mia ru pręd ko ści. Bę dzie
dzia łał na od cin ku Nie bo ro wi ce -
-Wil cza (gmi na Pil cho wi ce), gdzie
do cho dzi do wie lu wy pad ków i ko -
li zji.
W ca łym kra ju do ob ję cia tym sys te -
mem Głów ny In spek to rat Trans por tu
Dro go we go wy ty po wał 32 miej sca,
w tym tyl ko dwa w wo je wódz twie ślą -
skim – jed no w Sie wie rzu i dru gie wła -
śnie w gmi nie Pil cho wi ce. – To bar dzo
do bra wia do mość – mó wi Wal de mar
Do mbek, wi ce sta ro sta gli wic ki. – Za -
rząd Po wia tu Gli wic kie go od daw na
za bie ga o zwięk sze nie bez pie czeń stwa
na tym od cin ku dro gi kra jo wej 78. 

Po dob ne urzą dze nia dzia ła ją już
m.in. we Wło szech, Ho lan dii, Fran cji
i Wiel kiej Bry ta nii. Ka me ry usta wio ne
są na po cząt ku i na koń cu da ne go od -
cin ka dro gi, a sys tem ob li cza czas prze -
jaz du po jaz du mię dzy ni mi. Na tej pod -
sta wie mie rzo na jest śred nia pręd kość
au ta – gdy prze kra cza ona do pusz czal -
ną pręd kość, kie row ca mu si li czyć się
z su ro wy mi kon se kwen cja mi.

Obec nie trwa ją pra ce przy go to waw -
cze do mon ta żu sys te mu. Po ich za koń -
cze niu, jesz cze w tym ro ku, na stą pi in -
sta la cja urzą dzeń od cin ko we go po mia -

ru pręd ko ści. Obej mie on szcze gól nie
nie bez piecz ne skrzy żo wa nie w Wil czy,
gdzie ta ru chli wa dro ga kra jo wa łą czy
się z dwo ma dro ga mi po wia to wy mi –
w kie run ku Knu ro wa i do Pil cho wic.
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

opra co wa nie pro jek tu i do ku men ta cji
tech nicz nej pla no wa nej in sta la cji.
Od po ło wy lu te go br. na przej ściu tym
za trud nio na zo sta ła przez Po wia to wy
Urząd Pra cy oso ba, któ ra prze pro wa -
dza dzie ci przez uli cę. 

– Kie dy za cznie tu dzia łać sys tem
od cin ko we go po mia ru pręd ko ści, bez -
pie czeń stwo za rów no kie row ców, jak
i pie szych na pew no się zwięk szy –
pod kre śla wi ce sta ro sta Wal de mar Do -
mbek. 

(RG)

Bę dzie bez piecz niej

W okolicach skrzyżowania w Wilczy samochody często mkną zbyt szybko,
dlatego zostanie ono objęte nowatorskim w Polsce systemem pomiaru
prędkości.
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Spra wom dróg i chod ni ków po -
świę co ne by ły spo tka nia miesz -
kań ców ze Sta ni sła wem Dą bro wą –
człon kiem Za rzą du Wo je wódz twa
Ślą skie go, któ re od by ły się 28 mar -
ca w Kuź ni Nie bo row skiej i w Pil -
cho wi cach.

Wi ce mar szał ko wi pod czas tych spo tkań
to wa rzy szy ła Ewa Mu cha – dy rek tor
Wy dzia łu Ko mu ni ka cji i Trans por tu
Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz -
twa Ślą skie go, a Po wiat Gli wic ki re pre -
zen to wał wi ce sta ro sta Wal de mar Do -
mbek. W Kuź ni Nie bo row skiej spo tka -
nie zor ga ni zo wa ne zo sta ło w DPS -ie

„Osto ja”, a w Pil cho wi cach w tam tej -
szym Ze spo le Szkół. Pod czas tych spo -
tkań Bo że na Sta nik – soł tys Kuź ni Nie -
bo row skiej i Jó ze fa Mar gi ciok – wi ce -
prze wod ni czą ca Ra dy Gmi ny Pil cho -
wi ce wrę czy ły wi ce mar szał ko wi pe ty -
cje miesz kań ców do ty czą ce ko niecz no -
ści mo der ni za cji dro gi wo je wódz -
kiej 921 i bu do wy przy niej chod ni ków,
na to miast wójt Jo an na Ko ło czek -Wy -
bie rek po dzię ko wa ła za do tych cza so we
wspar cie gmin nych in we sty cji środ ka -
mi po zy ska ny mi przy po mo cy wo je -
wódz twa. (RG)

Z WICEMARSZAŁKIEM
O DRO GACH

W Kuź ni Nie bo row skiej Sta ni sław Dą bro wa (dru gi z le wej) mó wił o pla nach
mo der ni za cji dro gi wo je wódz kiej 921. 
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Naj cen niej sze i naj cie kaw sze od -
kry cia ar che olo gicz ne do ko na ne
na te re nie po wia tu gli wic kie go
po raz pierw szy za pre zen to wa ne
zo sta ną w ra mach jed nej wy sta wy
w Zam ku Pia stow skim w Gli wi cach. 
Od zna le zisk po cho dzą cych z epo ki lo -
dow co wej, kie dy to w do li nie Kłod ni cy
prze by wa li  „łow cy re ni fe rów”, przez
epo kę brą zu i że la za po śre dnio wie cze
i cza sy no wo żyt ne. Eks po zy cja „Prze -
szłość po wia tu gli wic kie go. Va de me -
cum ar che olo gicz ne” to swo isty we hi -
kuł cza su. Znaj dą się na niej mię dzy in -
ny mi li czą ce oko ło 10 ty się cy lat za byt -
ki z ra dio la ry tu – su row ca, z któ re go
wy ro by wy stę pu ją pra wie wy łącz nie
w na szych oko li cach, skarb brą zo wych
sie kie rek z Czar ko wa, wy po sa że nie
gro bu wo jow ni ka z Pław nio wic z II w.
n. e. wraz z ry tu al nie znisz czo nym mie -
czem,  brak te aty – póź no śre dnio wiecz -
ne  mo ne ty od kry te w Chu do wie i „ka -
me nec”. To je dy ne jak do tąd zna le zio -
ne na te re nie Pol ski na czy nie słu żą ce
ja ko ma ły pie cyk lub – co bar dziej
praw do po dob ne – do wy ro bu świe -
czek. Na wy sta wie zo ba czy my rów nież
je den z naj bar dziej roz po zna wal nych
eks po na tów gli wic kie go Mu zeum –
szkie let ma mu ta od kry ty w Py sko wi -
cach. 

Wer ni saż wy sta wy od bę dzie się 11
kwiet nia w Zam ku Pia stow skim. Eks -

po zy cji to wa rzy szy po pu lar no -na uko -
wa pu bli ka cja „Prze szłość po wia tu gli -
wic kie go. Va de me cum ar che olo gicz -
ne”. Au to ra mi książ ki, po my śla nej ja ko

prze wod nik dla wszyst kich mi ło śni ków
i pa sjo na tów ar che olo gicz nej prze szło -
ści re gio nu są ku ra to rzy wy sta wy – ar -
che olo dzy Mo ni ka Mich nik i Ra do sław
Zda nie wicz.

– Hi sto ria ży cia lu dzi na te re nach
pod gli wic kich trwa nie prze rwa nie
od kil ku na stu ty się cy lat – mó wi Mo ni -
ka Mich nik. – Pierw si przed sta wi cie le
ho mo sa piens po ja wi li się tu u schył ku
epo ki lo dow co wej. By li to „łow cy re ni -
fe rów”, któ rzy w do li nie Kłod ni cy nie
po zo sta li jed nak zbyt dłu go. Ocie ple nie

kli ma tu i zmia na wa run ków eko lo gicz -
nych w środ ko wej epo ce ka mie nia
stwo rzy ły lep sze wa run ki dla bar dziej
trwa łe go osie dla nia się spo łecz no ści
ludz kich. Od tąd oko li ce Gli wic sta ły
się ob sza rem, na któ ry z róż ną in ten -
syw no ścią przy by wa ły ko lej ne gru py
osad ni ków, nio sąc ze so bą od mien ne
ty py go spo dar ki, or ga ni za cji spo łecz -
nej, wie rzeń… Świa dec twem daw no
mi nio nych po ko leń są zabyt ki kul tu ry
ma te rial nej – przed mio ty zbyt ku i te
słu żą ce ży ciu co dzien ne mu. Wie lo let -
nie ba da nia wy ko pa li sko we, któ re
na te re nie po wia tu gli wic kie go roz po -
czę to jesz cze w okre sie przed wo jen -
nym, przy nio sły in for ma cje dość istot -
ne dla od czy ty wa nia prze szło ści.
Na wy sta wie w Zam ku Pia stow skim
za pre zen tu je my naj cie kaw sze sta no wi -
ska ar che olo gicz ne i naj cen niej sze
z od kry tych tam za byt ków. 

Zgro ma dzo ne na wy sta wie eks po -
na ty po cho dzą z dzia łów ar che olo gii
Mu zeum Gór no ślą skie go w By to miu
i Ślą skie go w Ka to wi cach, Mu zeum
„Za mek Chu dów” oraz ze zbio rów
wła snych Mu zeum w Gli wi cach.

Wy sta wa do stęp na bę dzie dla
zwie dza ją cych do 31 grud nia
br. „Wia do mo ści Po wia tu
Gli wic kie go” są jej pa tro -
nem me dial nym.    (RG)

Va de me cum ar che olo gii po wia tu

Baśnie braci Grimm, Plastuś, Oskar
Kolberg to główne tematy i bohate-
rowie konkursów, do udziału w których
zaprasza Powiatowa Biblioteka Publi-
czna w Gliwicach.

Pierwszy z konkursów nosi tytuł „GRIMM-
galeriA” i ma charakter plastyczny. Skie-
rowany jest do dzieci przedszkolnych.
Drugi – również plastyczny – pt.   „Plastusio-
we przygody małego ludzika z piórnika”,
przeznaczony jest dla uczniów szkół pod-
stawowych klas I-III. Dla uczniów szkół
podstawowych klas IV-VI biblioteka przy-

gotowała konkurs pn. „Tu Plastuś mieszka
i przyjaciół reszta”. Zadaniem uczestników
jest wykonanie piórnika – mieszkania dla
Plastusia i jego przyjaciół. Uczniów szkół
gimnazjalnych i średnich biblioteka za-
prasza do udziału w konkursie „Oscar dla
Kolberga”. Uczestnicy mają za zadanie
zaprojektowanie i wykonanie statuetki
„Oscara”, którą można byłoby uhonorować
Oskara Kolberga za całokształt działalności
i wkład naukowo-badawczy w kulturę
ludową Polski. Ostatni z konkursów to
propozycja dla wszystkich mieszkańców

powiatu gliwickiego. Nosi tytuł „Ilu-
strowana księga imion dla przysłów Oskara
Kolberga” i polega na wykonaniu ilustracji
do dowolnie wybranego przysłowia doty-
czącego imienia. Na laureatów i wy-
różnionych w konkursach czekają atra-
kcyjne nagrody. 

Szczegóły dotyczące konkursów
dostępne są na stronie www.starostwo.
gliwice.pl/biblioteka. Dodatkowych infor-
macji udziela Grażyna Dittrich – instruktor
PBP w Gliwicach, tel. 32 230 
70 84 (w godz. 8.00-13.00), e-mail:
pbp_gliwice@powiatgliwicki.pl. 

(SoG)

Kon kur sy li te rac ko -pla stycz ne

Na wy sta wie zo ba czyć bę dzie moż -
na m.in. tak cen ne eks po na ty jak
wy po sa że nie gro bu wo jow ni ka
z okre su wpły wów rzym skich.
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Ko lej ne przed sta wie nie Mło dzie -
żo we go Te atru Car pe Diem dzia -
ła ją ce go w py sko wic kim Miej skim
Ośrod ku Kul tu ry i Spor tu zgro ma -
dzi ło tej zi my rze sze swo ich wiel bi -
cie li aż czte ro krot nie. In spi ru ją ca
swym ty tu łem sztu ka „Sza lo na
kre wet ka czy li mam bó ól…” oka -
za ła się na wią za niem do po -

przed nich przed sta wień i wiel ką
re tro spek cją do ko nań py sko wic -
kie go te atru.

Mło dzież, któ ra ro sła i doj rze wa ła,
rów nież ar ty stycz nie, przez bli sko
dwa na ście lat na de skach te atru, sta ła
się do ro sły mi ludź mi. Je den z naj lep -
szych ak to rów – Alek san der Me ryk

wy stą pił w ro li sa me go sie bie (stu diu je
psy cho lo gię) – sza lo ne go psy cho ana li -
ty ka, do któ re go na te ra pię i po po ra dę
ko lej no przy cho dzi li ko le dzy z Car pe
Diem. Każ da wi zy ta sta wa ła się pre tek -
stem do wspo mnień, a te znów po wo -
do wa ły w mło dych lu dziach ar ty stycz -
ny nie po kój i twór czy ból. Z bó lu zaś
ro dzi ły się pio sen ki. Pio sen ki pięk ne –

zna ne i te mniej roz po zna wal ne.
Wszyst kie jed nak za śpie wa ne prze -
pięk nie i wzru sza ją co, na cze le z ty tu -
ło wą, po bra ną świa do mie z re per tu aru
Ar tu ra An dru sa pro sto z ba ru „Sza lo na
Kre wet ka”.

Psy cho de licz nie mo men ta mi,
śmiesz nie pra wie nie usta ją co, za baw -
nie, skocz nie i we so ło try ska ła ze sce ny
te atral na mło dość. Za mu zycz ną część
przed sta wie nia od po wie dzial ny był,
jak za wsze Adam Wój cik, zaś sce na -
riusz i re ży se ria to do me na Agniesz ki
Na lep ki. Wi dow nia i sa mi ak to rzy ba -
wi li się zna ko mi cie!

(MFR)

14 mar ca w Mu zeum Miej skim
w Py sko wi cach od by ło się uro czy -
ste otwar cie wy sta wy pt. „Ka no ni -
za cja Ja na Paw ła II”. Zgro ma dzo no
na niej bar dzo wie le cie ka wych
ma te ria łów po świę co nych Pa pie -
żo wi – Po la ko wi. 
Na wy sta wę skła da ją się m.in. do ku -
men ty, fo to gra fie, wy daw nic twa, książ -
ki, pla ka ty, pły ty, au dio bo oki i fla gi po -
świę co ne Pa pie żo wi -Po la ko wi. Nie -
zwy kle cen ną i in te re su ją cą ko lek cję
sta no wią mo ne ty z wi ze run kiem Ja na
Paw ła II wy da ne przez licz ne kra je Eu -
ro py i świa ta. Eks po zy cja przed sta wia
rów nież opi sy z bio gra fii i barw ne go,
uświę co ne go ży cia na sze go wiel kie go
ro da ka.

– Na stęp ca „na sze go pa pie ża” – Jo -
seph Rat zin ger, pa pież Be ne -
dykt XVI po wo łał w Wa ty ka nie ko mi -
sję, któ ra ze bra ła ma te ria ły do ka no ni -
za cji Ja na Paw ła II. Po do peł nie niu
wszyst kich for mal no ści obec ny pa pież
Fran ci szek ogło sił ka no ni za cję Ja na
Paw ła II na dzień 27 kwiet nia 2014 r.
By przy go to wać miesz kań ców Py sko -
wic do głę bo kie go prze ży wa nia te go

hi sto rycz ne go wy da rze nia, pre zen -

tu je my eks po na ty przy po mi na ją ce na -
sze go wiel kie go ro da ka. Je ste śmy prze -
ko na ni, że wy sta wa po głę bi prze ko na -
nie o wiel ko ści do ko nań świę te go pa -
pie ża Ja na Paw ła II –– przy po mniał ku -
stosz wy sta wy Wła dy sław Ma co wicz.

Na wy sta wie nie mo gło za brak nąć
opi sów cu dów do ko na nych przez Ka -
ro la Woj ty łę, jak rów nież związ ków
Py sko wic z pa pie żem. Du żym za in te re -
so wa niem cie szy ły się zdję cia z au -
dien cji, na któ rych obec ni by li py sko -
wi cza nie. Sen ty men tal ne wspo mnie nia
wzbu dził dział eks po zy cji po świę co ny
wi zy cie Ja na Paw ła II w Gli wi cach.

Na wer ni sa żu wy sta wy nie za bra kło
władz Py sko wic, dy rek to ra i pra cow ni -
ków Miej skie go Ośrod ka Kul tu ry
i Spor tu, przed sta wi cie li szkół, bi blio -
te ki oraz wie lu miesz kań ców, któ rzy
swo ją obec no ścią od da li hołd wiel kie -
mu Po la ko wi.

Eks po zy cję zwie dzać moż na do 30
kwiet nia br. od wtor ku do so bo ty
w godz. 16.00-18.00, a w nie dzie lę
od 15.00 do 17.00. W po nie dział ki mu -
zeum jest nie czyn ne. Wstęp wol ny.

(MFR)

Przed ka no ni za cją 
Ja na Paw ła II

Przed sta wie nia Car pe Diem nie zmien nie od lat za chwy ca ją pro fe sjo na li -
zmem i sce nicz ną mło do ścią.
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Do 25 kwietnia udostępniona będzie
wystawa prac malarskich pacjentów
Szpitala Psychiatrycznego w Toszku.
Ekspozycja znajduje się w Czytelni
Centrum Kultury „Zamek w Toszku” .
Z kolei do 30 maja w kawiarni Colonna

na zamku prezentowana będzie
wystawa malarstwa olejnego Leona
Kozoka pt. „Fascynacje”. Autor to
artysta malarz, mieszkaniec Krup-
skiego Młyna. Więcej informacji na
www.zamektoszek.pl. (SoG)

Zam ko we wy sta wy 
Na Zam ku w Tosz ku moż na oglą dać cie ka we wy sta wy.

My i UE
W dwa majowe dni – we wtorek 6 i w czwar-
tek 8 maja  –  w Starostwie Powiatowym 
w Gliwicach będzie można zwiedzać cie-
kawą wystawę, obejrzeć film i posłuchać
lokalnych legend. 

Wszystko w ramach Dni Otwartych Funduszy
Europejskich z okazji 10-lecia wstąpienia Polski do
Unii Europejskiej. Wystawa nosi tytuł „W krainie
utopków i wodzenia niedźwiedzia – promocja
śląskiej kultury ludowej na przykładzie zwyczajów,
obrzędów i legend Powiatu Gliwickiego” 
i towarzyszy jej film o tej samej tematyce. Będzie też
można wysłuchać najpiękniejszych  legend z terenu
powiatu w gwarze śląskiej, jak również zapoznać się
z prezentacją innych projektów realizowanych przez
Powiat Gliwicki w latach 2004 – 2014.

Zapraszamy do Starostwa Powiatowego 
w Gliwicach, sala sesyjna na I piętrze, we wtorek 
6 maja w godz. 7.30-15.30 i w czwartek 8 maja 
w godz. 7.30 -17.30.

(MFR)

W kli mat wy sta wy wpro wa dził go ści wer ni sa żu Wła dy sław Ma co wicz (trzeci z
prawej).
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Sza lo na kre wet ka czy li mam bó ól…



ŚLA DA MI
MA ŁE GO
KSIĘ CIA

Go dzi na czwar ta nad ra -
nem, osiem na ste go stycz nia
bie żą ce go ro ku eki pa Szkol nej
Eks pe dy cji spo tka ła się na lot -
ni sku w Py rzo wi cach. To wła -
śnie stam tąd po le cie li śmy
do Ber ga mo, skąd po dzie wię -
ciu go dzi nach cze ka nia mie li -
śmy sa mo lot do Afry ki.

W Mar ra ke szu wy lą do wa -
li śmy oko ło dzie więt na stej.

Spo ry ka wa łek po ko na li -
śmy pie szo, aż w koń cu
zła pa li śmy au to bus
do cen trum mia sta. Ca -

łą noc za ję ła nam dro ga
do Tan -Tan – miej sco wo ści bli skiej
już gra ni cy z Sa ha rą Za chod nią.
Na stęp nie wy na ję li śmy sta re go
Land Ro ve ra, któ rym to ty po wy
arab z chu s tą na gło wie do wiózł nas
do Sma ry. Mia sto po ło żo ne w sa -
mym środ ku ham ma dy – pu sty ni
ka mie ni stej i pierw sze za sko cze nie
– pa da deszcz. Tam spę dzi li śmy
dwie do by w ho te lu bez prysz ni -
ców. Ska za ni by li śmy na po zna nie
sa ha ryj skie go ham ma mu – łaź ni
miej skiej. Dla wszyst kich by ło to
nie za po mnia ne prze ży cie. Mo gli -
śmy tam rów nież po sma ko wać
miej sco wych dań, ta kich jak har ri -
ra, mię so z wiel błą da czy na le śni ki
z pod pie ka ną ce bu lą. Gdy spa ce ro -
wa li śmy po mie ście po dą ża ły za na -
mi gro mad ki dzie ci, z któ ry mi
świet nie się do ga dy wa li śmy. 

Dwu dzie ste go pierw sze go
stycz nia do tar li śmy do sto li cy Sa -
ha ry – La ay oune. Po dro dze mie li -
śmy spo ro kon tro li woj ska oraz po -
li cji. Sto li ca przy wi ta ła nas go rą -
cem. W mie ście uda ło nam się
skosz to wać tra dy cyj nej sa ha ryj skiej
po tra wy ta dżin i śli ma ków, któ re
miesz kań cy uzna ją za wy bor ny
przy smak. Za wi ta li śmy do ko ścioła
ka to lic kiego, któ ry jest po zo sta ło -

ścią po okre sie ko lo ni za cji
Hisz pa nii. Mie li śmy też oka -
zję ro ze grać mecz pił ki noż nej
z uro czy mi chłop ca mi pod Wiel kim
Me cze tem. Je den z nich za pro sił
nas do swo je go do mu, gdzie ca ła
ro dzi na ugo ści ła nas obia dem. By ło
to wiel kie za sko cze nie! 

Kil ka na stęp nych dni spę dzi li -
śmy w spo koj nej miej sco wo ści
nad Oce anem Atlan tyc kim, na gra ni -
cy Sa ha ry i Ma ro ka – Ta ra fayi, gdzie
An to ine de Sa int Exu pe ry praw do -
po dob nie na pi sał ,,Ma łe go Księ cia”.
Więk szość cza su po świę ci li śmy
na re ali zo wa nie ce lu eks pe dy cji,
czy li po szu ki wa niu i fil mo wa niu
miejsc zna nych z lek tu ry. Od wie dzi -
li śmy tak że mu zeum Exu pe ry’ego. 

Si di -If ni – to ko lej na miej sco -
wość nad Atlan ty kiem. Ja dąc
do niej wi ją cy mi się ser pen ty na mi
wśród gór An ty atla su mo gli śmy
po dzi wiać nie sa mo wi te wi do ki.
Na stęp ne go dnia po je cha li śmy au -
to bu sem miej skim na zja wi sko wą
pla żę nie co od da lo ną od mia sta.
Ol brzy mie łu ki skal ne wy cho dzą ce
z kli fo we go wy brze ża na dłu go po -
zo sta ną w na szej pa mię ci. Kra jo -
bra zy wprost ba jecz ne! 

W Ti znit mo gli śmy zo ba czyć

ty po wą arab ską me dy nę, a w Ta ru -
dan cie zło ży li śmy wi zy tę w gar bar -
ni. Ostat nie dwie no ce na dzi kim
kon ty nen cie spę dzi li śmy w Mar ra -
ke szu. Nie ste ty po go da nam nie do -
pi sa ła – cią gle pa da ło. Ale sa mo
mia sto jest fa scy nu ją ce, bo ga to na -
sy co ne ko lo ra mi, sma ka mi i za pa -
cha mi.

Naj lep sze w ta kich po dró żach
jest cią głe sty ka nie się z przy go dą,
po zna wa nie ta jem nic kra ju i zdo -
by wa nie zu peł nie no wych do -
świad czeń. Wy pra wa na Sa ha rę po -
zwo li ła nam po znać przede wszyst -
kim lu dzi, któ rzy ge ne ral nie są tam
bar dzo go ścin ni. Wszy scy in te re so -
wa li się przy by ły mi do ich mia -
stecz ka po dróż ni ka mi i chęt nie
z na mi roz ma wia li. Oczy wi ście nie
by ło to ta kie ła twe, po nie waż tu -
byl cy po słu gi wa li się głów nie ję zy -
kiem arab skim i fran cu skim, an -
giel ski zna ją tyl ko ci bar dziej wy -
kształ ce ni. Sa ha ryj czy cy więk -
szość swo je go cza su spę dza ją
w ka wiar niach. Sie dzą, czy ta ją,
roz ma wia ją, a do te go po pi ja ją her -
ba tę, bądź ka wę. Pro wa dzą spo koj -
ne ży cie. KA RO LI NA WIE CZOR KE
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Wy pra wa trwa ła od 18 stycz nia do 1 lu te go.
Jej uczest ni ka mi by ło 5 uczniów i ab sol wen -
tów Ze spo łu Szkół w Pil cho wi cach (Pa try cja
Ho nysz, Szy mon Sta ro ścik, Krzysz tof Za -
cher niak, Mag da le na Za cher niak, Ka ro li na
Wie czor ke) oraz opie ku no wie: Adam Zia ja –
kie row nik ca łe go przed się wzię cia, na uczy -
ciel geo gra fii oraz Krzysz tof Krztoń – opie -
kun, po li to log. Zgod nie z ha słem prze wod -
nim eks pe dy cji, któ re brzmia ło „Śla da mi
Ma łe go Księ cia”, jej ce lem by ło od na le zie nie

miejsc z książ ki An to ine de Sa int -Exupéry
w mie ście Ta ra fa ja, na gra ni cy Ma ro ka i Sa -
ha ry Za chod niej. Tam wła śnie naj praw do po -
dob niej po wsta ła książ ka „Ma ły Ksią żę” –
pod czas pół to ra rocz ne go po by tu au to ra
w tym re jo nie.

Tra sa tej eks pe dy cji wio dła od Py rzo wic
przez Ber ga mo – Mar ra kesz –Ta ra fa ję – Al -
-Ujun – Sma rę – Tan Tan – Si di Fi ni – Mar -

ra kesz – Lon dyn – Kra ków i koń czy ła się
w Gli wi cach. 

„Szkol na Eks pe dy cja” to pro jekt edu ka -
cyj ny, któ ry zo stał za po cząt ko wa ny w Ze -
spo le Szkół w Pil cho wi cach w 2011 r. Je go
za ło że niem jest pro mo wa nie wśród mło dzie -
ży gmi ny tu ry sty ki back pac kin go wej – ple ca -
ko wej, uczą cej ży cia, za rad no ści i sa mo dziel -
no ści. Wszyst kie wy pra wy są pla no wa ne
i or ga ni zo wa ne przez człon ków eks pe dy cji.
Jej uczest ni cy są na sta wie ni na po zna wa -

nie i chło nię cie zwie dza nych kra jów bez wy -
tchnie nia – wa ka cje wy po czyn ko we po zo sta -
wia jąc so bie na do ro słe ży cie. 

– Ta ka for ma tu ry sty ki po zwa la w peł ni po -
znać lu dzi, kul tu rę i zwy cza je zwie dza ne go
kra ju – in for mu je Adam Zia ja, któ ry jest ini cja -
to rem i „du szą” pro jek tu. – Pod czas or ga ni za -
cji eks pe dy cji ucznio wie zdo by wa ją do świad -
cze nie w wie lu dzie dzi nach ży cia. Uczest ni czą
w za ję ciach z mar ke tin gu w agen cji re kla mo -
wej, pro wa dzą wy kła dy po dróż ni cze
przed licz ny mi gru pa mi słu cha czy, udzie la ją
wy wia dów w ra diu i przed ka me rą, są go ść mi
pro gra mów ra dio wych, pu bli ku ją au tor skie
tek sty w lo kal nej pra sie, pre zen tu ją swo je pra -
ce na wy sta wach fo to gra ficz nych, szli fu ją ję -
zy ki ob ce oraz uczą się dys po no wa nia ma łym
bu dże tem pod czas ży cia co dzien ne go. Pro mu -
ją tak że w świe cie swój re gion i kraj. (RG)

Z ple ca kiem 
przez świat
8 mar ca w Pil cho wi cach pod su mo wa na zo sta ła szó sta od sło na pro jek tu Szkol na Eks -
pe dy cja. Tym ra zem mło dzi po dróż ni cy opo wie dzie li o swej wy pra wie na te ry to rium
Sa ha ry Za chod niej, gdzie po dą ża li śla da mi Ma łe go Księ cia. 

Im po nu ją ce wi do ki i bez po -
śred nie kon tak ty z miesz kań ca -

mi po zna wa nych kra jów re -
kom pen su ją tru dy po dró ży, od -

by wa nej czę sto pie szo lub
w naj róż niej szych środ kach ko -

mu ni ka cji.
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Mło dzi po dróż ni cy w cza sie wy praw wszę dzie pro mu ją swój re gion i kraj.
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Od 24 do 27 mar ca w wy jeź dzie stu dyj -
nym do Bruk se li uczest ni czy li sta ro sta
gli wic ki Mi chał Nie szpo rek, wi ce prze -
wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
Krzysz tof Sto la rek, wójt Pil cho wic Jo -
an na Ko ło czek -Wy bie rek, bur mistrz
Tosz ka Grze gorz Kup czyk oraz wój to -
wie Gie rał to wic i Ru dziń ca – Jo achim
Bar giel i Krzysz tof Ob rzut. Do łą czy ła
do nich Kry sty na Krę giel, kie row nik
Pla ców ki Te re no wej KRUS w Gli wi -
cach, któ ra współ pra cu je na wie lu
płasz czy znach z po wia tem i je go gmi -
na mi. 

– W pierw szym dniu po by tu
w Bruk se li zwie dza li śmy Par la ment
Eu ro pej ski – re la cjo nu je sta ro sta Mi -
chał Nie szpo rek. – Na je go kom pleks

skła da się kil ka bu dyn ków, two rzą cych
nie mal że ma łe mia stecz ko. Po sło wie
ma ją w nim do sko na łe wa run ki do pra -
cy. Tu zlo ka li zo wa ne są ich biu ra, sa le
kon fe ren cyj ne, pra cu ją asy sten ci i tłu -
ma cze. Na par te rze nie bra ku je skle pi -
ków i punk tów usłu go wych. Wła ści wie
moż na tu pra co wać 24 go dzi ny na do -
bę. 

Na sza de le ga cja prze ko na ła się
o tym, że Bruk se la jest cen trum świa to -
wej po li ty ki – w cza sie jej po by tu na -
stą pi ła nie spo dzie wa na wi zy ta pre zy -
den ta USA Ba ra ka Oba my w związ ku
z sy tu acją na Ukra inie. Mia sto ze
wzglę dów bez pie czeń stwa by ło ko mu -
ni ka cyj nie spa ra li żo wa ne przez ca ły
dzień, co jed nak na bruk sel czy kach nie

ro bi ło naj mniej sze go wra że nia – są
do te go przy zwy cza je ni.

Dru gie go dnia de le ga cja po wia tu
zło ży ła wi zy tę w Biu rze Re gio nal nym
Wo je wódz twa Ślą skie go w Bruk se li,
gdzie przy ję ła ją dy rek tor Mag da le na
Cha wu ła -Ko su ri. – Roz ma wia li śmy
na te mat funk cjo no wa nia biu ra, moż li -
wo ści po zy ska nia po mo cy unij nej oraz
na wią za nia part ner skiej współ pra cy
w ra mach zjed no czo nej Eu ro py – in for -
mu je sta ro sta. 

W tym sa mym cza sie w Bruk se li
prze by wa ła gru pa z woj. ślą skie go,
wśród któ rej by li zwy cięz cy kon kur -
sów unij nych z te re nu po wia tu, m.in.
Ur szu la Troll – soł ty ska Łą czy, Ra fał
Ho hen berg – rol nik z Pnio wa oraz

uczen ni ca SP 6 w Py sko wi cach Ju lia
Ste bel i na uczy ciel tej szko ły Bła żej
Kup ski. Za rów no oni, jak i de le ga cja
sa mo rzą dow ców za pro sze ni zo sta li

do Bruk se li przez Mał go rza tę Handz -
lik, po seł do Par la men tu Eu ro pej skie -
go.

(RG)

Europarlament od podszewki
Samorządowcy powiatu gliwickiego mieli niepowtarzalną okazję poznania specyfiki pracy Parlamentu
Europejskiego.

Przed sta wi cie le po wia tu gli wic kie go przed Par la men tem Eu ro pej skim w Bruk -
se li.
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Nie za po mnia ne eks pe dy cje
Do tych czas w ra mach pro jek tu
„Szkol na eks pe dy cja” zor ga ni zo wa -
nych zo sta ło pięć wy praw – do Ma -
ro ka, Nor we gii, Gru zji, Sri Lan ki i Ar -
me nii. 
Re la cje z nich do stęp ne są na stro nie:
www.fb.com/eks pe dy cja. In for ma -
cje o pro jek cie zna leźć moż na tak że
na stro nie szko ły: https://www.zs.pil -
cho wi ce.pl/? pa ge_id=144
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W ra mach pro jek tu
„Wspar cie kształ ce -
nia uczniów o spe -
cjal nych po trze bach
edu ka cyj nych” Co -
me nius Part ner skie
Pro jek ty Re gio prze -
by wa ła w Po wie cie
Gli wic kim de le ga cja
z Opa wy w Cze -
chach. 

Šárka Ka len dová, Ka -
teřina Ge rová, Iva na
Babáková, Šárka Křes -
ta nová i Lud mi la Cho -
van cová re pre zen tu ją -
ce Ze spół Szkół Spe cjal nych w Opa -
wie oraz tam tej szy Dom Po mo cy Spo -
łecz nej „Si rius” mia ły moż li wość po -
zna nia me tod oraz form pra cy z oso ba -
mi nie peł no spraw ny mi i w po de szłym
wie ku. W pro gra mie 3-dnio we go po -
by tu by ło uczest nic two w za ję ciach
szkol nych i te ra pii, pro wa dzo nych
przede wszyst kim w Do mu Po mo cy
Spo łecz nej „Osto ja” w So śni co wi -
cach. Tam go ście spę dzi li naj wię cej
cza su, po zna jąc pra cę z nie peł no -
spraw ny mi dziew czę ta mi i ko bie ta mi.
Od wie dzi ły tak że dwa in ne Do my Po -
mo cy Spo łecz nej –„Za me czek”
w Kuź ni Nie bo row skiej oraz „Ca ri tas”
w Wi śni czu.

– Je ste śmy pod wra że niem za rzą -
dza nia ty mi pal ców ka mi, me tod pra cy
z nie peł no spraw ny mi, po dej ścia
do róż ne go ty pu nie peł no spraw no ści
i pro wa dzo nej te ra pii. To dla nas waż -
ne do świad cze nie. Choć nasz dom ma

nie co in ny pro fil, bo prze by wa ją
w nim dzie ci od trze cie go ro ku ży cia,
na pew no prze nie sie my na grunt cze ski
nie któ re pol skie roz wią za nia – mó wi ła
Ka teřina Ge rová z Do mu Po mo cy Spo -
łecz nej Si rius.

Go ście za wi ta li tak że z krót ką wi zy -
tą do Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi -
cach, gdzie przy jął ich Sła wo mir
Adam czyk, czło nek Za rzą du Po wia tu
Gli wic kie go.

Przy po mnij my, że ini cja to ra mi po -
my słu współ pra cy w ra mach pro gra mu
Co me nius Part ner skie Pro jek ty Re gio
by li Ja dwi ga Nan dzik, dy rek tor ZSS
w Py sko wi cach i Ji ri Kup ka, dy rek tor
Szko ły Spe cjal nej w Opa wie. Kon tak ty
mię dzy pol ską i cze ską szko łą zo sta ły
na wią za ne już bli sko dzie sięć lat te mu.
Za owo co wa ły re ali za cją co me niu so -
we go pro jek tu pt. „In ni a ta cy sa mi
w Eu ro pie”, a po tem ko lej ny mi wspól -
ny mi dzia ła nia mi, w któ rych roz ra sta

się krąg osób i in sty tu cji w nie
za an ga żo wa nych.

(MFR)

Wspól ne do świad cze nia

Czesz ki przy wej ściu do Do mu Po mo cy Spo łecz nej
Ca ri tas w Wi śni czu w to wa rzy stwie dy rek to ra Kry stia -
na Bam byn ka.
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Ce lem pro jek tu jest po pra wa ja ko ści
funk cjo no wa nia sys te mu do sko na le nia
na uczy cie li po przez stwo rze nie w 24
szko łach i 2 przed szko lach z te re nu po -
wia tu rocz nych pla nów wspo ma ga nia
spój nych z roz wo jem tych pla có wek
w ob sza rach wy ma -
ga ją cych szcze gól -
ne go wspar cia oraz
z o r  g a  n i  z o  w a  n i e
4 róż nych te ma tycz -
nie sie ci współ pra cy
i sa mo kształ ce nia
dla na uczy cie li i dy -
rek to rów. Po mię dzy
spo tka nia mi – m.in.
z udzia łem ze -
wnętrz nych eks per -
tów – członkowie
sieci mają moż li -
wość uczest ni cze nia
w mo de ro wa nym fo -
rum dys ku syj nym
i fo rum wy mia ny
do świad czeń oraz
ko rzy sta nia z za so -
bów edu ka cyj nych na plat for mie in ter -
ne to wej. Szko le nie, któ re od by ło się 10
mar ca, do ty czy ło or ga ni za cji i udzie la -
nia po mo cy psy cho lo gicz no -pe da go -

gicz nej w szko łach. Wzię li w nim udział
głównie dy rek to rzy lub wi ce dy rek to rzy
pla có wek uczest ni czą cych w pro jek cie. 

Po szko le niu je go uczest ni cy spo -
tka li się z Kry sty ną Szu mi las, któ ra
pod kre śla ła, że ten pi lo ta żo wy pro gram

jest no wym ro dza jem wspar cia szko ły:
– Od po wia da na po trze by kon kret nej
pla ców ki i na uczy cie li, któ rzy w niej
pra cu ją. To szko ła wy bie ra, ja ki ro dzaj

ofer ty jest jej po trzeb ny.
No wo cze sne tech no lo -
gie, zmia ny w po strze -
ga niu świa ta, ocze ki wa -

nia uczniów po wo du ją tak że zmia ny
w sys te mie oświa ty i no we wy zwa nia
dla na uczy cie li. 

Uczest ni cy spo tka nia py ta li Kry sty -
nę Szu mi las o wie le kwe stii oświa to -
wych, tj. e -pod ręcz ni ki czy pro gram

„Cy fro wa szko ła”.
Za za an ga żo wa -
nie w re ali za cję

pro jek tu
i udział
w spo tka -

niu dzię ko wał im Sła -
wo mir Adam czyk z Za -
rzą du Po wia tu Gli wic -
kie go. 

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
re ali zo wa ny w ra mach
Prio ry te tu III „Wy so ka
ja kość sys te mu oświa ty”
Dzia ła nia 3.5 „Kom -
plek so we wspo ma ga nie
roz wo ju szkół” Pro gra -

mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki
i współ fi nan so wa ny ze środ ków UE
w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu
Spo łecz ne go. Wię cej o nim moż na
prze czy tać na stro nie www.po wiat gli -
wic ki.pl w za kład ce Re ali zo wa ne pro -
jek ty unij ne. 

(SoG)

Kry sty na Szu mi las wśród na uczy cie li
10 mar ca w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach od by ło się szko le nie w ra mach pro jek tu „Mo der ni za cja sys te mu
do sko na le nia na uczy cie li w po wie cie gli wic kim”. By ła to tak że oka zja do spo tka nia z po słan ką na Sejm RP Kry -
sty ną Szu mi las i wy mia ny opi nii na te mat re ali zo wa ne go pro jek tu. 

Po rad nia Psy cho lo gicz no -Pe da go -
gicz na w Knu ro wie zor ga ni zo wa -
ła 29 mar ca spo tka nie po świę co ne
doj rza ło ści szkol nej, prze zna czo ne
dla ro dzi ców 5- i 6-lat ków.
Spo tka nie no si ło ty tuł „Czy Two je
dziec ko jest go to we do szko ły?”. W je -
go trak cie psy cho log, lo go pe da i pe da -
gog przed sta wi ły trzy pre zen ta cje mul -
ti me dial ne: „Go to wość spo łecz no -
-emo cjo nal na do roz po czę cia na uki

w szko le”, „Pra wi dło wy roz wój mo wy
dziec ka 6-let nie go” oraz „Sy mul ta nicz -
no -se kwen cyj na me to da na uki czy ta -
nia”. Po pre lek cjach ro dzi ce mie li moż -
li wość sko rzy sta nia z in dy wi du al nych
kon sul ta cji.

Po rad nia za pra sza na bie żą co ro dzi -
ców z dzieć mi, je śli chcą oni po mo cy
w wy da niu opi nii, czy ma luch po do ła
już obo wiąz kom szkol nym, czy le piej

z tym jesz cze po cze kać. – Na wi zy tę
moż na umó wić się te le fo nicz nie lub
oso bi ście – in for mu je Jo lan ta Olej nik,
dy rek tor PPP w Knu ro wie. 

Po rad nia mie ści się przy ul. Ko smo -
nau tów 5a, tel. 32 235 14 76, od pon.
do pt. w godz. 8.00-15.00. Pla ców ka
obej mu je swym dzia ła niem Knu rów
oraz gmi ny Pil cho wi ce, Gie rał to wi ce
i So śni co wi ce. (RG)

Czy Two je dziec ko jest go to we do szko ły?

W tym ro ku szkol nym re ali zo wa ny
jest pro jekt „In dy wi du ali za cja pro -
ce su na ucza nia w kla sach 1-3
szkół pod sta wo wych Gmi ny Wie lo -
wieś” w za kre sie dzia ła nia 9.1.2
„Wy rów ny wa nie szans edu ka cyj -
nych uczniów z grup o utrud nio -
nym  do stę pie do edu ka cji oraz
zmniej sza nie róż nic w ja ko ści usług
edu ka cyj nych” współ fi nan so wa ny
ze środ ków UE
w ra mach Eu ro -
pej skie go Fun -
du szu Spo łecz -
ne go. 

Jest to już trze ci
pro jekt re ali zo wa -
ny w gmi nie Wie -
lo wieś w ra mach
te go dzia ła nia.
Uczest ni czy w nim
114 uczniów z klas
I - I I I z d w ó c h
szkół pod sta wo -
wych gmi ny. W ra -
mach pro jek tu re -
ali zo wa ne są na stę pu ją ce za ję cia: lo go -
pe dycz ne, dla uczniów z trud no ścia mi
w czy ta niu i pi sa niu, gim na sty ka ko -
rek cyj na, roz wi ja ją ce za in te re so wa nia
ma te ma tycz no -przy rod ni cze oraz pla -
stycz ne i mu zycz ne. Do za jęć za ku pio -

no po mo ce dy dak tycz ne, któ re znacz -
nie wzbo ga ci ły ba zę szkół. 

Ak tyw ne uczest nic two uczniów
w za ję ciach ma na ce lu zmniej sze nie
za bu rzeń mo wy, wy kształ ce nie na wy -
ków po praw nej po sta wy, ko rek cję wad
po sta wy, zmniej sze nie trud no ści
w opa no wa niu umie jęt no ści czy ta nia

i pi sa nia, roz wi ja nie uzdol nień i za in te -
re so wań przed mio ta mi ści sły mi i ar ty -
stycz ny mi, uwraż li wie nie na pięk no
ota cza ją ce go świa ta. Kształ ce nie i roz -
wi ja nie mło de go po ko le nia za owo cu je
w przy szło ści. (AW)

Z po mo cą UE

Pro jekt za pew nia uczniom udział w wie lu cie ka wych za -
ję ciach.
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Pod czas spo tka nia w sta ro stwie można było wymienić poglądy 
z poseł Krystyną Szumilas.

14 mar ca sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek spo tkał
się w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach z Gru pą LIM -
FA – ucznia mi Ze spo łu Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu -
ro wie, któ rzy pro wa dzą w tym mie ście ogól no pol ską
ak cję „Mam ha ka na ra ka”. 

Gru pa dzia ła pod opie ką na uczy ciel ki Jo an ny Rap cia -Je -
mio ło, a w jej skład wcho dzą Wik to ria Żu kow ska (li der ka

gru py) oraz Ela Fiał ka, Mar le na Gro szak, Pa weł Cie śla
i Szy mon Fi jał kow ski. W cza sie spo tka nia to wa rzy szy ła im
Ane ta No wak – pre zes sto wa rzy sze nia Czte ry Po ry Ro ku
w Knu ro wie, któ re jest part ne rem stra te gicz nym ak cji. 

Jest to 7. edy cja tej ogól no pol skiej ak cji. Roz po czę ła się
w paź dzier ni ku ub. ro ku i po trwa do czerw ca 2014 r. Jej or -
ga ni za to rem jest Pol ska Unia On ko lo gii. Ma na ce lu za an -
ga żo wa nie uczniów szkół po nad gim na zjal nych w pro pa go -
wa nie pro fi lak ty ki ra ka oraz prze ła ma nie ta bu zwią za ne go

z cho ro ba mi no wo two ro wy mi. W ra -
mach ak cji Gru pa LIM FA m.in. zor ga ni -
zo wa ła lek cje wy cho waw cze dla
uczniów po świę co ne pro fi lak ty ce ra ka,
prze pro wa dzi ła Dzień Daw cy Szpi ku
oraz Dzień Ha ko wi cza. W ca łym kra ju
w ak cji bie rze udział po nad 600 grup –
Gru pa LIM FA za kwa li fi ko wa na zo sta ła
do II eta pu ak cji, w któ rej weź mie
udział tyl ko 80 naj lep szych z nich. 

W cza sie spo tka nia w sta ro stwie
ucznio wie przed sta wi li za ło że nia ak cji
i po dej mo wa ne przez sie bie dzia ła nia.
Sta ro sta za chę cał, by ucznio wie nie za -
prze sta wa li swych dzia łań wraz z za koń -
cze niem ak cji.

(RG) 

Ma ją ha ka na ra ka

Gru pa LIM FA ze sta ro stą gli wic kim Mi cha łem Nie szpor kiem pod czas wi zy ty
w sta ro stwie.
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Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
w Ka to wi cach za koń czył me ry to -
rycz ną oce nę wnio sków obej mu ją -
cych za da nia z za kre su ochro ny
at mos fe ry, któ re zo sta ły zło żo ne
w ra mach na bo ru za koń czo ne go
we wrze śniu ub. ro ku. Na li ście za -
dań prze wi dzia nych do do fi nan so -
wa nia zna la zło się ogó łem 237 za -
dań, w tym kil ka na ście z po wia tu
i te re nu na szych gmin.
Umo wy o do fi nan so wa nie bę dą za wie -
ra ne do wy so ko ści środ ków prze wi -
dzia nych w pla nie fi nan so wym WFO -
ŚiGW. Ak tu al nie w pla nie fi nan so wym
na 2014 r. na za da nia z za kre su ochro -
ny at mos fe ry za re zer wo wa no 190 mln
zł w for mie po ży czek i 20 mln zł w for -
mie do ta cji, przy czym pla no wa ne jest
wy stą pie nie o zwięk sze nie wy so ko ści
po ży czek do stęp nych w br. Po nad to

wy so kość wol nych środ ków ule gnie
zwięk sze niu w przy pad ku spad ku kosz -
tów za dań – a co za tym idzie wy so ko -
ści do fi nan so wa nia – po do ko na niu
przez wnio sko daw ców wy bo ru do staw -
ców i wy ko naw ców. 

WFO ŚiGW po dał do wia do mo ści
in dy ka tyw ną (orien ta cyj ną) li stę za dań
prze wi dzia nych do do fi nan so wa nia
w br. Uję ta zo sta ła na niej in we sty cja
Po wia tu Gli wic kie go – ter mo izo la cja
i wy ko na nie in sta la cji wen ty la cji me -
cha nicz nej w bu dyn ku sa li gim na stycz -
nej Ze spo łu Szkół Za wo do wych nr 2
w Knu ro wie przy ul. Szpi tal nej 29, któ -
rą za si li do ta cja w wy so ko ści 6 991 zł
oraz po życz ka w kwo cie 171 686 zł.
Po nad to Ze spół Opie ki Zdro wot nej
w Knu ro wie, sta no wią cy jed nost kę or -
ga ni za cyj ną po wia tu, otrzy -

ma 28 320 zł do ta cji i 601 424 zł po -
życz ki (w tym wy pła ta 399 522 zł
w br.) na wy mia nę sto lar ki okien nej
w bu dyn ku głów nym Szpi ta la w Knu -
ro wie.

Gmi na Knu rów na za da nie pn. Za -
sto so wa nie pomp cie pła w ra mach wy -
ko rzy sta nia cie pła od pa do we go
z chłod ni wen ty la to ro wej KWK Knu -
rów -Szczy gło wi ce dla po trzeb bu dyn -
ku Miej skie go Ośrod ka Spor tu i Re kre -
acji przy ul. Gór ni czej 2 otrzy -
ma 480 650 zł do ta cji i 418 021 zł po -
życz ki. Do dat ko wo na wy mia nę sto lar -
ki okien nej i in sta la cji cen tral ne go
ogrze wa nia w Miej skim Gim na zjum
nr 3 w Knu ro wie gmi na ta mo że li czyć
na do ta cję w wy so ko ści 65 464 zł i po -
życz kę 1 117 776 zł. Na to miast Lo ka -
tor sko -Wła sno ścio wa Spół dziel nia
Miesz ka nio wa w Knu ro wie na ter mo -

mo der ni za cję swych 12 bu -
dyn ków miesz kal nych do sta -

nie 686 672 zł po życz ki.
Gmi na So śni co wi ce na mo der -

ni za cję źró deł cie pła w bu dyn kach in -
dy wi du al nych re ali zo wa nych w ra -
mach Pro gra mu Ogra ni cze nia Ni skiej
Emi sji dla Gmi ny So śni co wi ce –
etap III, do sta nie 331 200 zł po życz ki.
Po nad to na ter mo mo der ni za cję bu dyn -
ku OSP w So śni co wi cach przy zna nych
zo sta ło 40 101 zł do ta cji i 78 637 zł po -
życz ki. 

Gmi na Pil cho wi ce na mo der ni za cję
źró deł cie pła bu dyn ków in dy wi du al -
nych mo że li czyć na po życz -
kę 150 000 zł (w tym wy pła ta
w br. 64 500 zł). Pil cho wic kie Przed -
się bior stwo Ko mu nal ne Sp. z o.o.
na ter mo mo der ni za cję bu dyn ku biu ro -
we go przy ul. Głów nej 52 w Nie bo ro -

wi cach do sta nie po życz kę w wy so ko -
ści 246 797 zł. Pry wat ny Ga bi net Le -
kar ski Mi ro sła wa Kle men to wi cza
w Żer ni cy otrzy ma 45 260 zł po życz ki
na ter mo mo der ni za cję swe go bu dyn ku
oraz 26 240 zł do ta cji i 19 529 zł po -
życz ki na mon taż ko lek to rów sło necz -
nych. 

(RG)

– Je że li nie pod ję li by śmy szyb kich
dzia łań, gmi nie gro ził by brak wo dy,
by ło by tu jak na pu sty ni – mó wi Adam
Cie kań ski, pre zes Pil cho wic kie go
Przed się bior stwa Ko mu nal ne go. – Sta -
re uję cie, ru ro ciąg oraz sta cja uzdat nia -
nia wo dy są tech no lo gicz nie zu ży te,
ko niecz ne jest wy bu do wa nie no wych.

Nie daw no w sa li kon fe ren cyj nej bu -
dyn ku Sta rej Szko ły w Nie bo ro wi cach
– w obec no ści m.in. wi ce sta ro sty gli -
wic kie go Wal de ma ra Do mb ka, wój ta
Gmi ny Pil cho wi ce Jo an ny Ko ło czek -
-Wy bie rek, prze wod ni czą ce go Ra dy
Gmi ny An drze ja Ogór ka, rad nych oraz
soł ty sów so łectw – w związ ku z przej -
ściem z fa zy pro jek to wej do re ali za cji,
od by ła się pre zen ta cja roz wią zań za sto -
so wa nych przy bu do wie no we go uję cia
oraz sta cji uzdat nia nia wo dy.

Pro jek to wa ny układ tech no lo gicz ny
sta cji za pew ni osią gnię cie pa ra me trów
wo dy od po wia da ją cych Roz po rzą dze -
niu Mi ni stra Zdro wia z dnia 29 mar -
ca 2007 r.  w spra wie wy ma gań do ty -
czą cych ja ko ści wo dy prze zna czo nej
do spo ży cia przez lu dzi. Ce lem no wej
tech no lo gii jest sku tecz na re duk cja
w uj mo wa nej wo dzie za nie czysz czeń
fi zy ko che micz nych ta kich jak że la zo,
man gan, jon amo no wy.

Ta in we sty cja jest ko niecz na, bo -
wiem de cy zja ze zwa la ją ca na eks plo -
ato wa nie sta rych urzą dzeń koń czy się
w sierp niu 2015 r. i nie zo sta nie prze -
dłu żo na. W pre zen ta cji przed sta wio nej
na spo tka niu zna la zło się jed no bar dzo
ob ra zo we zdję cie – wi dać na nim
szklan kę wo dy na pu sty ni. – Czy Pil -
cho wi ce bę dą tak wy glą dać? – za py tał
re to rycz nie pre zes Cie kań ski. – Nie
mo że my do te go do pu ścić.

Przed się bior stwo do star cza wo dę
do po nad 3,3 tys. punk tów od bio ru, za -

pew nia jąc ją 11 tys. miesz kań com gmi -
ny Pil cho wi ce i Ochoj ca, dziel ni cy
Ryb ni ka. Tym cza sem sta re stud nie są
nie wy daj ne, ru ro ciąg dziu ra wy, ru ry
po kry wa gru ba war stwa ka mie nia,
a sta cja uzdat nia nia wo dy nie speł nia
już swych funk cji. Na szczę ście
pod wzglę dem bak te rio lo gicz nym do -
star cza na wo da od po wia da ja ko ści wo -
dy prze zna czo nej do spo ży cia przez lu -
dzi zgod nie ze wspo mnia nym wy żej
roz po rzą dze niem. 

Wy daj ność po wsta ją cej in sta la cji
uzdat nia nia wo dy bę dzie wy no sić 100
m3/h, co da je 2,4 m3/do bę. W gmi nie
bu do wa ne są 4 no we stud nie głę bi no we
oraz no wo cze sna sta cja uzdat nia nia
wo dy w Nie bo ro wi cach, cze mu to wa -
rzy szy prze bu do wa ru ro cią gu. – Wyj -
ścio wym za ło że niem wpły wa ją cym
na ko lej ność pro wa dze nia ro bót jest
ko niecz ność utrzy ma nia cią gło ści do -
staw wo dy do sie ci – pod kre śla Adam
Cie kań ski. – Wy łą cze nie z ru chu ist nie -
ją cych urzą dzeń tech no lo gicz nych,

a tym sa mym roz po czę cie prac de mon -
ta żo wych ist nie ją cej sta cji uzdat nia nia
wo dy na stą pi do pie ro po wy bu do wa niu
no we go bu dyn ku oraz za mon to wa niu
i uru cho mie niu wszyst kich in sta la cji
tech no lo gicz nych.

Na obiekt sta cji uzdat nia nia wo dy
zło żą się ha la tech no lo gicz na ze zbior -
ni ka mi wież na po wie trza ją cych oraz
pom pow nia mi o ogól nej ku ba tu rze bli -
sko 1,5 tys. m3, za ple cze so cjal ne oraz
wia ta. Bę dzie ona no wo cze sna nie tyl -
ko pod wzglę dem tech nicz nym, ale
i ar chi tek to nicz nym.

Wy ko naw cą in we sty cji jest FUH
„B. I. T” Je rzy Brzo ska z Czer ni cy, któ -
ra wy gra ła prze targ na jej re ali za cję.
Koszt wy nie sie nie ca łe 5,4 mln zł.
Środ ki za pew ni PPK i gmi na. – Sta ra -
my się rów nież o wspar cie te go przed -
się wzię cia 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 – in for mu je pre -
zes Cie kań ski. 

(RG)

Spo tka nie otwo rzy li rad na Sej mi ku
Ślą skie go Mał go rza ta Tkacz -Ja nik oraz
sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek.
Uczest ni czy li w nim m.in. przed sta wi -
cie le lo kal nych władz – wśród nich wi -
ce sta ro sta gli wic ki Wal de mar Do mbek,
wło da rze gmin po wia tu gli wic kie go,
lo kal ni przed się bior cy oraz oso by za in -
te re so wa ne te ma ty ką od na wial nych
źró deł ener gii. 

W pro gra mie kon fe ren cji zna la zły
się sze ro kie za gad nie nia, tj. bu dżet UE
na la ta 2014-2020 a ener ge ty ka od na -
wial na czy uwa run ko wa nia lo kal ne
oraz pra wo daw cze do ty czą ce roz wo ju
ener ge ty ki od na wial nej w Pol sce. Be -
ata Ma cie jew ska – pre ze ska Fun da cji
Prze strze nie Dia lo gu w swo im wy stą -
pie niu po ru szy ła kwe stię zmia ny spo -
łecz nej, ja ką nio są roz pro szo ne źró dła
ener gii. Wska zy wa ła przy tym, że dzię -
ki moż li wo ściom tech no lo gicz nym
oso by in dy wi du al ne, lo kal ne spo łecz -
no ści mo gą sa me pro du ko wać ener gię
ze źró deł od na wial nych – nie są już tyl -
ko kon su men ta mi. Da riusz Szwed –
prze wod ni czą cy Ra dy Pro gra mo wej
Zie lo ne go In sty tu tu przed sta wił glo bal -
ne i eko no micz ne aspek ty trans for ma -
cji ener ge tycz nej. Mi chał Kit kow ski
(Sun sol) opo wie -
dział o in sta la cjach
fo to wol ta icz nych
(m.in. za sa dach ich
dzia ła nia, uwa run -
ko wa niach ce no -
wych i wa run kach
praw nych), zaś ko -
lej ni pre le gen ci –
Ar ka diusz Au gu sty -
niak (Cen trum OZE
w Gli wi cach) i Ra -
fał Przy by ło wicz
(Port PC) zwró ci li
uwa gę słu cha czy
na hy bry do we roz -

wią za nia ener -

ge tycz ne. Aspek ty pla ni stycz ne i śro -
do wi sko we do ty czą ce OZE omó wił
Ma rek Kras – eks pert w dzie dzi nie
OZE, a kwe stie lo kal nych stra te gii
ener ge tycz nych po ru szył Ma rek Za bo -
row ski z In sty tu tu Eko no mii Śro do wi -
ska. Wy stą pie nia uzu peł ni ły wy po wie -
dzi na te mat prak tycz nej stro ny re ali za -
cji ta kich przed się wzięć. Mó wił o nich
m.in. wła ści ciel du że go go spo dar stwa
rol ne go Wła dy sław Bu tor, któ ry wy bu -
do wał na je go te re nie bio ga zow nię po -
łą czo ną z go rzel nią. 

Kon fe ren cja by ła tak że oka zją
do dys ku sji na te mat od na wial nych
źró deł ener gii w na szym re gio nie. Pre -
le gen ci zwra ca li uwa gę na moż li wość
się ga nia po do fi nan so wa nie do przed -
się wzięć z Na ro do we go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej. Or ga ni za to ra mi spo tka nia by -
li: Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach,
Fun da cja Prze strze nie Dia lo gu, Zie lo -
ny In sty tut i Fun da cja im. Ró ży Luk -
sem burg – Przed sta wi ciel stwo w Pol -
sce oraz rad na Sej mi ku Ślą skie go Mał -
go rza ta Tkacz -Ja nik.

Pa tro nat me dial ny nad spo tka niem
ob ję ły Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie -
go. (SoG)
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EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
PPOOWWIIAATTUU  GGLLIIWWIICCKKIIEEGGOO

Cel: ochro na at mos fe ry

W prak ty ce i teo rii 

Wszyst ko o ener gii 
od na wial nej
2 kwiet nia w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach od by ła się kon fe ren cja
pt. „De mo kra cja ener ge tycz na”. By ła po świę co na szan som, ja kie da je
trans for ma cja ener ge tycz na lo kal nym spo łecz no ściom i każ de mu z nas. 

TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW

WOJEWÓdZkiEGO FUNdUSZU

OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki 
WOdNEj W KATOWiCACh

Wo da (nie tyl ko) dla Pil cho wic

Na spe cjal nym sta no wi sku moż na by ło od być wir tu al -
ną po dróż po wszyst kich źró dłach i spo so bach po zy ski -
wa nia ener gii od na wial nej.

Fo
 to

: S
. G

u z
ik

Wi zu ali za cja obiek tów no wej sta cji uzdat nia nia wo dy w Pil cho wi cach.
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WY GRA ŁA
Z NA MI
Dzię ku je my za od po wie dzi, na de sła ne
na mar co wą edy cję kon kur su WY -
GRAJ Z NA MI, któ ry or ga ni zu je my
wspól nie z Pla ców ką Te re no wą KRUS
w Gli wi cach. Spo śród au to rów pra wi -
dło wych od po wie dzi wy lo so wa li śmy
Ire nę Bie niek. Pa nią Ire nę pro si my
o kon takt te le fo nicz ny pod nr
32 332 66 65 w ce lu usta le nia ter mi nu
od bio ru na gro dy. Na stęp na edy cja kon -
kur su – w ma jo wym wy da niu WPG.

(RG)

Czas pracy starostwa
Uprzejmie informujemy, że Starostwo Powiatowe 
w Gliwicach 25 kwietnia będzie pracowało dwie
godziny dłużej, tj. od godz. 7.30 do godz. 15.30, zaś 
2 maja będzie nieczynne. 

Przypomnijmy, że zwykle urząd jest czynny od
poniedziałku do środy w godzinach od 7.30 do 15.30, 
z kolei w czwartek od 7.30 do 17.30, a w piątek od
godziny 7.30 do godziny 13.30. Jednak 25 kwietnia
(piątek) Starostwo Powiatowe w Gliwicach będzie
otwarte dwie godziny dłużej, czyli od godz. 7.30 do godz.
15.30. Z kolei z związku z tym, że Święto Konstytucji 
(3 Maja) jako dzień ustawowo wolny od pracy przypada
w sobotę, urząd – zgodnie z obowiązującymi w Polsce
przepisami – będzie zamknięty 2 maja (piątek). (SoG)

W związ ku z opra co wa niem pro jek tu „Pla nu
zrów no wa żo ne go roz wo ju pu blicz ne go trans por -
tu zbio ro we go dla Po wia tu Gli wic kie go” miesz -
kań cy ma ją moż li wość zgła sza nia do nie go
wnio sków i uwag.

W ra mach kon sul ta cji spo łecz nych pro jekt pla nu zo stał
udo stęp nio ny na stro nie in ter ne to wej Biu le ty nu In for -
ma cji Pu blicz nej Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach
– w za kład ce Ogło sze nia – oraz wy ło żo ny do pu blicz -
ne go wglą du 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 (Wy dział
Ko mu ni ka cji i Trans por tu, w na stę pu ją cych go dzi nach:
od pon. do śr. 8:00-15:00, w czw. 8:00-17:00 oraz
pt. 8:00-13.00). Wnio ski i uwa gi do ty czą ce pla nu trans -

por to we go moż na prze ka zy wać do 17 kwiet nia br.
w na stę pu ją cej for mie:
1. dro gą ko re spon den cyj ną na ad res: Sta ro stwo Po wia -
to we w Gli wi cach, Wy dział Ko mu ni ka cji i Trans por tu
ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-100 Gli wi ce (de cy du je
da ta wpły wu do urzę du);
2. dro gą elek tro nicz ną na ad res: wkt@sta ro stwo.gli wi -
ce.pl wpi su jąc w ty tu le wia do mo ści „Kon sul ta cje spo -
łecz ne w za kre sie pla nu trans por to we go”;
3. bez po śred nio w Wy dzia le Ko mu ni ka cji i Trans por tu
Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta
Sta re go 17, 44-100 Gli wi ce, w godz.: od pon.
do śr. 8:00-15:00, w czw. 8:00-17:00 oraz pt. 8:00-
13:00. (SoG)

– W ostat nim cza sie co raz wię cej osób
zgła sza ją cych się do na sze go biu ra pro -
si o po moc w roz wią za niu pro ble mów,
któ re wy nik nę ły z nie zgło sze nia wła -
ści wym pod mio tom zmia ny miej sca
za miesz ka nia lub za mel do wa nia – mó -
wi Mał go rza ta Su piń ska. 

Jed ną z kon se kwen cji za nie cha nia
lub nie do peł nie nia tych for mal no ści
mo że być od po wie dzial ność fi nan so wa
za na leż no ści czyn szo we, np. w sy tu -
acji kie dy by ły mał żo nek po zo stał
w miesz ka niu, a nie uisz cza opłat.
Zmia nę ad re su zgła sza my w urzę dzie
i ad mi ni stra cji 

Czę sto zda rza się, że mał żon ko wie
(np. skon flik to wa ni czy w se pa ra cji),
nie miesz ka ją już ra zem – je den z nich
zo sta je w miesz ka niu, zaś dru gi wy pro -
wa dza się i za po mi na wy mel do wać się
oraz zgło sić ten fakt we wła ści wej ad -
mi ni stra cji. 

Jak pod kre śla Mał go rza ta Su piń ska,
zgod nie z obo wią zu ją cym pra wem
za pła ce nie czyn szu od po wia da ją oso -
by, któ re w da nym lo ka lu za miesz ku ją
i są za mel do wa ne. Je że li oka że się, że
któ ryś z mał żon ków opusz cza do tych -
cza so we miesz ka nie, po wi nien się wy -
mel do wać i zgło sić to w ad mi ni stra cji.
Jest to ko niecz ne do te go, by unik nąć
w przy szło ści nie mi łych nie spo dzia nek
zwią za nych np. z wy da niem prze ciw ko
nie mu na ka zu za pła ty, je śli za miesz ka -
nie nie jest opła ca ny czynsz. 
Brak zgło sze nia w ad mi ni stra cji

– Gdy by zda rzy ło się tak, że się wy -
mel du je my, a nie zgło si my te go fak tu
w ad mi ni stra cji (któ rej w ewi den cji

wciąż wid nie je my ja ko miesz kań cy)
i wy da no prze ciw ko nam na kaz za pła -
ty, to na le ży zło żyć sprze ciw od te goż
na ka zu. Po wo łu je my się przy tym
na fakt, iż je ste śmy wy mel do wa ni, nie
za miesz ku je my w da nym miej scu, wo -
bec cze go na kaz jest bez za sad ny. Ter -
min wnie sie nia sprze ci wu to 14 dni
od chwi li je go do rę cze nia, mu si my jed -
nak pa mię tać, że do rę cze nie na stą pi
na ad res zna ny ad mi ni stra cji i tak na -
praw dę, gdy np. nie ma my kon tak tu
z po zo sta ły mi w miesz ka niu lo ka to ra -
mi, mo że my nie wie dzieć nic o na ka zie
– do da je M. Su piń ska. 

O fak cie żą da nia ure gu lo wa nia za le -
głej kwo ty za in te re so wa na oso ba mo że

do wie dzieć się do pie ro od… ko mor ni -
ka. 

– Z tej sy tu acji rów nież jest wyj ście.
W cią gu 7 dni od chwi li otrzymania
informacji o czyn no ściach ko mor ni -
czych na le ży zło żyć do są du (któ ry wy -
dał na kaz za pła ty) sprze ciw wraz
z wnio skiem o przy wró ce nie ter mi nu
do je go zło że nia. W tym że pi śmie na le -
ży wy ka zać, że o wy da niu na ka zu za -
pła ty do wie dzie li śmy się od ko mor ni -
ka, że w da nym lo ka lu nie miesz ka my
i je ste śmy wy mel do wa ni – wy ja śnia M.
Su piń ska. – Na le ży pa mię tać tak że, że
dzie ci któ re opu ści ły np. pa to lo gicz ny
dom i nie do peł ni ły for mal no ści ad re -
so wych, po osią gnię ciu peł no let no ści
mo gą po la tach od po wia dać za dłu gi,
do po wsta nia któ rych przy czy ni li się
ro dzi ce.

Waż ne jest rów nież to, aby w przy -
pad ku, gdy mał żo nek lub dzie ci wy -

pro wa dzi l i
się, ale nie
w y  m e l  d o  -
wa li, zgło sić
ten fakt w ad mi ni stra cji – naj le piej
na pi śmie z po twier dze niem od bio ru.
Mo że to w pew nym stop niu uchro nić te
oso by przed kon se kwen cja mi od po wie -
dzial no ści za za le gło ści czyn szo we.

Pa mię taj my za tem, aby prze pro wa -
dza jąc się do pil no wać wszyst kich for -
mal no ści. Je śli prze pad ną nam ter mi ny,
kie dy mo że my się jesz cze od wo łać
od na ka zu za pła ty, bę dzie my po no sić
fi nan so we kon se kwen cje nie do peł nie -
nia zgło sze nia zmia ny ad re su za miesz -
ka nia. Bę dą one do tkli we jesz cze moc -
niej, je śli z za miesz ku ją cych i za mel -
do wa nych w da nym lo ka lu, tyl ko my
bę dzie my pra co wać i osią gać do chód –
pod kre śla M. Su piń ska.

(SoG)

Ze spraw Biu ra Po rad Oby wa tel skich

Ad res za miesz ka nia a czynsz
W po przed nim wy da niu WPG w ru bry ce po rad oby wa tel skich omó wio na zo sta ła kwe stia po da wa nia wła ści we go ad re su, w sy tu acji gdy do cho dzi my swo ich praw
przed są dem. Kon ty nu ując te mat, Mał go rza ta Su piń ska – do rad ca Biu ra Po rad Oby wa tel skich, wy ja śnia kie dy i gdzie na le ży zgło sić zmia nę miej sca za miesz ka nia lub
za mel do wa nia i ja kie kon se kwen cje mo że mieć nie do peł nie nie for mal no ści zwią za nych ze zmia ną ad re su.

Mał go rza ta Su piń ska
– do rad ca Biu ra Po rad
Oby wa tel skich

Ozna cza to, że kwo ty naj niż szych
świad czeń oraz kwo ty do dat ków przy -
słu gu ją cych do świad czeń zo sta ły pod -
wyż szo ne o 1,6 proc.

Kwo ty naj niż szej eme ry tu ry pra -
cow ni czej (tzw. pod sta wo wej) oraz rol -
ni czej eme ry tu ry pod sta wo wej od 1
mar ca 2014 r. wy no szą za -
tem 844 zł 45 gr mie sięcz nie brut to.
W kon se kwen cji od 1 mar ca br. wszyst -
kie wy pła ca ne na dzień 28.02.2014 r.
eme ry tu ry i ren ty rol ni cze, ren ty so cjal -
ne zo sta ły pod wyż szo ne.

Wa lo ry za cja eme ry tur i rent rol ni -
czych od 1 mar ca 2014 r. po le ga
na prze mno że niu kwo ty eme ry tu ry
pod sta wo wej 844 zł 45 gr przez wskaź -
nik wy mia ru usta lo ny in dy wi du al nie
dla każ de go świad cze nia.

Ren ta so cjal na wzra sta od 1 mar -
ca 2014 r. do 709 zł 34 gr. Na to miast
łącz na wy so kość ren ty so cjal nej i ren-
ty ro dzin nej rol ni czej nie mo że  

prze kro czyć kwo ty 1 688 zł 90 gr.
Od tak usta lo nych kwot zo sta nie po -

trą co na za licz ka na po da tek do cho do wy
i skład ka na ubez pie cze nie zdro wot ne.

Od 1 mar ca 2014 r.:
� do da tek pie lę gna cyj ny, za taj ne na -
ucza nie, kom ba tanc ki, a tak że wy so -
kość mak sy mal na świad czeń pie nięż -
nych przy słu gu ją cych by łym żoł nie -
rzom gór ni kom, oso bom de por to wa -
nym do pra cy przy mu so wej i osa dzo -
nym w obo zach pra cy przez III Rze szę
oraz ZSRR, ule ga pod wyż sze niu
do kwo ty 206 zł 76 gr, 
� do da tek pie lę gna cyj ny dla in wa li dy
wo jen ne go uzna ne go za cał ko wi cie
nie zdol ne go do pra cy i sa mo dziel nej
eg zy sten cji wzra sta do 310 zł 14 gr,
� do da tek kom pen sa cyj ny od 1 mar -
ca 2014 r. wzra sta do kwo ty 31 zł 1 gr,
� wy so kość ry czał tu ener ge tycz ne go
nie ule ga zmia nie i wy no si na -
dal 165 zł 71 gr,

� do da tek dla sie ro ty zu peł nej wy no -
si 388 zł 62 gr,

Za si łek ma cie rzyń ski od 1 mar -
ca 2014 r. wzra sta do kwo ty
3 377 zł 80 gr.

Bez zmian po zo sta je kwo ta za sił ku
po grze bo we go (4 000 zł) oraz kwo ta
za sił ku cho ro bo we go (10 zł za 1 dzień
cza so wej nie zdol no ści do pra cy).

W związ ku ze wzro stem prze cięt ne -
go wy na gro dze nia mie sięcz ne go
w IV kwar ta le 2013 r. do 3823 zł 32 gr,
od 1 mar ca br. zmie nia ją się rów nież
do pusz czal ne kwo ty do dat ko wych
przy cho dów osią ga nych przez eme ry -
tów i ren ci stów i wy no szą:
� 70 proc. prze cięt ne go wy na gro dze -
nia mie sięcz ne go – 2 676 zł 40 gr –
przy cho dy do tej kwo ty nie po wo du ją
zmniej szeń eme ry tu ry lub ren ty,
� 130 proc. prze cięt ne go wy na gro dze -
nia mie sięcz ne go – 4 970 zł 40 gr –
przy cho dy prze kra cza ją ce tę kwo tę po -

wo du ją za wie sze nie eme ry tu ry lub ren -
ty,
� p r z y  c h o  d y  m i ę  d z y  k w o  t ą
2 676 zł 40 gr a 4 970 zł 40 gr po wo du -
ją zmniej sze nie eme ry tu ry lub ren ty
mak sy mal nie o kwo tę 557 zł 91 gr,
a w przy pad ku ren ty ro dzin nej, do któ -
rej upraw nio na jest jed na oso ba, kwo ta
mak sy mal ne go zmniej sze nia wy no -
si 474 zł 25 gr.

Nie sto su je się za sad za wie sza nia
lub zmniej sza nia eme ry tur w przy pad -
ku eme ry tów, któ rzy ukoń czy li wiek
eme ry tal ny okre ślo ny w art. 19 ust. 1a
i 1b usta wy o ubez pie cze niu spo łecz -
nym rol ni ków.

W przy -
pad ku osią -
ga nia przy -
cho du z ty -
tu łu dzia łal -
no ści pod le -
ga ją cej obo wiąz ko wi ubez pie cze nia
spo łecz ne go, zmniej sze niu lub za wie -
sze niu pod le ga część uzu peł nia ją ca rent
rol ni czych z ty tu łu nie zdol no ści do pra -
cy oraz rent ro dzin nych rol ni czych.

Wa lo ry za cja eme ry tur i rent wy pła -
ca nych kwar tal nie zo sta nie prze pro wa -
dzo na w kwiet niu br., w usta lo nych dla
każ de go świad cze nio bior cy ter mi nach
płat no ści.

Kry sty na Krę giel, kie -
row nik Pla ców ki Te re -
no wej KRUS w Gli wi -
cach

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.

Placówka Terenowa KRUS w Gliwicach mieści się przy ul. Prymasa
Wyszyńskiego 11, tel. (32) 230 83 41, faks (32) 302 90 29, e-mail:
gliwice@krus.gov.pl. Placówka jest czynna w pon., wt., śr. i pt. w godz.
7.00-15.00 i w czw. od godz. 7.00 do 16.00. Placówka obejmuje swym
działaniem mieszkańców następujących miejscowości i gmin:
Gliwice, Gierałtowice, Knurów, Pilchowice, Pyskowice, Rudziniec,
Sośnicowice, Toszek, Wielowieś i Zabrze. 

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

Wa lo ry za cja eme ry tur i rent rol ni czych 
Zgod nie z usta wą z 17 grud nia 1998 r. o eme ry tu rach i ren tach z Fun du szu Ubez pie czeń Spo łecz nych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1440 z późn. zm.) od 1 mar ca 2014 r. kwo ty świad -
czeń eme ry tal no -ren to wych przy słu gu ją cych do 28 lu te go 2014 r. pod le ga ją wa lo ry za cji wskaź ni kiem wa lo ry za cyj nym wy no szą cym 101,6 proc.

Plan trans por tu do kon sul ta cji
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Na sta dio nie Pia sta Gli wi ce 31 mar -
ca pod su mo wa ny zo stał IV Ple bi -
scyt Spor to wy Dzien ni ka Za chod -
nie go w Gli wi cach i w po wie cie gli -
wic kim. Ry wa li zo wa li w nim naj lep -
si z naj lep szych, w dwóch rów no le -
głych ka te go riach. Zwy cięz ców
wy bie ra li Czy tel ni cy Dzien ni ka Za -
chod nie go i in ter nau ci.

Zwy cięz cą w ka te go rii Naj po pu lar niej -
szy Spor to wiec Gli wic 2013 zo stał Ka -
mil Nie dzie la, ju do ka AZS Po li tech ni -
ka Ślą ska. Naj po pu lar niej szym Spor -
tow cem Po wia tu Gli wic kie go 2013
wy bra na zo sta ła An na Co ra, pię ściar ka.
To uty tu ło wa na za wod nicz ka Fi ght
Club Knu rów – Mię dzy na ro do wa Mi -
strzy ni Pol ski w wa dze 57 kg w kick -
bo xin gu, wi ce mi strzy ni Pol ski w K1
Ru les. Naj po pu lar niej sza spor t smen ka

zdo by ła 1160 gło sów i wy prze dzi ła do -
słow nie o włos za wod ni ka, któ ry za -
jął II miej sce w po wia to wym ple bi scy -
cie – bok se ra Ma te usza Ru mi na z Gar -
dy Gie rał to wi ce, Mi strza Ślą ska ju nio -
rów w wa dze +91 kg (1154 gło -
sów). III miej sce za jął Zbi gniew Gu laj -
ski, upra wia ją cy wy ci ska nie sztan gi le -
żąc, za wod nik UKS Eu gen Knu rów –
Mistrz Świa ta i Mistrz Eu ro py, któ ry
na swo im kon cie zgro ma dził 854 gło -
sy. IV w po wie cie by ła An na Gór -
nik, bok ser ka Gar dy Gie rał to wi ce,
mło dzie żo wa wi ce mi strzy ni Pol ski
w wa dze 54 kg. Na V miej scu naj po pu -
lar niej szych upla so wał się ka pi tan dru -
ży ny eks tra kla sy fut sa lu Re me dium
Py sko wi ce, To masz Wol ny.

Ty tuł Spor to wej Twa rzy Gli -
wic 2013
otrzy mał To -
masz Kul -
czyc ki, pre zes
do spraw
s p o r  t o  w y c h
f u t  s a  l o  w e j
dru ży ny GAF
G l i  w i  c e .
S p o r  t o  w ą
Twa rzą Po -
wia tu Gli wic -
kie go 2013
zo stał na to -
miast Grze -
gorz So bie raj -
ski, pre zes
i tre ner Fi ght
Club Knu rów,

Mię dzy na ro do -
wy Mistrz Pol -
ski Uni ver sal
Fi gh ting Ru les
M A  Z O  V I A
CUP Open Eli ta
+35. Dru gi
w tej kon ku ren -
cji w po wie cie
był Sła wo mir
To karz, wi ce -

pre zes i za ło ży ciel KS Spar tan Knu rów.
Tuż za nim upla so wał się Adam Spie -
cha, tre ner bok se rów KS Gar da Gie rał -
to wi ce. Na czwar tej po zy cji sta nął
Adam Mię dzik, tre ner pił ka rzy Tę czy
Wie lo wieś, ale tak że za wod nik. Pią te
miej sce przy pa dło Ada mo wi Pie choc -
kie mu, tre ne ro wi pił ka rzy KS 94 Ra -
cho wi ce, któ ry

wspie ra dru ży nę
nie tyl ko z ław -
ki, ale tak że
z mu ra wy. 

R e  d a k  c j a
przy zna ła tak że
na gro dy Spor to -
wy Su per ta -
lent 2013, któ re
p o  w ę  d r o  w a  ł y
do pły wa ka Fi li -
pa Świ der skie go

(Gli wi ce) i że glar ki Agniesz ki Du biel
(po wiat). Agniesz ka jest knu ro wian ką,
tre nu je w TS Kuź nia Ryb nik. Jest dwu -
krot ną zdo byw czy nią Pu cha ru Pol ski
kla sy La ser 4.7, pla su je się na 19. miej -
scu w ran kin gu Pu cha ru Eu ro py. Woj -
cie cho wi Ki jew skie mu, tre ne ro wi i wy -
cho waw cy mło dzie ży z do mów dziec -
ka, lau re ato wi uprzed nich edy cji,

Dzien nik Za chod ni wrę czył dy plom
uzna nia za ca ło kształt pra cy. W tym ro -
ku pan Woj ciech przy go to wu je
m.in. 13 edy cję Tur nie ju Gwiazd im.
Hen ry ka Ba łu szyń skie go – za wo dy
na rzecz Do mu Dziec ka nr 2 w Gli wi -
cach z udzia łem pił kar skich gwiazd. 

Ga la by ła tak że oka zją do we -
wnętrz ne go ju bi le uszu re dak cji naj po -
pu lar niej sze go na Ślą sku dzien ni ka. –
Choć z upły wem lat ani my, ani ju bi lat
do li czyć się już lat spę dzo nych w na -
szej re dak cji nie mo że my, uho no ro wa -
li śmy red. An drze ja Azy ana dy plo -
mem 30-le cia pra cy w re dak cji spor to -
wej Dzien ni ka Za chod nie go – mó wi
red. Mar le na Po lok -Kin, za stęp ca dy -
rek to ra Od dzia łu Śląsk DZ. 

Ga lę od stro ny ar ty stycz nej uświet -
nił ży wio ło wy wy stęp ze spo łu ma żo re -
tek Pan te ry. (RG)

Uho no ro wa ni spor tow cy po wia tu gli wic kie go w to wa rzy -
stwie Ja nu sza Szy mo ni ka, za stęp cy re dak to ra na czel ne -
go Dzien ni ka Za chod nie go. 

Spor to wa Twarz Po wia tu Gli -
wic kie go, Grze gorz So bie -
raj ski.

An na Co ra, Naj po pu lar -
niej szy Spor to wiec Po wia -
tu Gli wic kie go. 
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1 mar ca ha lę Ze spo łu Szkół w Pil -
cho wi cach opa no wa li siat ka rze ry -
wa li zu ją cy w otwar tych Mi strzo -
stwach Gmi ny DACH -DEC KER
CUP 2014. Im pre za or ga ni zo wa na
trze ci rok z rzę du przez sek cję siat -
ków ki klu bu Vic to ria Pil cho wi ce
cie szy się co raz więk szą po pu lar -
no ścią i osią ga co raz wyż szą ran -
gę. 

Na par kie cie spo tka ły się dru ży ny
z Wil czy, Sta ni cy, Żer ni cy, Knu ro wa
oraz dwa ze spo ły z Pil cho wic. Zwy -
cięz ca mi mi strzostw zo sta li siat ka rze
z Knu ro wa, któ rzy w me czu fi na ło wym
po ko na li try um fa to rów z ze szłe go ro ku
– eki pę Wil czy. W po je dyn ku o trze cie
miej sce Sta ni ca po ko na ła Żer ni cę. 

– Tra dy cja ama tor skich roz gry wek
pił ki siat ko wej w gmi nie Pil cho wi ce się -
ga po cząt ku lat dzie więć dzie sią tych –
mó wi Ma ciej Go gul la, przed sta wi ciel
or ga ni za to rów tur nie ju. – W cią gu tych
po nad dwu dzie stu lat na sza siat kar ska
ro dzi na sta le się po więk sza. Wszak wa -
run ki do upra wia nia tej dys cy pli ny spor -
tu są do sko na łe. Or ga ni zo wa ne przez
nas mi strzo stwa sta no wią nie ja ko pod -
su mo wa nie siat kar skie go se zo nu, a za -
ra zem sta ją się do sko na łą oka zją do spo -
tka nia z ca łym śro do wi skiem vol ley ball. 

Tur niej prze pro wa dzo ny zo stał
przy współ udzia le fi nan so wym Urzę -

du Gmi ny Pil cho wi ce. Wspar cia
udzie li ła rów nież fir ma Dach Dec ker
z Pil cho wic, a tak że Sto wa rzy sze nie

Miesz kań ców Gmi ny Pil cho wi ce SIE -
DEM.

(MG)

Ry wa li zo wa li pod siat ką

To by ła siat ków ka
na wy so kim po zio -

mie – mó wi li ob ser -
wa to rzy im pre zy.

Zwy cię ska dru ży na
mi strzostw.
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21 kwiet nia spod ko ścio ła św. Mi ko -
ła ja w Wil czy wy star tu je Bieg Ma ra -
toń ski Wil cza -Wa ty kan -Mon te Cas -
si no. Jest on or ga ni zo wa ny z oka zji
ka no ni za cji bł. Ja na Paw ła II. 
W bie gu weź mie udział sied miu za wod ni -
ków Ama tor skie go Klu bu Bie ga cza
z Knu ro wa. Wy star tu ją z Wil czy po mszy
św., któ ra roz pocz nie się o godz. 9.00. Tra -
sa do Wa ty ka nu pro wa dzi ła bę dzie m.in.
przez Bra ty sła wę, Wie deń, Pa dwę i Sie nę.
Na miej sce ma ra toń czy cy do trą 26 kwiet -
nia (te go dnia po bie gną tak że na Mon te
Cas si no), zaś 27 kwiet nia we zmą udział
w uro czy sto ściach ka no ni za cyj nych Ja na
Paw ła II na Pla cu Św. Pio tra.

– Na szym bie giem chce my uczcić
tak do nio słą uro czy stość, ja ką jest wy -
świę ce nie na oł ta rze pa pie ża Po la ka –

tłu ma czy Cze sław No wak, pre zes
Ama tor skie go Klu bu Bie ga cza w Knu -
ro wie, or ga ni za to ra przed się wzię cia. 

– Ja ko miesz ka niec Wil czy cie szę się,
że ta pięk na ini cja ty wa bę dzie mia ła po -
czą tek wła śnie u nas. Za pra szam wszyst -
kich do prze bie gnię cia z za wod ni ka mi
cho ciaż by nie wiel kie go od cin ka dro gi.
Zaś miesz kań ców Wil czy za chę cam, by
z te re nu wła snych po se sji ki bi co wa li ma -
ra toń czy kom, a rów no cze śnie wspól nie
wspo mi na li po stać Ja na Paw ła II – do da je
wi ce sta ro sta gli wic ki Wal de mar Do mbek.

Ho no ro wy pa tro nat nad bie giem ob -
jął me tro po li ta ka to wic ki abp Wik tor
Skworc. Głów nym spon so rem przed -
się wzię cia jest PW ATEX Sp. z o.o. –
Adam Jon der ko. (SoG)

Z Wil czy do Wa ty ka nu

Or ga ni za to rzy za pra sza ją gim na -
zja li stów i uczniów szkół po nad -
gim na zjal nych na mi strzo stwa fut -
sa lu, or ga ni zo wa ne w Ze spo le
Szkół Eko no micz no -Tech nicz nych
w Gli wi cach.
Są to VI Mi strzo stwa Gli wic w Fut sa lu
Szkół Po nad gim na zjal nych, któ re od -
bę dą się 14 kwiet nia oraz VI Mi strzo -
stwa Gli wic w Fut sa lu Szkół Gim na -
zjal nych, or ga ni zo wa ne 28 kwiet nia –
po czą tek obu im prez o godz. 8.30. Tra -

dy cyj nie uczest ni czą w nich dru ży ny
z te re nu po wia tu gli wic kie go, na któ -
rych udział li czą or ga ni za to rzy rów nież
i tym ra zem. Mi strzo stwa roz gry wa ne
bę dą w ha li wi do wi sko wo -spor to wej
MZUK w Gli wi cach przy ul. Si kor -
skie go 132. Bliż szych in for ma cji
udzie la or ga ni za tor im pre zy – Le sław
Ogon, tel. 602 593 376, e -ma il: le chu -
szef@wp.pl.

(RG) 

Mi strzo stwa fut sa lu

Najlepsi sportowcy
powiatu i miasta

Tak red. Mar le na Po lok -Kin gra tu lo wa ła Agniesz ce Du biel,
któ ra zdo by ła ty tuł Spor to we go Su per ta len tu Po wia tu Gli wic -
kie go.



Na zy wam się Mar cel i od uro dze nia
miesz kam w Ko tu li nie. Nasz dom
jest ty po wym ślą skim, wie lo po ko le -
nio wym do mem. Ja oraz moi ro dzi -
ce i sio stra Ali cja zaj mu je my pię tro
bu dyn ku, a je go par ter za miesz ku -
ją ro dzi ce mo jej ma my – bab cia
Kry sty na i dzia dek Hen ryk oraz pra -
bab cia Elż bie ta, mat ka mo jej bab -
ci. Są oni mo imi naj wspa nial szy mi
dziad ka mi na świe cie! Opie ko wa li
się mną oraz mo ją sio strą, kie dy by -
li śmy ma li, a te raz bab cia za wsze
cze ka na nas z obia dem, gdy wra -
ca my ze szko ły. 
Po po łu dnia, szcze gól nie w desz czo we
dni, chęt nie spę dzam z mo ją pra bab cią
Elż bie tą i z wiel ką uwa gą słu cham jej
opo wie ści o swo ich przy go dach z dzie -
ciń stwa oraz hi sto rii na szej ro dzi ny. To
z jej prze ka zów wiem, że pra bab cia
Wa le ska Ku lik z do mu Pie sch ka la uro -
dzi ła się 16 li sto pa da 1903 r. w Reń -
skiej Wsi. Stam tąd  wraz ze swo imi ro -
dzi ca mi Fran cisz kiem i Fran cisz ką Pie -
sch ka la mi oraz młod szym ro dzeń -
stwem: Ri char dem, Fe lik sem, Ma rią,
An to nem i Ka ta rzy ną prze pro wa dzi li
się do By to mia. Tam oj ciec bab ci Wa le -
ski, Fran ci szek pra co wał na ko lei. Pra -
ca ko le ja rza w ów cze snych cza sach by -
ła za wo dem nie zwy kle ce nio nym oraz
do brze wy na gra dza nym. 

Za za osz czę dzo ne pie nią dze dzia -
dek Fran ci szek ku pił dział kę bu dow -
la ną w Ko tu li nie, któ rą po dzie lił po -
mię dzy bab cię Wa le skę, jej bra ta Fe -
lik sa i sio strę Ma rię. Rów nież w Ko -
tu li nie wy dzier ża wił i pro wa dził
sklep, któ ry mie ścił się w są siedz twie
za ku pio nych dzia łek, gdzie obec nie
miesz ka ją pań stwo Krol, a wów czas
pań stwo Si wy.

W 1930 r. bab cia Wa le ska wy szła
za mąż za Lu dwi ka Ku li ka, któ ry uro -
dził się 24 sierp nia 1906 r. w miej sco -
wo ści Ora cze, obec nie dziel ni cy Tosz -
ka.

Po ślu bie wy -
bu do wa li dom par -
te ro wy na dział ce
po da ro wa nej bab ci
Wa le sce, któ ry
do dziś zaj mu je
mo ja ro dzi na wraz
ze mną. Otwo rzy li
rów nież sklep,
któ rym zaj mo wa ła
się bab cia Wa le -
ska. Na to miast
dzia dek Lu dwik,
z za wo du rzeź nik,

za ło żył rzeź nię i ma sar nię w bu dyn ku
obok na sze go do mu. W pra cy w rzeź ni
i ma sar ni po ma gał mu brat Jo chan,
a wy ro by i kieł ba sy bab cia Wa le ska
sprze da wa ła w skle pie. Dzia dek Lu -
dwik miał dwie sio stry – An nę i Zo fię
oraz sio strę przy rod nią Ger tru dę. Oj -
ciec dziad ka Lu dwi ka zgi nął w cza sie
pierw szej woj ny świa to wej.

12 ma ja  1931 r. na świat przy szła
mo ja pra bab cia Elż bie ta, a rok póź niej
jej brat Kurt. W 1950 r. pra bab cia wy -
szła za mąż za mo je go pra dziad ka Jó -
ze fa Ku sza, któ ry uro dził 13 mar ca -
1922 r. się w wio sce Wier chle sie. Dzia -
dek Jó zef miał ro dzeń stwo: Ger tru dę,

An nę, Ste fa na i Fran cisz ka. Mło dość
mo ich pra dziad ków przy pa da na cięż -
kie i burz li we cza sy II woj ny świa to -
wej. Dzia dek Jó zef w wie ku 18 lat zo -
stał wcie lo ny do ar mii nie miec kiej
i wy sła ny na czte ry la ta na front
wschod ni. Na stęp ne czte ry la ta spę dził
w ro syj skiej nie wo li w mroź nej Ka ry lii
na te re nie Sy be rii. Stam tąd zo stał prze -
wie zio ny do by łej NRD, skąd po ro ku
po wró cił do do mu. Nie ste ty je go naj -
młod szy brat Fran ci szek zgi nął na woj -
nie.

Tak że oj ciec bab ci Elż bie ty, Lu dwik
brał udział w II woj nie świa to wej, wal -
cząc w Afry ce. Po woj nie do stał się
do nie wo li ame ry kań skiej w Tu ni sie.
Bab cia Elż bie ta wo jen ne la ta spę dzi ła
w do mu w Ko tu li nie. W swych wspo -
mnie niach nie raz opo wia da o cięż kich
i trud nych lo sach zwy kłych lu dzi,
zwią za nych z okro pień stwa mi woj ny,
któ rych by ła świad kiem.

Po woj nie sklep, któ ry znaj do wał
się w na szym do mu zo stał upań stwo -
wio ny. Dzia dek Jó zef zaj mo wał się

pra cą za wo do wą, a bab cia Elż bie ta
pro wa dzi ła ma łe go spo dar stwo rol ne.
Roz bu do wa li oni rów nież nasz dom
o pię tro. 

26 lip ca 1951 r. uro dzi ła się mo ja
bab cia Kry sty na, któ ra w 1973 r. wy -
szła za mąż za dziad ka Hen ry ka. Mie li
jed ną cór kę, mo ją ma mę. Dzia dek Hen -
ryk uro dził się 15 kwiet nia  1947 r.
w Rze czy cach. W dzie ciń stwie wraz
z ro dzi ca mi i star szą sio strą Te re są
prze pro wa dził się do Pro bosz czo wic,
gdzie uro dził się je go młod szy o 14 lat
brat Ge rard. 

W 1997 r. sklep w na szym do mu zo -
stał za mknię ty. Na je go miej scu obec -
nie bab cia Kry sty na ma miesz ka nia.

Dziś, kie dy my ślę o ro dzi nie, to
głów nie o naj bliż szych mi oso bach –
ma mie, ta cie i młod szej sio strze, czy li
o tych, z któ ry mi dzie lę mo je co dzien -
ne do mo we ży cie. Jed nak sta ram się
rów nież po znać hi sto rię i dzie je mo ich
przod ków, za rów no ze stro ny ma my,
jak i ta ty. Po ma ga ją mi w tym dziad ko -
wie i pra bab cia. Mar cel Sznur ka

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

Dzię ku je my za wszyst kie na de sła ne
od po wie dzi. Po praw ne ha sło krzy żów -
ki z po przed nie go wy da nia WPG to
Eko lo gia. Ma te ria ły pro mo cyj ne Po -
wia tu Gli wic kie go otrzy mu ją: Ewa Lu -
dwik, Mar cin Dłu gaj oraz Fi lip Rę bisz.
Gra tu lu je my! W ce lu usta le nia terminu
od bio ru na gro dy pro si my o kon takt te -
le fo nicz ny, nu mer tel. 32 332 66 65. 

Po wy żej za miesz cza my ko lej ną
krzy żów kę. Roz wią za nie (ha sło krzy -
żów ki) pro si my prze sy łać do 25 kwiet -
nia 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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Wszystkigo Dobrego 
na Wielkanoc 
Z Wielkanocom radość idzie
Niych Baranek z nami bydzie. Bro ni sław Wą tro ba

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

1. Wiel ki przed Wiel ka no cą, trwa 40
dni. 
2. Msza wiel ka noc na. 
3. W nim świę con ka.

4. Przy no si dzie ciom pre zen ty wiel ka -
noc ne. 
5. Wy sie wa na przed Wiel ka no cą.
6. Sło wo czę sto wy stę pu ją ce w pie -
śniach wiel ka noc nych. 

Ślą ska frasz ka

NR 4 (85) KWIECIEŃ 2014 OSTATNIA STRONA 

Ślub bab ci Wa le ski i dziad ka Lu dwi ka. Fo to gra fia z ar chi -
wum ro dzin ne go au to ra tek stu.

Py ta nia do krzy żów ki:

Na śnia da nie wiel ka noc ne po le ca my
do sko na ły żur, na któ ry prze pis po da ją
pa nie z Ko ła Go spo dyń Wiej skich
w Gie rał to wi cach. Ser wo wa ły go już
nie raz na róż nych im pre zach w po wie -
cie i wszę dzie cie szył się wiel kim po -
wo dze niem. 
Za kwas:
Skład ni ki: mą ka żyt nia, czo snek, skór -
ka chle ba lub kwas chle bo wy, wo da.
Czas przy goto wa nia za kwa su za le ży

od tem pe ra tu ry oto cze nia. La -
tem za kwas przy go to wać dzień
przed go to wa niem żu ru, zi mą 2-3 dni
wcze śniej.

Czo snek obrać i drob niut ko po sie -
kać. Wo dę prze go to wać i ostu dzić –
tak, aby by ła let nia. Do mą ki do dać
czo snek, do lać ty le wo dy, że by uzy skać
gę stą kon sy sten cję. Do dać skór kę
z chle ba lub kwas chle bo wy. Po zo sta -
wić do fer men ta cji. Po wy two rze niu się

na po wierzch ni pia ny – prze mie szać,
a po tem przez ca ły czas ki sze nia na le ży
od cza su do cza su mie szać. Za kwas jest
go to wy, je że li na po wierzch ni nie bę -
dzie pia ny tyl ko zmęt nia ły płyn.
Żur:
Skład ni ki: wę dzo ne ko ści, ziem nia ki,
mar chew ka, pie trusz ka, se ler, sól,
pieprz, wę dzo ny su ro wy bo czek (mo że
być kieł ba sa), ce bu la, wo da.

Ziem nia ki obrać ze skór ki for mu jąc
ma łe kul ki. Bo czek po kro ić w kost kę
i pod sma żyć na pa tel ni. Pod ko niec
sma że nia do dać ce bu lę po kro jo ną
w kost kę i lek ko za ru mie nić.

Ugo to wać wy war z wę dzo nych ko -
ści, do dać ziem nia ki, pod ko niec go to -
wa nia do dać ob ra ne ja rzy ny (w ca ło ści)
oraz sól do sma ku. Gdy ziem nia ki bę dą
mięk kie, wy jąć mar chew kę, pie trusz kę
i se ler, a do wy wa ru – cią gle mie sza jąc
– po wo li wle wać przy go to wa ny wcze -
śniej za kwas. Zu pa po win na mieć lek -
ko za gęsz czo ną kon sy sten cję. Za go to -
wać. Do dać prze sma żo ny bo czek z ce -
bul ką. Do pra wić do sma ku pie przem.
We dług upodo bań do mow ni ków
przed na la niem żur ku moż na na ta le rzu
uło żyć po łów kę jaj ka ugo to wa ne go
na twar do. Kto nie prze strze ga die ty
cho le ste ro lo wej, mo że też do dać łyż kę
śmie ta ny.

Ko ło Go spo dyń 
Wiej skich Gie rał to wi ce
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Wypróbowany przepis

Żur że nia ty 

� 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 Mar ce la Sznur kę ze Szko ły Pod sta wo wej w Ko tu li nie. (Red.)

Gie rał to wic kie go spo dy nie ser wu ją żur w spe cjal nych chleb kach, dzię ki cze -
mu nie tyl ko pysz nie sma ku je, ale też pięk nie się pre zen tu je.
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SKARBIEC RODZINNY

Naj wspa nial si dziad ko wie 


