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W ma ju ob cho dzi my 10-le cie wstą -
pie nia Pol ski do Unii Eu ro pej skiej.
Z tej oka zji zor ga ni zo wa no Dni
Otwar te Fun du szy Eu ro pej skich.
Włą czył się w nie tak że Po wiat Gli -
wic ki. Po ka za li śmy, co za wdzię -
cza my UE.

6 i 8 ma ja w sa li se syj nej Sta ro stwa Po -
wia to we go do stęp na dla zwie dza ją cych
by ła wy sta wa pn. „W kra inie utop ków
i wo dze nia niedź wie dzia – pro mo cja
ślą skiej kul tu ry lu do wej na przy kła dzie
zwy cza jów, ob rzę dów i le gend Po wia tu
Gli wic kie go”. To wa rzy szył jej film
o tej sa mej te ma ty ce. W ra mach Dni
Otwar tych Fun du szy Eu ro pej skich
moż na by ło za po znać się tak że z in ny -
mi pro jek ta mi unij ny mi re ali zo wa ny mi
przez Po wiat Gli wic ki w la tach 2004-
2014. Zo sta ły one przed sta wio ne
na kil ku dzie się ciu spe cjal nych ta bli -
cach. W cią gu 10 lat w UE nasz po wiat
po zy sku je środ ki z fun du szy eu ro pej -
skich na re ali za cję pro jek tów in we sty -
cyj nych i spo łecz nych. Łącz na kwo ta
po zy ska ne go do fi nan so wa nia to pra -
wie 55 mln zło tych. Dzię ki pro jek tom
pro wa dzo nym z za kre su edu ka cji uda ło
się zor ga ni zo wać w szko łach do dat ko -
we, cie ka we za ję cia dla uczniów, któ re
mia ły na ce lu roz wi ja nie ich pa sji, zdo -
by wa nie no wych umie jęt no ści, jak
i wy rów ny wa nie szans edu ka cyj nych.
Sta że, prak ty ki czy kur sy od by wa ne

m.in. w ra mach re ali zo wa ne go pro jek -
tu „Mam za wód – mam pra cę w re gio -
nie” pod wyż sza ją umie jęt no ści za wo -
do we i po ma ga ją zdo być no we kwa li fi -
ka cje. Dzię ki do fi nan so wa niu ze środ -

ków eu ro pej skich wie le pla có wek do -
po sa ży ło swo je pra cow nie i sa le, a tak -
że na wią za ło współ pra cę ze szko ła mi
i ośrod ka mi in nych unij nych państw.
Oświa to we pro jek ty to tak że wspar cie

kształ ce nia uczniów o spe cjal nych po -
trze bach edu ka cyj nych. Po wiat Gli wic -
ki, dzię ki unij ne mu do fi nan so wa niu,
in we stu je rów nież w bu dyn ki i dro gi. 

Dokończenie na str. 4

Mo der ni za cja in fra struk tu ry dro go wej, do dat ko we za ję cia dla uczniów, kul ty wo wa nie ślą sko ści, tra sy ro we ro we
i punk ty pu blicz ne go do stę pu do In ter ne tu to tyl ko nie któ re z przed się wzięć, na któ re Po wiat Gli wic ki otrzy mał do tej
po ry unij ne środ ki.

Prze bie gli 1 200 km, by od dać hołd
św. Ja no wi Paw ło wi II i w ten spo -
sób uczcić Je go ka no ni za cję. Gru -
pa za wod ni ków sku pio nych wo kół
Ama tor skie go Klu bu Bie ga cza
z Knu ro wa zor ga ni zo wa ła Bieg Ma -
ra toń ski Wil cza -Wa ty kan -Mon te
Cas si no. 

W skład 6-oso bo wej eki py we szli: Le -
szek Ka łu ża, Ry szard Za staw ny, Zbi -
gniew Kop szak, Łu kasz No wak, Cze -
sław No wak. Krzysz tof Kor dy czyn,
któ ry miał wziąć udział w bie gu,
na dzień przed roz cho ro wał się i mu siał
się wy co fać. 

Bie ga cze wy ru szy li spod ko ścio ła
św. Mi ko ła ja w Wil czy, po mszy św.,
a sy gnał do star tu da li im wi ce sta ro sta
gli wic ki Wal de mar Do mbek, wójt gmi -
ny Pil cho wi ce Jo an na Ko ło czek -Wy -

bie rek oraz pre zes za rzą du PW
ATEX Sp. z o.o. Adam Jon der ko. Dokończenie na str. 14

Ma ra ton na ka no ni za cję: 
z Wil czy do Wa ty ka nu

Bie ga cze roz po czę li ma ra ton mszą św. w ko ście le pw. św. Mi ko ła ja w Wil czy.
Na zdję ciu start, któ ry od był się w Po nie dzia łek Wiel ka noc ny.
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War to za re zer wo wać czas w ostat -
nią so bo tę ma ja na wiel ką ma jów -
kę! 31ma ja za pra sza my do wspól -
nej za ba wy pod czas „Pik ni ku tu ry -
stycz ne go z Po wia tem Gli wic kim”
zor ga ni zo wa ne go w Nie wie szu
(przy ul. Pla żo wej) na wiel kiej pla ży
nad Je zio rem Pław nio wic kim. 

Im pre za roz pocz nie się o godz. 14.00
i bę dzie trwać do godz. 22.00. Atrak cji
nie za brak nie dla ni ko go. Na sce nie za -
pre zen tu ją się lo kal ne, ale na praw dę do -
sko na łe ta len ty wo kal ne, mu zycz ne, ta -
necz ne i te atral ne. Z pew no ścią ser ca
wi dzów pod bi ją dwie or kie stry dę te –
pol ska KWK „Knu rów” oraz nie miec -

ka „Mil kau er” z Po wia tu Mit tel sach sen,
w ro gi dąć bę dą sy gna li ści my śliw scy,
za śpie wa Chór „Skow ro nek” z Gie rał -
to wic, za gra Ze spół In stru men tal ny
Muc kle Roe, a do tań ca po rwie gwiaz da
wie czo ru, czy li Ze spół Chrząsz cze z za -
wsze ak tu al ną mu zy ką Be atle sów

i Czer wo nych Gi tar. Szy ku ją się rów -
nież po tycz ki ku li nar ne i mi ni tar gi tu ry -
stycz ne. Nie za brak nie atrak cji dla dzie -
ci, czy li wszel kie go ro dza ju „dmu chań -
ców”, gdzie nie od płat nie bę dzie moż na
„fi kać ko zioł ki”. Na głod nych cze kać
bę dzie ma ła ga stro no mia.
Pik nik tu ry stycz ny z Po wia tem Gli wic -
kim or ga ni zo wa ny jest z oka zji: 15-le -
cia Po wia tu Gli wic kie go, 10-le cia
wstą pie nia Pol ski do Unii Eu ro pej -
skiej, 10-le cia współ pra cy part ner skiej
z Po wia tem Mit tel sach sen i Hrab stwem
Den bi gh shi re, 8-le cia współ pra cy z Po -
wia tem Puc kim oraz 5-le cia współ pra -
cy z Po wia tem Calw – w ra mach
VII Me tro po li tal ne go Świę ta Ro dzi ny
i Mię dzy na ro do we go Dnia Ro dzin
2014 pod pa tro na tem Pre zy den ta RP
Bro ni sława Ko mo row skie go. Wstęp
wol ny! (MFR)

Więcej na str. 16

Za pra sza my na pik nik!

Do tej po ry po zy ska li śmy z UE bli sko 55 mi lio nów zło tych

PO WIAT W UNII EU RO PEJ SKIEJ



Pierw sza z nich sta no wi zło że nie hoł du Pa pie żo -
wi Ja no wi Paw ło wi II w związ ku z Je go ka no ni -
za cją. O włą cze nie tej uchwa ły w po rzą dek se sji
wnio sko wa ła gru pa rad nych, w imie niu któ rej jej
treść przed sta wił Ma rian Sa dec ki. Uchwa ła ta zo -
sta ła pod ję ta jed no gło śnie. Oto jej treść:
„W związ ku z ka no ni za cją Oj ca Świę te go Ja na
Paw ła II rad ni Ra dy Po wia tu Gli wic kie go skła da -
ją hołd te mu Wiel kie mu Po la ko wi – za sia da ją ce -
mu nie gdyś na Sto li cy Pio tro wej – za la ta pon ty -
fi ka tu i nie ustan ne wspar cie na sze go kra ju oraz
wy ra ża ją wdzięcz ność za Je go ka no ni za cję i z ra -
do ścią ocze ku ją przy ję cia Go w Po czet Świę -
tych”. 

Jed na z ko lej nych uchwał nada ła czwar ty w hi -
sto rii ty tuł Ho no ro we go Oby wa te la Po wia tu Gli -
wic kie go. Przy zna no go Vol ke ro wi Uhli go wi –

sta ro ście na sze go part ner skie go od 10 lat Po wia tu
Mit tel sach sen (wcze śniej Fre iberg) w Niem czech.
Wrę cze nie ty tu łu od bę dzie się na mię dzy na ro do -
wej kon fe ren cji 31 ma ja w Pław nio wi cach, or ga -
ni zo wa nej przez Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -
cach.

W in ną te ma ty kę wpro wa dził rad nych Wi told
Ma gryś ze Ślą skie go Związ ku Gmin i Po wia tów.
Przed sta wił on za strze że nia, ja kie ma ją sa mo rzą -
dow cy pol scy do pre zy denc kie go pro jek tu usta wy
o współ dzia ła niu w sa mo rzą dzie te ry to rial nym
na rzecz roz wo ju lo kal ne go i re gio nal ne go oraz

zmia nie nie któ -
rych ustaw. Rad ni
Po wia tu Gli wic -
kie go przy ję li
w tej spra wie
uchwa łę po pie ra -
ją cą sta no wi sko sy gna ta riu szy Ogól no pol skie go
Po ro zu mie nia Or ga ni za cji Sa mo rzą do wych. 

Kil ka za pi sów waż nych dla miesz kań ców na -
sze go po wia tu za war to w uchwa le, nad któ rą dłu -
go pra co wa ła do raź nie po wo ła na Ko mi sja Sta tu to -
wa na cze le z jej prze wod ni czą cą Ewą Jur czy gą.
Do ko nu je ona zmian w uchwa le Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go z 27 mar ca 2003 r. w spra wie uchwa -
le nia sta tu tu po wia tu. Dzię ki te mu m.in. miesz -
kań cy po wia tu (co naj mniej 500 osób) mo gą te raz
wy stę po wać z ini cja ty wą pod ję cia okre ślo nej

uchwa ły, w Biu le ty nie In for ma -
cji Pu blicz nej pu bli ko wa ne bę dą
rów nież pro to ko ły z po sie dzeń
ko mi sji Ra dy, a po rzą dek ob rad
każ dej se sji wi nien obej mo wać
tak że wol ne gło sy. 

Rad ni do ko na li tak że zmian
w uchwa le z 10 lip ca 2002 r.
w spra wie po dzia łu Po wia tu Gli -
wic kie go na okrę gi wy bor cze,
ich nu me rów, gra nic oraz licz by
rad nych wy bie ra nych w każ dym
okrę gu wy bor czym. Wy ni ka ją
one z te go, iż od ostat nich wy bo -
rów sa mo rzą do wych uby ło 555
miesz kań ców w Py sko wi cach,
a przy by ło 979 w okrę gu wy bor -

czym nr 3 obej mu ją cym gmi ny Gie rał to wi ce i Pil -
cho wi ce. W związ ku z tym w Py sko wi cach miesz -
kań cy wy bio rą je sie nią br. trzech (a już nie czte -
rech) rad nych po wia to wych, a w okrę gu wy bor -
czym nr 3 – pię ciu (a nie czte rech, jak wcze śniej). 

Przy po mi nam, że wszyst kie uchwa ły, a tak że
in ter pe la cje, za py ta nia, wnio ski i oświad cze nia
rad nych za miesz cza ne są w Biu le ty nie In for ma cji
Pu blicz nej. Na stęp na na sza se sja pla no wa na jest
na 29 ma ja.

Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
TA DE USZ MA MOK 
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Spo ty ka my się śred nio co mie siąc, by wspól nie
omó wić naj waż niej sze pro ble my, za sta no wić się
nad ich roz wią za niem i po pra co wać nad tym, co jest
naj waż niej sze dla miesz kań ców – za rów no gmin,
jak i po wia tu. Te ma tów ni gdy nie bra ku je. 30 kwiet -
nia w Wie low si do mi no wa ły dwa za gad nie nia – ko -
niecz ność wy ko na nia kosz tow nych in we sty cji
w Szpi ta lu w Py sko wi cach oraz dal sze lo sy Lo kal -
nej Gru py Dzia ła nia „Spi chlerz Gór ne go Ślą ska”.
By ła też ra do sna dla nas wszyst kich wia do mość.

Co do Szpi ta la w Py sko wi cach, to mu si on
przejść du żą mo der ni za cję, zwią za ną z ko niecz no -
ścią do sto so wa nia go do wy mo gów Roz po rzą dze -
nia Mi ni stra Zdro wia oraz na ka zów Wo je wódz kiej
Sta cji Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz nej w Ka to wi -
cach. Pla ców ka ma na to czas do koń ca 2016 ro ku.
Je śli te go nie zro bi, gro zi jej za mknię cie. Ta kie
roz wią za nie jest nie do za ak cep to wa nia przez
miesz kań ców – głów nie Py sko wic i pół noc nych
gmin po wia tu (czy li Ru dziń ca, Tosz ka i Wie low -
si), któ rzy sta no wią zde cy do wa ną więk szość pa -

cjen tów szpi ta la. Nie wy obra ża my so bie sy tu acji,
by Szpi tal w Py sko wi cach prze stał ist nieć. 

Już nie jed no krot nie po ru sza łem ten pro blem
na spo tka niach z wło da rza mi, a w Wie low si wró ci -
li śmy do te go za gad nie nia. Przed sta wi łem na nim
pla ny ko niecz nych in we sty cji. Są to dwa za da nia –
pierw sze sta no wi mo der ni za cja od dzia łów szpi tal -
nych, a dru gie mo der ni za cja trak tu ope ra cyj ne go,

tak by speł nia ły one
wspo mnia ne wy żej
wy mo gi. Łą czny
koszt tych in we sty -
cji sza co wa ny jest
na ok. 2,6 mln zł.
Za pro po no wa łem,
by pół noc ne gmi ny
po wia tu wspar ły po -
wiat fi nan so wo w tym przed się wzię ciu. Po wiat Gli -
wic ki prze zna czył by ze swe go bu dże tu na ten cel 2
mln zł, a Py sko wi ce, Ru dzi niec, To szek i Wie lo wieś
łącz nie 600 tys. zł w prze cią gu 2015 i 2016 ro ku.
Osta tecz ne de cy zje w tej kwe stii mu szą zo stać pod -
ję te na po cząt ku dru gie go pół ro cza br., bo wiem na -
glą nas ter mi ny. Za rząd Po wia tu Gli wic kie go
na ma jo wą se sję Ra dy Po wia tu przy go to wu je
uchwa łę, w któ rej okre ślo ne bę dą środ ki, ja kie prze -
zna czyć trze ba w Wie lo let nim Pla nie Fi nan so wym
na na szą służ bę zdro wia (bo i rów nież SP ZOZ
w Knu ro wie) w cią gu dwóch naj bliż szych lat. 

Na to miast kwe stie zwią za ne z funk -
cjo no wa niem Lo kal nej Gru py Dzia ła nia
„Spi chlerz Gór ne go Ślą ska” omó wił
na na szym spo tka niu Bar tosz Gó ra
z Urzę du Mar szał kow skie go Wo je wódz -
twa Ślą skie go. Choć zmie nia ją się uwa -
run ko wa nia praw ne do ty czą ce tej fun da -
cji, na sze gmi ny (czy li Pil cho wi ce, Ru -
dzi niec, So śni co wi ce, To szek i Wie lo -
wieś) po sta no wi ły w niej po zo stać.
W naj bliż szym cza sie naj praw do po dob -
niej przy stą pią też do niej Py sko wi ce, co
wcze śniej nie by ło moż li we.

I na ko niec za po wia da na do bra in for -
ma cja, któ rą ofi cjal nie prze ka za łem wło -

da rzom na szych gmin na spo tka niu w Wie low si.
Otóż 23-24 sierp nia na na szym te re nie od bę dą się
Do żyn ki Wo je wódz kie, Po wia to we i Gmin ne
w Pil cho wi cach. To du że wy róż nie nie, że po raz
ko lej ny wła dze wo je wódz kie po wie rzy ły nam ro lę
go spo da rzy te go naj waż niej sze go rol ni cze go świę -
ta. Już dziś za pra szam wszyst kich na tę im pre zę!

Sta ro sta gli wic ki MI CHAŁ NIE SZPO REK 

WIE ŚCI Z SE SJI
Na ostat niej se sji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, któ ra od by ła się 24
kwiet nia, pod ję li śmy sze reg istot nych uchwał.

Kwiet nio we po sie dze nie Ko mi sji
Edu ka cji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
mia ło cha rak ter wy jaz do wy. Rad ni
od wie dzi li pro wa dzo ne przez po -
wiat pla ców ki oświa to we w Knu ro -
wie oraz tam tej szą Po rad nię Psy -
cho lo gicz no -Pe da go gicz ną.
Po sie dze nie roz po czę ło się w obiek cie
przy ul. Szpi tal nej 25, gdzie miesz czą
się: część Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de -
rew skie go – Tech ni kum nr 1 oraz Ze -
spół Szkół Spe cjal nych w Knu ro wie.
Rad nych, któ rym to wa rzy szy li Sła wo -
mir Adam czyk z Za rzą du Po wia tu Gli -
wic kie go i Anet ta Krze miń ska – na -
czel nik Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry,
Spor tu i Spraw Spo łecz nych w sta ro -
stwie, z pra cą oraz ba zą tych pla có wek
za po zna ły dy rek tor ki Do ro ta Gu mien -
ny i Grażyna Gó ral czyk. Tech ni kum
nr 1 to szko ła o bar dzo do brych wy ni -
kach zda wal no ści ma tu ry i eg za mi nów
dy plo mo wych, wy so ko no to wa na
w ogól no pol skich ran kin gach tech ni -
ków. Ze spół Szkół Spe cjal nych pro wa -

dzi szko łę pod sta wo wą, gim na zjum
i szko łę przy spo sa bia ją cą do pra cy.
W obiek cie przy ul. Szpi tal nej Po wiat
Gli wic ki wy ko nał sze reg re mon tów.
Bu dyn ki prze szły ter mo mo der ni za cję,
ma ją no we ele wa cje, so la ry, zmo der ni -
zo wa ne pra cow nie i ostat nio wy re mon -
to wa ną sa lę spor to wą. – Gdy nie daw no
w ra mach wspól nie pro wa dzo ne go
unij ne go pro jek tu od wie dzi li nas Wa lij -
czy cy z part ner skie go Hrab stwa Den bi -
gh shi re, nie mie li śmy się cze go wsty -
dzić – mó wi ła dy rek tor Grażyna Gó ral -
czyk.

Ko lej ną od wie dzo ną pla ców ką był
Ze spół Szkół Za wo do wych nr 2,
po któ rym człon ków Ko mi sji opro wa -
dzi ła dy rek tor Gra ży na Dą brow ska.
W pla ców ce mło dzież kształ ci się
w LO (gdzie do brze spraw dza się kla sa
mun du ro wa) oraz w Tech ni kum i w Za -
sad ni czej Szko le Za wo do wej. Obiekt
szkol ny w ostat nich la tach ra dy kal nie
zmie nił swe ob li cze – zo stał pod da ny

ter mo mo der ni za cji, ma no wą ele wa cję,
wy re mon to wa ne sa le i pra cow nie oraz
no wo cze sną ha lę spor to wą. Szko ła,
od lat kształ cą ca przy szłych gór ni ków,
sta wia rów nież na to, by jej ab sol wen ci
mo gli zna leźć pra cę w in nych fir mach.

Na stęp na po wia to wa pla ców ka
w Knu ro wie to Po rad nia Psy cho lo gicz -
no -Pe da go gicz na. Jej dzia łal ność
przed sta wi ła rad nym dy rek tor Jo lan ta
Olej nik. Po rad nia obej mu je swą opie ką
ok. 11 tys. dzie ci i mło dzie ży z Knu ro -
wa oraz po łu dnio wej czę ści po wia tu.
W ostat nich la tach zde cy do wa nie ro -
śnie licz ba dzie ci z za bu rze nia mi,
szcze gól nie z au ty zmem, stąd ko niecz -
ność cią głe go po sze rza nia ofer ty tej
pla ców ki. 

Wy jaz do we po sie dze nie Ko mi sji
Edu ka cji za koń czy ło się w Ze spo le
Szkół im. I. J. Pa de rew skie go przy ul. 1
Ma ja, gdzie mie ści się I LO. I w tej pla -
ców ce w ostat nich la tach po wiat wy ko -
nał sze reg in we sty cji, z któ rych naj -
więk szą jest no wa, wie lo funk cyj na ha la
spor to wa z si łow nią i sa lą do fit nes su.
Pod czas wi zy ty w tej szko le rad ni mie li

moż li wość spo -
tka nia się z pe da -
go ga mi szkol ny -
mi Ka ta rzy ną
Nie wia dom ską
i Jo lan tą Po lit
oraz Grze go rzem
An to szem – przed -
sta wi cie lem Sto -
wa rzy sze nia Po -
mo cy Ar ka No -
ego w Gli wi cach.
Po świę co ne ono
by ło ro sną cym
za gro że niom zwią-
za nym z za ży wa -
niem przez mło -
dzież al ko ho lu,
nar ko ty ków i tzw. do pa la czy.

– By ło to owoc ne i bo ga te po sie -
dze nie – pod su mo wu je Ma riusz Pod -
broż ny, prze wod ni czą cy Ko mi sji
Edu ka cji. – Za po zna li śmy się z in we -
sty cja mi po wia tu, któ re za pew ni ły
na szym szko łom na praw dę do brą ba -
zę lo ka lo wą. Bar dzo in te re su ją ce by -
ło spo tka nie z pe da go ga mi i przed sta -

wi cie lem Ar ki No ego. Ko mi sja pod -
ję ła wnio sek, by Za rząd Po wia tu Gli -
wic kie go roz po czął roz mo wy z na -
szy mi gmi na mi w ce lu na wią za nia
współ pra cy z tym sto wa rzy sze niem.
W po wie cie bra ku je bo wiem punk tu,
w któ rym mło dzież za gro żo na uza -
leż nie nia mi mo że otrzy mać fa cho wą
po moc. (RG) 

Po przed nio spo tka li śmy się w Szpi ta lu w Py sko wi cach,
gdzie mie li śmy oka zję zo ba czyć, co już w nim zro bio no
i co jesz cze trze ba zro bić.
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Pod czas ostat niej se sji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go.
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2 www.powiatgliwicki.pl

W krę gu oświa ty

Wspól ne pro ble my, 
de cy zje i do bre wia do mo ści
Tym ra zem po wia to wa gru pa, zwa na po tocz nie G8, spo tka ła się
w Wie low si. W jej skład wcho dzą wło da rze wszyst kich ośmiu gmin
na sze go po wia tu oraz ja, ja ko sta ro sta gli wic ki. 

Rad ni w nie daw no wy re mon to wa nej sa li spor to wej
przy ul. Szpi tal nej 25.
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– Kie dy 15 lat te mu re for ma ad mi ni -
stra cyj na spo wo do wa ła po wsta nie
po wia tów ja ko jed no stek sa mo rzą du
te ry to rial ne go, zna la zła się Pa ni
w sa mym cen trum wy da rzeń….
– Rze czy wi ście. Mia łam już wte dy do -
świad cze nie w pra cy ja ko sa mo rzą do -
wiec, ale na po zio mie gmi ny, w mo im
ro dzin nym Knu ro wie. Po my śla łam, że
chęt nie wy ko rzy sta ła bym je sze rzej.
Sta nę łam do wy bo rów do Ra dy Po wia -
tu Gli wic kie go, zdo by łam man dat,
a po tem zo sta łam człon kiem Za rzą du
Po wia tu od po wie dzial nym za oświa tę. 
– Po wia ty przej mo wa ły wów czas
od pań stwa sze reg za dań, w tym pro -
wa dze nie szkół po nad gim na zjal nych
oraz po rad ni psy cho lo gicz no -pe da -
go gicz nych.
– Do kład nie tak. Pa rę lat wcze śniej po -
dob na sy tu acja do ty czy ła szkół pod sta -
wo wych, od po wie dzial ność za nie
prze ję ły gmi ny. Bra łam udział w tym
pro ce sie i by łam – oraz na dal je stem
głę bo ko prze ko na na, że to był słusz ny
kie ru nek. Lo kal ny sa mo rząd du żo sku -
tecz niej niż urzę dy cen tral ne po tra fi za -
dbać za rów no o pla ców ki oświa to we,
jak i od po wie dzieć na po trze by
uczniów czy ocze ki wa nia ro dzi ców.
W 1999 ro ku mo im ma rze niem by ło,
że by szko ły po nad gim na zjal ne pro wa -
dzo ne przez po wiat sta ły się no wo cze -
sny mi pla ców ka mi, da ją cy mi mło dzie -
ży so lid ne pod sta wy do star tu w do ro -
słość lub kon ty nu owa nia na uki
na uczel niach wyż szych.
– Jak Pa ni wspo mi na ten okres?
– Ja ko je den z mo ich ulu bio nych, kie -
dy wra cam pa mię cią do prze szło ści.
Pra co wa łam wte dy ze wspa nia ły mi
ludź mi, za an ga żo wa ny mi en tu zja sta -
mi, któ rzy po tra fi li za po mnieć o róż -
nych po dzia łach, m.in. po li tycz nych
dla wspól ne go ce lu. Chcie li śmy zro -
bić coś do bre go dla miesz kań ców ca -
łe go po wia tu, dla miesz ka ją cych tu

lu dzi. To był ta ki czas wspól ne go bu -
do wa nia, spo tkań z dy rek to ra mi
szkół, ro dzi ca mi, na uczy cie la mi, spe -
cja li sta mi z urzę du pra cy. Dzię ki roz -
mo wom, wy mia nie po glą dów i do -
świad czeń usta la li śmy, co sta no wi
naj słab szy punkt edu ka cji po nad gim -
na zjal nej na te re nie na sze go po wia tu,
a tak że szu ka li śmy spo so bów, jak za -
ra dzić pro ble mom. Cza sa mi trud no
nam by ło osią gnąć jed no myśl ność.
Na py ta nie, jak przy cią gnąć no wych
uczniów po tra fi li śmy udzie lić bar dzo
wie le od po wie dzi. W koń cu za pa dła
de cy zja o wzbo ga ce niu ofer ty po wia -
to we go szkol nic twa za wo do we go
o tech ni kum in for ma tycz ne, a na stęp -
nie o stwo rze niu pra cow ni in for ma -
tycz nej w każ dej szko le. Pięt na ście lat
te mu był to praw dzi wy krok w no wo -
cze sność.
– A jak dziś oce ni ła by Pa ni funk cjo -
no wa nie po wia tów?
– Ra dzą so bie z za da nia mi, któ rym nie
po do ła ły by po je dyn cze, ma łe gmi ny
jak cho ciaż by pro wa dze nie szkół po -
nad gim na zjal nych, utrzy ma nie dróg,

nad zór nad szpi ta la mi. Gdy by nie by ło
po wia tów, wie le spraw od da li ło by się
od miesz kań ców, być mo że prze szło
na po ziom wo je wództw. Du że moż li -
wo ści roz wo ju otwo rzy ły przed po wia -
ta mi fun du sze unij ne. War to się o nie
sta rać, bo sta no wią po waż ne wspar cie
dla bu dże tu. Dzię ki nim po wiat gli wic -
ki wzbo ga cił się o pięk ne tra sy ro we ro -
we czy kil ka dzie siąt pu blicz nych punk -
tów do stę pu do in ter ne tu. 
– Cze go mo gła by Pa ni ży czyć miesz -
kań com po wia tu gli wic kie go?
– Że by za wsze mie li po czu cie, że ży ją
w miej scu, któ re otwie ra przed ni mi
roz licz ne moż li wo ści, a jed no cze śnie
po zo sta je nie zwy kle przy ja zne, gdzie
po pro stu do brze się miesz ka, z któ rym
wią że się pla ny na przy szłość nie tyl ko
swo ją, ale i swo ich dzie ci. Dla mnie
po wiat gli wic ki jest wła śnie ta kim
miej scem. Mi mo iż przez ostat nie la ta
za wo do wo zwią za na by łam z War sza -
wą, ni gdy nie przy szła mi do gło wy
myśl, że mo gła bym się stąd wy pro wa -
dzić.

(AK)

Kry sty na Szu mi las czę sto to wa rzy szy miesz kań com na szych gmin pod czas
waż nych wy da rzeń i uro czy sto ści. Na zdję ciu z przed sta wi cie la mi Po wia tu
Gli wic kie go na te go rocz nych ob cho dach Świę ta 3 Ma ja w Py sko wi cach –
Sła wo mi rem Adam czy kiem, człon kiem Za rzą du (z pra wej) oraz rad nym Hen -
ry kiem Si bie la kiem.
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Do fi nan so wa nie po cho dzi z Re gio nal -
ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -
wódz twa Ślą skie go na la ta 2007-2013.
Za rząd Wo je wódz twa Ślą skie go przy -
znał je Po wia to wi Gli wic kie mu
w kwiet niu br. na trzy du że in we sty cje.
Pierw sza to bar dzo po waż ne przed się -
wzię cie o war to ści 28 777 750,21 zł,
z cze go 24 376 577,36 zł po kry je do fi -
nan so wa nie. No si na zwę Szlak Eu ro -
pej ski i ma na ce lu 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 cin ka mi dróg po wia to wych
nr 2918S i 2915S od miej sco wo ści Ra -
cho wi ce do Klesz czo wa. Już w po -
przed nich la tach Po wiat Gli wic ki,
przy po mo cy środ ków unij nych zmo -
der ni zo wał dwa od cin ki te go trak tu, te -
raz przy szedł czas na ko lej ny. Na zwa
Szlak Eu ro pej ski wzię ła się stąd, iż ma
on waż ne zna cze nie dla trans por tu mię -
dzy na ro do we go, sta no wi bo wiem al ter -
na ty wę dla au to stra dy A4 na na szym
te re nie.

Dwie ko lej ne in we sty cje to prze bu -
do wa mo stów – jed ne go w Le bo szo wi -
cach, a dru gie go w Pław nio wi cach.
Pierw szy z nich zlo ka li zo wa ny jest
w cią gu dróg po wia to wych łą czą cych
dwie dro gi wo je wódz kie – DW 921
i DW 408. Koszt cał ko wi ty tej in we sty -
cji to 3 914 382, 10 zł, na to miast do fi -
nan so wa nie wy nie sie 3 325 690,26 zł.
Dru gi most po ło żo ny jest w cią gu dróg
po wia to wych łą czą cych DK40
z DK88. Koszt tej prze bu do wy
to 8 809 198,82 zł, z cze go 7 487
818,99 zł po cho dzić bę dzie ze środ ków
unij nych. We wszyst kich tych in we sty -
cjach do fi nan so wa nie sta no wi 85 proc.
cał ko wi tych kosz tów, tak więc po wiat
po nie sie tyl ko 15 proc. po czy nio nych
na kła dów.

Na li ście za dań, któ re otrzy ma ją do -
fi nan so wa nie – ale z bu dże tu pań stwa,
w ra mach Na ro do we go Pro gra mu Prze -
bu do wy Dróg Lo kal nych – zna la zła się
tak że prze bu do wa dro gi po wia to wej
nr 2916S Żer ni ca -Smol ni ca. Jej koszt
to 2 637 000 zł, z cze go 1 318 500 zł
po cho dzić bę dzie z NPPDL. Po zo sta łą
kwo tę za pew nią sa mo rzą dy – gmi na
So śni co wi ce 466 750 zł, gmi na Pil cho -
wi ce 100 000 zł oraz Po wiat Gli wic -
ki 751 750 zł. Dzię ki te mu po wiat zmo -
der ni zu je ko lej ny od ci nek tej dro gi –
przy po mnij my, że w ub. ro ku, wspól nie
z gmi ną Pil cho wi ce, du ży jej frag ment
wy re mon to wa ny zo stał rów nież w ra -
mach NPPDL.

(RG)

Mi lio ny na dro gi i mo sty
Ogrom ny za strzyk pie nię dzy na in -
we sty cje dro go we otrzy ma Po wiat
Gli wic ki w la tach 2014-2015. Po cho -
dzić one bę dą ze środ ków unij nych.
To naj więk sza kwo ta na ten cel, ja ką
dys po no wał po wiat w swej hi sto rii. 

Wi ce sta ro sta gli wic ki Wal de -
mar Do mbek, od po wia da ją cy
m.in. za stan dróg na te re nie
po wia tu: Bar dzo cie szy my się, iż
Za rząd Wo je wódz twa Ślą skie -
go wy brał do do fi nan so wa nia
wła śnie na sze za da nia, gdyż
o te pie nią dze ubie ga ło się
bar dzo wie le in nych sa mo rzą -
dów. Przy zna ne środ ki po zwo lą
nam na wy ko na nie in we sty cji,
do któ rych od daw na się przy -
mie rza li śmy, ale nie mo gli śmy
ich zre ali zo wać ze wzglę du
na zbyt ni ski bu dżet. Te raz,
po przy zna niu nam do fi nan so -
wa nia, mu szą one być ukoń -
czo ne w po ło wie przy szłe go
ro ku.

Powiat gliwicki – moje miejsce
Rozmowa z KRYSTYNĄ SZUMILAS, posłanką na Sejm RP

Me tro po li tal ne
Świę to Ro dzi ny
Te go rocz ne, już VII Me tro po li tal ne Świę to Ro dzi ny, za ini -
cjo wa ne przez Mia sto Za brze, a or ga ni zo wa ne przez
więk szość sa mo rzą dów wo je wództw ślą skie go i opol -
skie go oraz Ar chi die ce zję Ka to wic ką i po zo sta łe die ce -
zje, od by wać się bę dzie w dniach 17 ma ja -1 czerw ca
pod ha słem „Ro dzi na mi ło ścią wiel ka”. 

Rów nież Po wiat Gli wic ki włą cza się w or ga ni za cję te go rocz -
ne go świę ta. Za pra sza my na trzy im pre zy współ or ga ni zo wa ne
lub or ga ni zo wa ne przez na sze sta ro stwo. Pierw sza z nich to
Ro dzin ny Pik nik In te gra cyj ny, któ ry od bę dzie się 24 ma ja
o godz. 16.00 w Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Za me czek”
w Kuź ni Nie bo row skiej, a or ga ni zo wa ny jest przez ten DPS
i Sto wa rzy sze nie Mo ja Gmi na Nasz Po wiat we współ pra cy
z Po wia tem Gli wic kim. Na 28 ma ja w godz. 10.00-12.00 pla -
no wa ne jest spo tka nie pt. „Zbu duj swe go awa ta ra i star tuj
w do ro słe ży cie” w Cen trum Edu ka cyj nym im. bł. Ja na Paw -
ła II w Gli wi cach. Pro wa dzić je bę dą Da nu ta i Ma rek Kuź ni -
ko wie z Czę sto cho wy (or ga ni za cja Dusz pa ster stwo Ro dzin
Ka to lic kich Die ce zji Gli wic kiej we współ pra cy z Po wia tem
Gli wic kim). Z ko lei 31 ma ja za pra sza my na „Pik nik tu ry stycz -
ny z Po wia tem Gli wic kim” – wię cej in for ma cji o tej im pre zie
znaj du je się na str. 1 i 16 te go wy da nia WPG. (MFR)

Na kon wen cie za pre zen to wa ny
zo stał 25-let ni do ro bek Fun da cji
Roz wo ju De mo kra cji Lo kal nej
i jej ka to wic kie go ośrod ka.
Część me ry to rycz na spo tka nia
po świę co na by ła ja ko ści ży cia
miesz kań ców w kon tek ście za -
rzą dza nia prze strze nią pu blicz -
ną. Pod czas kon wen tu Ośro dek
Kształ ce nia Sa mo rzą du Te ry to -
rial ne go im. Wa le ria na Pań ki
uho no ro wał te sa mo rzą dy, któ re
prze szko li ły w nim naj więk szą
licz bę swo ich pra cow ni ków,
przy zna jąc im ty tu ły „Li der Edu -
ka cji Sa mo rzą do wej 2013”, zwa -
ne po tocz nie „Wa ler ka mi”. Sta -
ro stwo Po wia to we w Gli wi cach
za ję ło II miej sce w ka te go rii sta -
rostw.

– To dla nas du że wy róż nie nie
– mó wi Mag da le na Bud ny, se -
kre tarz Po wia tu Gli wic kie go,
któ ra re pre zen to wa ła pod czas
kon wen tu Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach. – Sta ra my się dbać
o sta łe pod no sze nie kwa li fi ka cji
i uzu peł nia nie wie dzy przez na -
szych pra cow ni ków, tak by jak
naj bar dziej kom pe tent nie mo gli
oni ob słu gi wać miesz kań ców po -
wia tu. Ko rzy sta my przy tym ze
szko leń Ośrod ka im. Wa le ria na
Pań ki, gdyż w cią gu 25 lat swe go
funk cjo no wa nia wsła wił się on
w wo je wódz twie ślą skim ich wy -
so kim po zio mem oraz do sko na łą
zna jo mo ścią spraw sa mo rzą do -
wych. 

(RG)

„Wa le rek” dla sta ro stwa

Na gro dę ode bra ła Mag da le na Bud ny, se kre tarz Po wia tu Gli wic kie -
go (dru ga z le wej).
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22 kwiet nia na Uni wer sy te cie Eko no micz nym w Ka to wi cach od był się II Ślą ski Kon went Sa mo rzą do wy zor ga ni zo wa ny
przez Sej mik Wo je wódz twa Ślą skie go i Fun da cję Roz wo ju De mo kra cji Lo kal nej. W je go trak cie wrę czo ne zo sta ły na gro -
dy Ośrod ka Kształ ce nia Sa mo rzą du Te ry to rial ne go im. Wa le ria na Pań ki. Jed ną z nich otrzy ma ło Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach.
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Dokończenie ze str. 1
Ter mo mo der ni za cji pod da ne zo sta ły

m.in. bu dyn ki Ze spo łu Szkół im. I. J.
Pa de rew skie go w Knu ro wie oraz Do -
mu Po mo cy Spo łecz nej „Za me czek”
w Kuź ni Nie bo row skiej. Do do fi nan so -
wa nia wy bra no w tym ro ku trzy „dro -
go we” pro jek ty: prze bu do wę mo stów
w Le bo szo wi cach i w Pław nio wi cach
oraz naj więk szy – do fi nan so wa nie te go
pro jek tu wy nie sie po nad 24 mln zł –
Szlak Eu ro pej ski, sta no wią cy po łą cze -
nie dróg wyż sze go rzę du z dro ga mi po -
wia to wy mi od Ra cho wic do Klesz czo -
wa (wię cej na ten te mat pi sze my
na str. 3). 

Du że pro jek ty obej mo wa ły tak że tu -
ry sty kę i sport. W ra mach „Gli wic ki
i co Po wie cie? Pro mo cja ofer ty tu ry -

stycz nej po wia tu gli wic kie go” oraz
„Kon fer Tur – pro mo cja tu ry stycz na
klu czem do wzro stu roz po zna wal no ści
po wia tu gli wic kie go” uda ło się zor ga -
ni zo wać dwie wiel kie im pre zy dla
miesz kań ców po wia tu oraz mię dzy na -
ro do wą kon fe ren cję. Zaś w ra mach
pro jek tu „Za ple cze ak tyw nej tu ry sty ki
ro we ro wej dla miesz kań ców za chod -
niej czę ści Sub re gio nu Cen tral ne go”,
któ re go do fi nan so wa nie z UE obej mo -
wa ło bli sko 2,6 mln zł, ozna ko wa -
no 211,5 km tras ro we ro wych w po wie -
cie gli wic kim, ok. 50 km zmo der ni zo -
wa no, utwo rzo no dwa cen tra tu ry sty ki
ro we ro wej – jed no na Zam ku w Chu -
do wie, dru gie na Zam ku w Tosz ku oraz
dwa miej sca po sto jo we – nad Je zio rem
Pław nio wic kim i w Ra cho wi cach.

W ra mach pro jek tów unij nych wy da no
tak że al bum o drew nia nych ko ściół -
kach w po wie cie, przy go to wa no wy sta -
wę po świę co ną pięk nym lo kal nym ob -
rzę dom i le gen dom oraz na krę co no
film (pre zen to wa ne by ły pod czas Dni
Otwar tych Fun du szy Eu ro pej skich
w sta ro stwie). 

Po wiat Gli wic ki, pie lę gnu jąc tra dy -
cję i hi sto rię re gio nu, się ga rów no cze -
śnie po unij ne środ ki na za da nia in we -
stu ją ce w no wo cze sność. Pro jekt
„PIAP -y dla miesz kań ców zie mi gli -
wic kiej” umoż li wił roz wój spo łe czeń -
stwa in for ma cyj ne go po przez bu do wę
pu blicz nych punk tów do stę pu do In ter -
ne tu – są to hot spo ty, sta no wi ska kom -
pu te ro we i in fo kio ski roz lo ko wa ne we
wszyst kich gmi nach po wia tu. W ra -

mach re ali za cji pro jek tu „No wo cze -
sność, po stęp, in te gra cja – roz wój
back -of fi ce w Sta ro stwie Po wia to wym
w Gli wi cach” w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach wdro żo ne zo sta ły
m.in. Sys tem In for ma cji Prze strzen nej,
sys tem re je stra cji cza su pra cy i sys tem
kon tro li do stę pu oraz sys tem wspo ma -
ga ją cy pra cę Ra dy Po wia tu w za kre sie
po sie dzeń i pro ce du ry gło so wa nia,
a tak że zwięk szo no wy daj ność i bez -
pie czeń stwo sys te mu in for ma tycz ne go.
Z ko lei pro wa dzo ny obec nie pro jekt
„Cy fro we okno na świat w po wie cie
gli wic kim” ma na ce lu prze ciw dzia ła -
nie wy klu cze niu cy fro we mu, m.in.

wśród ro dzin za stęp czych, osób nie peł -
no spraw nych, jak i zdol nej mło dzie ży. 

Re ali za cja pro jek tów słu ży rów nież
bu do wa niu współ pra cy – za rów no
na szcze blu lo kal nym, jak i po nadre -
gio nal nym, po nadna ro do wym. Pro jek -
ty „Za ple cze ak tyw nej tu ry sty ki …”
oraz „PIAP -y …” Po wiat Gli wic ki re -
ali zo wał wspól ny mi si ła mi z wszyst ki -
mi ośmio ma gmi na mi, wcho dzą cy mi
w je go skład. Współ pra cu je my rów nież
z na szy mi part ne ra mi za gra nicz ny mi –
jak do tej po ry wdra ża no trzy pro jek ty

do fi nan so wa ne przez UE z Po wia tem
Calw (Niem cy), Hrab stwem Den bi gh -
shi re (Wa lia, Wiel ka Bry ta nia) oraz
Kra jem Mo raw sko -Ślą skim (Cze chy). 

Szcze gó ło we in for ma cje na ten te -
mat do stęp ne są na stro nie in ter ne to wej
www.po wiat gli wic ki.pl w za kład ce Re -
ali zo wa ne pro jek ty unij ne.

(JP, SoG)

PO WIAT W UNII EU RO PEJ SKIEJ

Kon fe ren cja po świę co na by ła ro li spół -
ek wod nych oraz zna cze niu me lio ra cji
dla roz wo ju rol nic twa i ja ko ści ży cia na
wsi. Swo je do świad cze nia za pre zen to -
wa ły spół ki wod ne, sa mo rzą dy lo kal ne,
a tak że Ślą ski Za rząd Me lio ra cji
i Urzą dzeń Wod nych w Ka to wi cach.
Do udzia łu w ob ra dach za pro szo no
eks per tów z Uni wer sy te tu Eko no micz -
ne go w Kra ko wie, Re gio nal ne go Za -
rzą du Go spo dar ki Wod nej w War sza -
wie oraz Cen trum Dzie dzic twa Przy ro -
dy Gór ne go Ślą ska. Jak pod kre ślił
czło nek Za rzą du Wo je wódz twa Ślą -
skie go Sta ni sław Dą bro wa, Po wiat Gli -
wic ki spo śród sa mo rzą dów po wia to -
wych w wo je wódz twie prze zna cza naj -
więk sze do ta cje na dzia łal ność spół ek
wod nych.

W kon kur sie „Za dbaj my o wo dę
na wsi” I miej sce 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” otrzy ma ła
Gmin na Spół ka Wod na w Pil cho wi -
cach. Tak wy so ko na gro dzo no ją za za -
da nie pn. „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”. Na to miast lau re -
atem III na gro dy w tej ka te go rii zo stał
Re jo no wy Zwią zek Spół ek Wod nych
w Czer wion ce -Lesz czy nach za za da nie
pn. „Kon ser wa cja ro wu Bek sza w gmi -
nie Gie rał to wi ce”.

– Trze ba pod kre ślić do brą dzia łal -
ność tych spół ek – mó wi wi ce sta ro sta
gli wic ki Wal de mar Do mbek. – Uda ło
im się wy ko nać bar dzo do bre in we sty -
cje przy nie wiel kich środ kach, ja ki mi
dys po nu ją. Tym bar dziej jest to war te
uzna nia, że dzia ła ją one na te re nach ob -
ję tych szko da mi gór ni czy mi, a to wy -
ma ga  do  da t  ko  wych na  k ła  dów
przy utrzy ma niu ro wów me lio ra cyj -
nych w na le ży tym po rząd ku. (RG)

Przede wszyst kim
– wo da 
23 kwiet nia w Urzę dzie Mar szał kow skim Wo je wódz twa Ślą skie go w Ka to wi -
cach zor ga ni zo wa na zo sta ła kon fe ren cja, na któ rej pod su mo wa no I edy -
cję kon kur su „Za dbaj my o wo dę na wsi”. Wśród na gro dzo nych zna la zły
się spół ki wod ne dzia ła ją ce na te re nie po wia tu gli wic kie go.

Lau re atom kon kur su gra tu la cje skła dał Sta ni sław Dą bro wa, czło nek Za rzą du
Wo je wódz twa Ślą skie go. Na zdję ciu z Ka ri ną Szoł ty sik z Gmin nej Spół ki Wod -
nej w Pil cho wi cach. 
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W pierw szej ko lej no ści wy ja śnić na -
le ży, że pod sta wo wym do ku men tem
prze są dza ją cym o moż li wo ści re ali za -
cji in we sty cji jest miej sco wy plan za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Wy -
mie nio ny do ku ment prze są dza o moż -
li wo ści i miej scu lo ka li za cji każ de go
pla no wa ne go przed się wzię cia.

Zgod nie z prze pi sa mi usta wy
z dnia 27 mar ca 2003 r. o pla no wa niu
i za go spo da ro wa niu prze strzen nym,
usta le nia pla nu miej sco we go kształ -
tu ją wy ko rzy sta nie pra wa wła sno ści,
a tym sa mym de cy du ją o ro dza ju
i cha rak te rze dzia łal no ści do pusz czo -
nej na jej te re nie (art. 6). Miej sco wy
plan za go spo da ro wa nia prze strzen ne -
go to do ku ment sta no wią cy tzw. akt
pra wa miej sco we go. Zna czy to, że je -
go usta le nia są prze pi sa mi praw ny mi
obo wią zu ją cymi na te re nie gmi ny.

Za przy go to wa nie pro jek tu oma -
wia ne go do ku men tu od po wia da wła -
ści wy wójt, bur mistrz lub pre zy dent
mia sta, a przyj mu je go uchwa łą ra da
gmi ny lub mia sta.

Tyl ko w wy jąt ko wych przy pad -
kach (gdy brak pla nu miej sco we go),
moż li we jest usta le nie lo ka li za cji in -
we sty cji na pod sta wie de cy zji o lo ka -
li za cji in we sty cji ce lu pu blicz ne go
lub de cy zji o wa run kach za bu do wy.
De cy zje te – po dob nie jak plan miej -
sco wy – po wsta ją w gmi nie, wy da je
je wła ści wy wójt, bur mistrz lub pre -
zy dent mia sta.

Gdy nie ma pla nu, czy jest to
z nim sprzecz ne lub nie wy da no
w/w de cy zji, żad na no wa in we sty cja
nie po wsta nie.

Z punk tu wi dze nia moż li we go
wpły wu przed się wzięć na śro do wi sko
– w tym zdro wie lu dzi – o tym, czy
do pusz czal na jest re ali za cja in we sty -

cji de cy du je tzw. de cy zja o śro do wi -
sko wych uwa run ko wa niach. De cy zja
ta wy da wa na jest na pod sta wie prze -
pi sów usta wy z dnia 3 paź dzier ni -
ka 2008 r. o udo stęp nia niu in for ma cji
o śro do wi sku i je go ochro nie, udzia le
spo łe czeń stwa w ochro nie śro do wi -
ska oraz o oce nach od dzia ły wa nia
na śro do wi sko. Wy kaz przed się wzięć
wy ma ga ją cych ta kich de cy zji znaj -
dzie my w roz po rzą dze niu Ra dy Mi ni -
strów z dnia 9 li sto pa da 2010 r.
w spra wie przed się wzięć mo gą cych
zna czą co od dzia ły wać na śro do wi sko
(Dz. U. z 2010r. nr 213 poz. 1397
z późn. zm.). 

W więk szo ści przy pad ków de cy -
zje o śro do wi sko wych uwa run ko wa -
niach wy da wa ne są przez wła ści wych
wój tów, bur mi strzów lub pre zy den -
tów miast.

Pod kre ślić na le ży, że wy da nie po -
zy tyw nej de cy zji o śro do wi sko wych
uwa run ko wa niach moż li we jest wy -
łącz nie po jej uzgod nie niu (uzy ska niu
po zy tyw ne go sta no wi ska) przez Re -
gio nal ne go Dy rek to ra Ochro ny Śro -
do wi ska, a dla przed się wzięć o cha -
rak te rze bu dow la nym tak że wła ści wy
or gan Pań stwo wej In spek cji Sa ni tar -
nej. Po nad to wy ma ga ne jest, aby pla -
no wa ne przed się wzię cie nie by ło
sprzecz ne z za pi sa mi obo wią zu ją ce -
go miej sco we go pla nu za go spo da ro -
wa nia prze strzen ne go.

Do pie ro ko lej ną gru pą de cy zji wy -
ma ga ną prze pi sa mi dla pla no wa nych
in we sty cji są zgo dy bu dow la ne –
przede wszyst kim de cy zja o po zwo le -
niu na bu do wę (ewen tu al nie zgło sze -
nie bu dow la ne), któ re wy da wa ne są
zgod nie z prze pi sa mi usta wy z dnia
7 lip ca 1994 r. Pra wo bu dow la ne. Or -
ga nem ad mi ni stra cji wy da ją cej

w/w de cy zje (przyj mu ją cym zgło sze -
nia bu dow la ne) jest za zwy czaj sta ro -
sta (pre zy dent mia sta na pra wach po -
wia tu, w nie któ rych przy pad kach wo -
je wo da). Pa mię tać przy tym na le ży,
że aby zo sta ły wy da ne ta kie de cy zje,
ko niecz ne jest za pla no wa nie pro wa -
dze nia ro bót bu dow la nych i zło że nie
wnio sku na wy ko na nie obiek tu za li -
cza ne go na pod sta wie w/w usta wy
do tzw. obiek tów bu dow la nych. 

Tak że wy da nie po zwo le nia na bu -
do wę wy ma ga spraw dze nia zgod no -
ści z za pi sa mi pla nu miej sco we go
(lub po sia da nia de cy zji o lo ka li za cji
in we sty cji ce lu pu blicz ne go lub de cy -
zji o wa run kach za bu do wy).

Kom ple to wa nie de cy zji ad mi ni -
stra cyj nych na ce le pla no wa ne go
przed się wzię cia za my ka ją za zwy czaj
po zwo le nia i ze zwo le nia do ty czą ce
wpro  wa  dza  n i a  za  n i e  czysz  czeń
do śro do wi ska i go spo da ro wa nia od -
pa da mi. Cho dzi przede wszyst kim
o po zwo le nia na wpro wa dza nie ga -
zów lub py łów do po wie trza, wpro -
wa dza nie ście ków do wód lub do zie -
mi, wy twa rza nie od pa dów oraz ze -
zwo le nia na zbie ra nie i prze twa rza nie
od pa dów. De cy zje te wy da ją w więk -
szo ści przy pad ków sta ro sto wie (pre -
zy den ci miast na pra wach po wia tu)
lub mar szał ko wie wo je wództw (prze -
pi sy wska zu ją od ręb ne or ga ny dla
tzw. te re nów za mknię tych).

Pod su mo wu jąc po wyż sze wy wo dy
pod kre ślić na le ży, że o tym, czy po -
wsta nie ja ka kol wiek in we sty cja,
w prak ty ce de cy du je ra da gmi ny
uchwa la jąc do ku men ty pla ni stycz ne,
przede wszyst kim miej sco wy plan za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne go. Ko -
l e j  ne  de  cy  z j e  mu  szą  bo  wiem
uwzględ niać te usta le nia. 

Po nad to pa mię tać na le ży, że o le -
gal no ści przed się wzię cia nie de cy du -
je po je dyn cza de cy zja, ale do pie ro
ich kom plet.

MA RIUSZ DY KA – na czel nik Wy -
dzia łu Ochro ny Śro do wi ska, Rol -

nic twa i Le śnic twa w Sta ro stwie
Po wia to wym w Gli wi cach

Co mó wią prze pi sy?
Pla no wa ne in we sty cje, w szcze gól no ści bu dow la ne – zwłasz cza gdy
mo gą od dzia ły wać na śro do wi sko – wzbu dza ją za zwy czaj wie le kon -
tro wer sji wśród miesz kań ców każ dej miej sco wo ści. Czę sto pod kre śla
się przy tym, że ta ka in we sty cja po wsta je, bo or gan ad mi ni stra cji ar -
chi tek to ni czo -bu dow la nej wy dał zgo dę na bu do wę. Czy jed nak rze -
czy wi ście de cy zja o po zwo le niu na bu do wę de cy du je o tym, że wol no
zre ali zo wać ja kieś przed się wzię cie? Sprawdź my, co mó wią o tym prze -
pi sy.
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Ane ta No wak – pre zes Sto wa rzy sze nia Czte ry
Po ry Ro ku z Knu ro wa zo sta ła za pro szo na na wi -
zy tę stu dyj ną do Bruk se li, zor ga ni zo wa ną przez
eu ro po sła Je rze go Buz ka. Po byt w Bruk se li był
oka zją m.in. do przyj rze nia się z bli ska, jak wy -
glą da pra ca w Par la men cie Eu ro pej skim.
Wy jazd od był się na prze ło mie mar ca i kwiet nia.
Po dro dze do sto li cy Bel gii uczest ni cy zwie dzi li
mia sto Leu ven, zaś w Bruk se li zo ba czy li jej naj pięk -
niej sze za byt ki i sym bo le, m.in. Pa łac Kró lew ski,
Wiel ki Plac, Man ne ken Pis, Ato mium, Park Pięć -
dzie się cio le cia, mu zeum woj ska i mo to ry za cji, ko -
ścio ły. Obo wiąz ko wym punk tem pro gra mu był Par -
la ment Eu ro pej ski.

– Zwie dzi li śmy Par la men ta rium, czy li no wo cze -
sne, mul ti me dial ne mu zeum o PE, w któ rym np.
moż na by ło na pi sać ży cze nie. Mo je brzmia ło: „bez
nie na wi ści w po wie cie gli wic kim” i by ło na wią za -
niem do jed ne go z ce lów Pro gra mu Bez piecz ni
w ne cie – bez piecz ni w świe cie, re ali zo wa ne go od paź dzier -
ni ka 2013 ro ku przez na sze sto wa rzy sze nie w ra mach eu ro -
pej skiej kam pa nii „Bez nie na wi ści” – opo wia da Ane ta. –
Na ko niec wzię li śmy udział w krót kiej pre lek cji i spo tka niu
z go spo da rzem na szej wy ciecz ki, Je rzym Buz kiem oraz ob -
ser wo wa li śmy z try bun gło so wa nie, któ re od by ło się w Par -
la men cie Eu ro pej skim. 

W wy jeź dzie wzię li udział tak że ucznio wie szkół śred nich
z na uczy cie la mi oraz stu den ci. – Więk szość osób zo sta ła za -

pro szo na do Bruk se li, po nie waż wy gra li kon kur sy eu ro pej -
skie, na to miast mnie w tej for mie po dzię ko wa no za do tych -
cza so wą współ pra cę, któ rą pod ję łam rok te mu z prof. Je rzym
Buz kiem w ra mach eu ro pej skich pro jek tów, na przy kład pt.
„Spo tka nia z Par la men tem Eu ro pej skim”, na rzecz gmi ny
Knu rów – in for mu je Ane ta No wak.

Ob szer ną re la cję z jej po by tu w Bruk se li moż na prze czy -
tać na http://ane ta no wak k nu row.blog spot.com/2014/04/re la -
cja -z -po by tu -w -bruk se li.html. (SoG)

Bruk se la z bli ska

Knu ro wian ka w Par la men cie Eu ro pej skim, po któ rym swych go ści
opro wa dzał prof. Je rzy Bu zek. 

Fo
 to

: A
RC

 A
. N

o w
ak

W Gli wi cach ist nia ły czte ry po do bo zy
Au schwitz -Bir ke nau. Co rocz ne „Spo -
tka nia po ko leń” za cho wu ją pa mięć
o wy da rze niach tam te go okre su i są ży -
wą lek cją hi sto rii dla ko lej nych po ko -
leń. Są tak że oka zją do roz mo wy ze
świad ka mi wo jen nej tra ge dii. W tym
ro ku spo tka nie od by ło się 28 kwiet nia.
Kom ba tan tom to wa rzy szy li licz nie
m.in. ucznio wie gli wic kich szkół,
przed sta wi cie le Mia sta Gli wi ce i Po -
wia tu Gli wic kie go, po seł na Sejm RP
Jan Kaź mier czak, do wód cy i przed sta -
wi cie le jed no stek woj sko wych oraz
służb mun du ro wych. Po wspól nej mo -
dli twie od był się apel po le głych i po -
mor do wa nych oraz od da no sal wę ho -

no ro wą. Pod czas uro czy sto ści wy stą pił
Ze spół Wo kal no -Re cy ta tor ski „Kom -
ba tant” ZKRP i BEP, pro gram ar ty -
stycz ny za pre zen to wa li ucznio wie

Gim na zjum nr 3 im. No bli stów Pol -
skich w Gli wi cach, za gra ła tak że Or -
kie stra Ko pal ni „So śni ca”. Na za koń -
cze nie spo tka nia de le ga cje zło ży ły
wień ce, kwia ty i zni cze pod po mni -
kiem. Z ra mie nia Po wia tu Gli wic kie go
uczy ni ła to se kre tarz Mag da le na Bud -
ny. 

Uro czy stość zor ga ni zo wa ło Gim na -
zjum nr 3 im. No bli stów Pol skich
w Gli wi cach wspól nie z Za rzą da mi
Miej ski mi w Gli wi cach Związ ku Kom -
ba tan tów RP i By łych Więź niów Po li -
tycz nych, Pol skie go Związ ku By łych
Więź niów Po li tycz nych Hi tle row skich
Wię zień i Obo zów Kon cen tra cyj nych,
To wa rzy stwa Opie ki nad Oświę ci -

miem. Spo tka niu po ko leń pa tro no wał
pre zy dent Gli wic Zyg munt Fran kie -
wicz.

(SoG)

Z tra gicz nych kart hi sto rii Zie mi Gli wic kiej

Spo tka ły się po ko le nia 
Pa mię ci więź niów po li tycz nych KL Au schwitz -Bir ke nau i po do bo zów w Gli -
wi cach, po mor do wa nych przez kon wo jen tów SS w „Mar szu Śmier ci”
na tra sach ewa ku acyj nych do in nych obo zów za gła dy w stycz niu 1945 r.
po świę co na zo sta ła uro czy stość na gli wic kim Cmen ta rzu Cen tral nym.

Hołd ofia rom od da li m.in. se kre tarz Po wia tu Gli wic kie go Mag da le na Bud ny
oraz po seł na Sejm RP Jan Kaź mier czak. 
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Au tyzm do ty czy co raz więk szej
licz by dzie ci. Pro ble mo wi te mu po -
świę co na by ła kon fe ren cja, zor ga -
ni zo wa na w Knu ro wie przez po wia -
to wą Po rad nię Psy cho lo gicz no -Pe -
da go gicz ną oraz Miej skie Przed -
szko le nr 13 z Od dzia ła mi In te gra -
cyj ny mi.

To praw dzi wy dra mat dla ro dzi ców, gdy
za uwa ża ją, że ich dziec ko nie re agu je
nor mal nie na zwy kłe, co dzien ne bodź -
ce. Do ty po wych cech au ty zmu na le żą
pro ble my z ko mu ni ka cją uczuć i związ -
ka mi spo łecz ny mi, wy stę pu ją rów nież
kło po ty z in te gra cją wra żeń zmy sło -
wych. Ob ja wy te po ja wia ją się u dzie ci
za gro żo nych au ty zmem w pierw szych
trzech la tach ży cia. Ale już wcze śniej
ro dzi ce mo gą za uwa żyć nie po ko ją ce sy -
gna ły, np. gdy dziec ko nie ga wo rzy i nie
wy ko nu je świa do mych ge stów

po pierw szym ro ku ży cia, nie mó wi ani
jed ne go sło wa w wie ku 16 mie się cy, nie
re agu je na imię czy też tra ci zdol no ści
ję zy ko we lub spo łecz ne. Bez względ nie
na le ży się wte dy skon tak to wać z fa -
chow ca mi, np. w Po rad ni Psy cho lo gicz -
no -Pe da go gicz nej w Knu ro wie. Im
wcze śniej sza jest bo wiem dia gno za, tym
lep sze ro ko wa nia na przy szłość.

Kon fe ren cja „Au tyzm. Jak po móc
ro dzi nie?”, zor ga ni zo wa na 10 kwiet nia

w Knu ro wie spo tka ła się z bar dzo du -
żym za in te re so wa niem. Prze zna czo na
by ła dla ro dzi ców, na uczy cie li i te ra -
peu tów. Spo tka nie otwo rzy ły dy rek tor -
ki in sty tu cji, któ re zor ga ni zo wa ły kon -
fe ren cję – Jo lan ta Olej nik (Po rad nia

Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz na w Knu -
ro wie) oraz Al do na Ry chlew ska (Miej -
skie Przed szko le nr 13 z Od dzia ła mi
In te gra cyj ny mi w Knu ro wie), a go ści
przy wi ta li sta ro sta gli wic ki Mi chał
Nie szpo rek i za stęp ca pre zy den ta Knu -
ro wa Piotr Su rów ka. 

Te mat kon fe ren cji sku piał się
przede wszyst kim na ro li ro dzi ców
w ak tyw nym współ dzia ła niu z te ra peu -
ta mi oraz na uczy cie la mi w pro ce sie

ucze nia dzie ci sa mo dziel no ści. Za pro -
sze ni go ście wy słu cha li pre lek cji
przed sta wio nych przez kra jo wych spe -
cja li stów pra cu ją cych z dzieć mi au ty -
stycz ny mi, za po zna li się też z przy kła -
da mi do brych prak tyk. Wśród pre le -

gen tów by li m.in. dr n. med. Agniesz ka
Ka pi nos -Gor czy ca – spe cja list ka psy -
chia trii oraz Be ata Igna czew ska – cer -
ty fi ko wa ny su per wi zor Sto so wa nej
Ana li zy Za cho wa nia.

Kon fe ren cja by ła czę ścią im prez
i wy da rzeń or ga ni zo wa nych w wie lu
mia stach z oka zji przy pa da ją ce go na
2 kwiet nia Świa to we go Dnia Wie dzy
na te mat Au ty zmu. Je go ce lem jest
pod no sze nie spo łecz nej świa do mo ści
na te mat za bu rze nia uzna ne go przez
ONZ za je den z naj po waż niej szych
pro ble mów zdro wot nych świa ta. Te go
dnia bu dy nek Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach po za pad nię ciu zmro ku
roz błysł na nie bie sko. W ten spo sób
Po wiat Gli wic ki włą czył się w kam pa -
nię so li dar no ści z oso ba mi z au ty -
zmem. (RG)

Ro sną cy pro blem: au tyzm

Bu dy nek sta ro stwa oświe tlo ny
na nie bie sko na znak so li dar no ści
z oso ba mi z au ty zmem. 

Konferencja, zorganizowana w knurowskim Ratuszu spotkała się z dużym
zainteresowaniem rodziców, nauczycieli i terapeutów.
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Mi mo mło de go wie ku Piotr ma już cał -
kiem spo rą tecz kę wspo mnień, któ re
prze le wa na pa pier lub za trzy mu je
w obiek ty wie apa ra tu fo to gra ficz ne go.
Nie daw no w Ga le rii POD cień w py -
sko wic kim Ra tu szu od był się wer ni saż
wy sta wy je go fo to gra fii, któ rą przy go -
to wał ra zem z na uczy ciel ką Ka ta rzy ną
Ja rosz. Eks po zy cja no si ty tuł „Ist nie -
nie”. Wy sta wie to wa rzy szy ła pro mo cja
nie ty po we go art bo oka – fo to gra fia tłem
po ezji „Hey y ra in” au tor stwa Pio tra.

Zdję cia wy ko na ne przez na uczy -
ciel kę i jej ucznia to przede wszyst kim
kra jo bra zy, uchwy co ne mo men ty z ży -
cia przy ro dy – za sty głej kro pli desz czu,
fa lu ją cej tra wy, zmar z nię tej ga łę zi,
wscho du i za cho du słoń ca. Ka ta rzy na
Ja rosz do dat ko wo po ka za ła kil ka fo to -
gra fii swo ich uczniów. Eks po zy cja sta -
no wi spój ną ca łość, zmu sza jąc do my -
śle nia nad sen sem ist nie nia. 

– Na sza wy sta wa to kil ka wspo -
mnień ukry tych pod każ dą fo to gra fią.
To swo iste prze su nię cie gra nic,
otwar cie no we go roz dzia łu, a rów no -
cze śnie ide al ne zwień cze nie te go, któ -
ry już do bie ga koń ca. Na by wa jąc do -
świad cze nia, chce my się nim dzie lić
z co raz szer szym gro nem od bior ców –
to prze cież waż ne dla każ de go twór -
cy. Przede wszyst kim jed nak „Ist nie -
nie” to uka za nie, że pięk no jest
na wy cią gnię cie rę ki. Tak bar dzo bli -
sko. Trze ba tyl ko otwo rzyć oczy,
a po tem jesz cze raz otwo rzyć oczy –
zgod nie opo wia da ją Ka ta rzy na Ja rosz
i jej uczeń Piotr Bo ro wiak, de kla ru -
jąc, że naj waż niej sze w ży ciu to ro bić

to, co się lu bi i co spra wia przy jem -
ność…

Du żym suk ce sem cie szy się tak że
po ezja Pio tra Bo ro wia ka. W de biu tanc -
kim to mi ku (któ ry ilu stru ją traf nie do -
bra ne pięk ne fo to gra fie au to ra) zna la -
zły się wier sze o mi ło ści, pa trio ty zmie,
wie rze, Bo gu i sen sie ży cia. Mło dy
twór ca mie rzy się z te ma ta mi, na któ -
rych po ezja stoi od za ra nia dzie jów.
Piotr w swo ich wier szach po szu ku je,
od naj du je, tra fia, spe ku lu je… Oto ma ła
prób ka je go twór czo ści:

Nie tę sk no mi do nich,
do bie li, czer wie ni
nie tę sk no mi do ko lo ru
ktoś mnie na uczył
że to nie ko lor
na da je mi sens ist nie niu

Pierw sze po etyc kie pró by to przede
wszyst kim wier sze wol ne i bia łe, da ją -
ce twór czą swo bo dę sty lu. Jest wśród
nich kil ka praw dzi wych pe re łek, za pa -
da ją cych w pa mięć. Prze my śle nia na -
sto lat ka wło żo ne w ra my po ezji za -
chwy ca ją. Nie wszyst kie są na se rio
i na po waż nie. Nie brak traf nych spo -
strze żeń i iro nicz nych pod tek stów.

Wy rzu cam z sie bie
Cie bie
uwal niam się
z mi ło ści
wy ry wam po ko lei
ser ce, ży ły i ko ści

Mło de mu twór cy, dla któ re go ję zyk
pol ski jest „naj ulu bień szym” przed -
mio tem w szko le, ży czy my dal szych
suk ce sów na ar ty stycz nej ni wie. (MFR)

Piotr, fo to gra fie i wier sze
Pio trek Bo ro wiak jest uczniem III kla sy py sko wic kie go Gim na zjum nr 1 im. No bli stów Pol skich. Od za wsze był mło -
dzień cem ory gi nal nym i peł nym pa sji, z ar ty stycz ny mi uzdol nie nia mi.

Piotr na wer ni sa żu swej wy sta wy w py sko wic kiej Ga le rii POD cień.
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W pro gra mie im pre zy prze wi dzia no:
kon cert ze spo łu Per ci val, spek takl
te atral ny „Hu syc ka za wie ru cha”,
po kaz walk ry cer skich oraz kon cert
ze spo łu Bra than ki (godz. 18.00).
Peł ny pro gram znaj du je się na stro -
nie www.za mek to szek.eu. Wstęp
wol ny. 

Pro jekt „IX Bre we rie To szec kie –
hu syc ka za wie ru cha. Pro mo cja tu ry -

stycz na zam ku w Tosz ku po przez wy -
da rze nie hi sto rycz ne” jest do fi nan so -
wa ny z PROW -u 2007-2013. Pa tro nat
ho no ro wy nad wy da rze niem spra wu ją:
Mał go rza ta Handz lik – po seł do PE,
Mi chał Nie szpo rek – sta ro sta gli wic ki,
Grze gorz Kup czyk – bur mistrz Tosz ka.
Na im pre zę za pra sza Cen trum Kul tu ry
„Za mek w Tosz ku”. 

(SoG)

IX Bre we rie To szec kie
18 ma ja na Zam ku w Tosz ku od bę dą się IX Bre we rie To szec kie. Wy stą pi
na nich m.in. ze spół Bra than ki. Po czą tek im pre zy o godz. 13.00.

„Chło piec z Gli wic” to wy jąt ko we
przed sta wie nie te atral ne, na któ re
naj młod szych wi dzów wraz z ro dzi -
ca mi za pra sza do Wil li Ca ro Mu -
zeum w Gli wi cach. 

Du ża do za hu mo ru, mu zy ka oraz spo tka -
nie z bo ha te ra mi, któ rych nie spo sób za -
po mnieć, to prze pis na nie co dzien ną lek -
cję hi sto rii. Nie jest to bo wiem opo wieść
roz gry wa ją ca się za sied mio ma gó ra mi
i sied mio ma la sa mi, lecz tuż obok nas,
w Gli wi cach. Tekst sztu ki au tor stwa
Grze go rza Kraw czy ka – na co dzień peł -
nią ce go funk cję dy rek to ra Mu zeum
w Gli wi cach – po wstał na kan wie bo daj
naj słyn niej szej gli wic kiej le gen -
dy, opie wa ją cej bo ha ter ską
po sta wę ko biet i ich klu -
czo wą ro lę w oca le niu
mia sta pod czas Woj ny
Trzy dzie sto let niej
w XVII w.

Spek takl w te -
atral ny spo sób
przed sta wia praw -
dzi we wy da rze nia
z dzie jów Gli wic.
W 1626 r. duń ski
hra bia Er nest von
Mans feld ze swym
pro te stanc kim woj -
skiem sta je pod Gli -
wi ca mi, żą da jąc pod -
da nia mia sta. Ma prze -
wa gę mi li tar ną – lecz czy
jest to wy star cza ją cy po wód,
by ulec je go żą da niom? Nie!
Dziel ny szew czyk Prze mko i je go po my -
sło wa to wa rzysz ka Ja dwi ga nie po zwo lą,
by wro go wie uzna li ich mia sto za wo jen -
ną zdo bycz. 

For ma przed sta wie nia czer pie z naj -
lep szych te atral nych tra dy cji: kon wen cji

wło skiej ko me dii dell’ar te i po pi sów śre -
dnio wiecz nych ak to rów wę drow nych.
Je go re ży se rem jest Ire ne usz Ma cie jew -
ski, któ re go sztu ki moż na oglą dać m.in.
w Te atrze Gu li wer w War sza wie czy
gdań skim te atrze Mi nia tu ra.

Pro jek ty sce no gra fii, ko stiu mów i la -
lek (któ re po ja wia ją się na sce nie obok
pro fe sjo nal nych ak to rów) wy ko nał Da -
riusz Pa nas, je den z naj bar dziej roz po -
zna wal nych sce no gra fów two rzą cych
dla pol skich te atrów la lek. O stro nę mu -
zycz ną spek ta klu za trosz czył się Mi chał
Ko wal czyk zwią za ny z Na ro do wą Or -

kie strą Sym fo nicz ną Pol skie go
Ra dia w Ka to wi cach. 

Pre mie ro we przed sta -
wie nia „Chłop ca z Gli -

wic” od bę dą się 17 ma -
ja o godz. 16.00
i 18.00 (w cza sie No -
cy Mu ze ów) w Wil li
Ca ro – Mu zeum
w Gli wi cach. Wstęp
bez płat ny – wy łącz -
nie po do ko na niu
wcze śniej szej re zer -
wa cji te le fo nicz nej
pod nr. (32) 231 38

55 lub ma ilo wej na
ad res: chlo piecz gli wic

@gma il.com. Re zer wa -
cje przyj mo wa ne są

od wor ku do piąt ku
w godz. 8.00-18.00 oraz w so -

bo ty w godz. 10.00-18.00. Ko lej -
ne spek ta kle dla grup zor ga ni zo wa nych
wysta wia ne bę dą w czwart ki i piąt ki
w go dzi nach do po łu dnio wych, a dla wi -
dzów in dy wi du al nych w so bo ty i nie -
dzie le w go dzi nach po po łu dnio wych. 

(RG)

Te atr dla naj młod szych

Ka no ni za cja Ja na Paw ła II sta ła
się oka zją do wy da nia, w ra -
mach Pocz tu Gwar ków Ślą skich,
książ ki pt. „Pol ski gór nik zo stał
świę tym”. 

Po zy cja ta za wie ra opis dro gi Ka ro la
Woj ty ły do świę to ści, po cząw szy
od cza su, gdy ja ko ro bot nik pra co -
wał w ka mie nio ło mie w Za krzów ku
ko ło Kra ko wa. Uka zu je wpływ oso -
bo wo ści pa pie ża na kształ to wa nie
się toż sa mo ści lu dzi pra cy. Gro ma -
dząc ob szer ny ma te riał fak to gra ficz -
ny, pod ję to pró bę uka za nia w no -
wym świe tle związ ków łą czą cych
Oj ca Świę te go z gór ni ka mi.
W książ ce za miesz czo ne zo sta ły re -
la cje i zdję cia wspól nych spo tkań

pa pie ża z gór ni ka mi w Pie ka rach,
Ka to wi cach, na Gó rze Św. An ny
i w Gli wi cach. Bli sko 300-stron ni co -
wa pu bli ka cja za wie ra 200 barw nych
zdjęć. Po zy cję opra co wał ze spół re -
dak cyj ny pod prze wod nic twem prof.
dr. hab. inż. Bro ni sła wa Bar chań -
skie go z Aka de mii Gór ni czo -Hut ni -
czej w Kra ko wie, a wstę pem opa -
trzył ks. abp dr Wik tor Skworc.
Książ ka jest do na by cia w sie dzi bie
Brac twa Gwar ków Związ ku Gór no -
ślą skie go (ul. Ki liń skie go 15, Ka to -
wi ce) i Izbie Tra dy cji Gór ni czej
przy KWK Knu rów (ul. Dwor co -
wa 1, Knu rów). 

(SoG)

Na ka no ni za cję Ja na Paw ła II

Moż na już nad sy łać pra ce na kon -
kurs pla stycz ny z oka zji 90-le cia ist -
nie nia La sów Pań stwo wych pn.
„Pięk no na szych la sów”.

Uczest ni cy kon kur su – dzie ci i mło -
dzież w wie ku od 3 do 18 lat, zo sta ną
po dzie le ni na ka te go rie wie ko we
od przed szko la ków do uczniów szkół

po nad gim na zjal nych, osob ne ka te go rie
prze wi dzia no dla szkół i przed szko li
spe cjal nych. Pra ce wy ko na ne zgod nie
z wy mo ga mi re gu la mi nu na le ży prze -
ka zać lub prze słać do 30 ma ja na ad res
PGL LP Nad le śnic two Ru dzi niec, 44-
160 Ru dzi niec, ul. Le śna 7. In for ma cje
o kon kur sie moż na uzy skać pod nr. tel.

– 504 25 52 40 (Adam Gło wac ki)
lub 32 30 08 158 (Agniesz ka Po low -
czyk), a tak że na stro nie in ter ne to wej:
www.ka to wi ce.la sy.gov.pl/ru dzi niec,
gdzie do stęp ny jest rów nież m.in. je go
re gu la min. Or ga ni za to rem kon kur su
jest PGL LP Nad le śnic two Ru dzi niec.

(SoG)

Pięk no na szych la sów

PTTK Odział Zie mi Gli wic kiej za pra -
sza na wy ciecz ki tu ry stycz no -kra -
jo znaw cze i za chę ca do zo ba cze -
nia pa no ra my Gli wic i ich oko lic
z wie ży wi do ko wej. 

Moż na za pi sy wać się jesz cze na na stę -
pu ją ce wy ciecz ki tu ry stycz no -kra jo -
znaw cze:
– 24 ma ja – Pa smo Ja ło wiec kie (za pi sy
do 19 ma ja)
– 31 ma ja – Ar bo re tum Woj sła wic kie
(za pi sy do 26 ma ja)

Z ko lei od 1 ma ja do 30 wrze śnia
moż na wejść z prze wod ni kiem na

wie żę wi do ko wą ko ścio ła pw.
Wszyst kich Świę tych w Gli wi cach.
Wej ścia or ga ni zo wa ne są w każ dą nie -
dzie lę w godz. od 16.00 do 17.00.
W po zo sta łe dni ty go dnia gru py na le -
ży zgła szać w Biu rze Od dzia łu PTTK
Zie mi Gli wic kiej. Gru pa nie mo że li -
czyć mniej niż 10 osób. Ce na bi le -
tu 5,00 zł.

Bliż sze in for ma cje w biu rze
O/PTTK Gli wi ce, Ry nek 11, I pię tro
tel. 32 231-05-76, http://gli wi ce.pttk.pl,
e -ma il: gliwicepttk@poczta.onet.pl.

(RG)

PTTK za pra sza
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Po ni żej pu bli ku je my prze mó wie nie
po że gnal ne poświęcone Zbi -
gnie wowi Pań czy kowi, wy gło szo ne
pod czas Je go uro czy sto ści po grze -
bo wych w gli wic kiej Ka te drze przez
Je rze go Buz ka, pre mie ra RP w la -
tach 1997-2001, prze wod ni czą ce -
go Par la men tu Eu ro pej skie go w la -
tach 2009-2012, po sła do PE.

– Przy pa dło mi w udzia le w imie niu
pre zy den ta Gli wic i władz mia sta, sta -
ro sty gli wic kie go i władz po wia tu,
władz re gio nal nych i wo je wódz kich,
a zwłasz cza zaś naj bliż szych przy ja ciół
z „So li dar no ści”, tej jaw nej i tej pod -
ziem nej, po że gnać śp. Zbi gnie wa Pań -
czy ka, gli wi cza ni na, czło wie ka wiel kie -
go ser ca i cha rak te ru, świad ka prze mian
w Pol sce dru giej po ło wy XX wie ku. 

Że gna my dziś Czło wie ka, któ ry był
naj pierw sym bo lem sprze ci wu wo bec
to ta li tar ne go sys te mu, po tem za cho -
dzą cych w Pol sce prze obra żeń,
a wresz cie uoso bie niem te go, co na zy -
wa się ak tyw nym oby wa tel stwem. Pań -
stwo bo wiem to nie tyl ko wła dza, in -
sty tu cje czy te ry to rium. Pań stwo to
przede wszyst kim je go oby wa te le. Si ła
pań stwa wy zna czo na jest przez ich ak -
tyw ność, wie dzę, sys tem war to ści, wy -
bo ry i od wa gę. Był w Pol sce czas, gdy
te wy bo ry i ta od wa ga mia ły fun da -
men tal ne zna cze nie. Po wtó rzę: fun da -
men tal ne! Zbi gniew Pań czyk to za wsze
ro zu miał.

Pra co wał ko lej no w Za kła dach Na -
praw czych Ma szyn Elek trycz nych,
cho rzow skich Azo tach, Pol skich Od -

czyn ni kach Che micz nych, In sty tu cie
Che mii Nie orga nicz nej i Bi pro kwa sie.
Jesz cze ja ko stu dent Po li tech ni ki Ślą -
skiej w Gli wi cach, w 1956 ro ku uczest -
ni czył w de mon stra cjach wspie ra ją -
cych de mo kra ty za cję ży cia w kra ju.
Wie dział, że pań stwo w któ rym nie ma
wol no ści jest ka ry ka tu rą pań stwa. By
wie dzę tę za de mon stro wać w la tach 50.
trze ba by ło nie ma łej od wa gi. By ła mu
da na tak że, gdy 20 lat póź niej, w 1976
ro ku, zo stał współ au to rem li stu otwar -
te go, w któ rym bro nił ro bot ni ków Ra -
do mia i Ur su sa. Od wa ga wte dy nie ta -
nia ła, prze ciw nie – by ła na wa gę zło ta.
Da wa ła in nym na dzie ję.

We wrze śniu 1980 ro ku Zby szek
oczy wi ście za kła dał „So li dar ność”
w swo im Bi pro kwa sie. Był po tem de le -

ga tem na I i II Wal ne Ze bra nie De le ga -
tów Re gio nu Ślą sko -Dą brow skie go.
Uczest ni czył w dzie siąt kach or ga ni za -
cyj nych spo tkań w gli wic kim ZNTK,
a tak że w Ja strzę biu i Ka to wi cach. Wie -
dział, jak wie lu z nas, że „So li dar ność”
to wiel ka szan sa dla Pol ski, któ rą trze ba
pie lę gno wać, chro nić i wzmac niać. 

Gdy za pa dła czar na kur ty na sta nu
wo jen ne go, Zby szek zna lazł się jak
zwy kle na pierw szej li nii. Był fi la rem
Dusz pa ster stwa Lu dzi Pra cy przy ko -
ście le pod we zwa niem Pod nie sie nia
Świę te go Krzy ża, u oj ca Sie miń skie go.
To by ły cza sy, jak wspo mniał
przed chwi lą ksiądz bi skup Ge rard
Kusz, kie dy Ko ściół od po wia dał nie za -
wod nie na naj waż niej sze ocze ki wa nie
wier nych wspie ra jąc po sta wy pa trio -

tycz ne i wol no ścio we, strze gąc sys te -
mu war to ści. O tych za słu gach Ko ścio -
ła dla na szej wol no ści ni gdy nie wol no
nam za po mi nać. 

Ale si ła du cha wy ma ga ła wte dy tak -
że od wa gi i kon se kwen cji w dzia ła niu,
choć by ło to nie bez piecz ne. Zby szek
był nie za wod ny ja ko czło nek Taj nej
Ko mi sji Za kła do wej, kol por ter Re gio -
nal ne go In for ma to ra So li dar no ści
na ca ły re gion. Jak mó wi li o Nim ko le -
dzy z pod zie mia: so lid ny, za wsze go -
tów do dzia ła nia, punk tu al ny, co by ło
tak waż ne.

Po tem był aresz to wa ny i wię zio ny.
Twar dy jak ska ła, nic nie po wie dział
na prze słu cha niach. Zwol nio ny po kil -
ku mie sią cach z wię zie nia, a po tem wy -
da lo ny z Bi pro kwa su, z wil czym bi le -
tem. Dziś to brzmi już ba nal nie, ty lu
bo wiem by ło ak tyw nych, aresz to wa -
nych, in ter no wa nych. Ale trze ba pa -
mię tać: gdy by nie ta cy jak Zbi gniew
Pań czyk, nie by ło by na szej dzi siej szej
Pol ski, nie pod le gło ści, wol no ści, po -
wo li, ale sta le ro sną ce go do bro by tu.

O Zbi gnie wie Pań czy ku moż na po -
wie dzieć, że miał bu so lę w rę ku. Bu so -
lę, któ ra wska zu je gdzie jest słusz ność,
a gdzie ko niunk tu ra lizm, gdzie jest do -
bro wspól ne, a gdzie par ty ku lar ne. Wie -
dział jak dą żyć do pierw sze go i uni kać
dru gie go, choć nie by ło ła two. Ni czy ja
bio gra fia nie jest wol na od mo men tów
wa hań, nie pew no ści. Prze zwy cię żał je.
Da wał świa dec two i da wał nam przy -
kład. Ta ka by ła Je go bio gra fia.

W wol nej Pol sce Zbi gniew Pań czyk
nie spo czął na lau rach. Był współ twór -
cą gli wic ko -za brzań skie go Ko mi te tu
Oby wa tel skie go So li dar no ści. Kam pa -
nia 4 czerw ca 1989 ro ku to był Je go ży -
wioł.

Wie dział, co jest waż ne w bu do wie
no we go su we ren ne go pań stwa – sa mo -
rząd ność, któ ra sta ła się tre ścią Je go
oby wa tel skie go ży cia. Był pierw szym
so li dar no ścio wym pre zy den tem mia sta
w Pol sce, w Je go Gli wi cach, z cze go
my, miesz ka ją cy tu taj bę dzie my już za -
wsze dum ni. Po tem był wie lo let nim
rad nym, sze fem Urzę du Re jo no we go,
a wresz cie pierw szym sta ro stą Po wia tu
Gli wic kie go w nie pod le głej Pol sce. Za -
kła dał wcze śniej Par tię Chrze ści jań -
skich De mo kra tów na Ślą sku, ale też
po ka zał po tem wszyst kim, jak z po li ty -
ka stać się naj wyż szej kla sy bez stron -
nym urzęd ni kiem, sa mo rzą dow cem.
Za wsze uczci wy i pro sto li nij ny, dba ją -
cy o do bro wspól ne, moż na by po wie -
dzieć... nie dzi siej szy.

Oj czy zna zło ży ła naj wyż szy hołd
Je go dzie łu. Na wnio sek gli wi cza ni na
Ja nu sza Ste in hof fa, by łe go wi ce pre -
mie ra, Pre zy dent RP przy znał po -
śmiert nie śp. Zbi gnie wo wi Pań czy ko wi
Krzyż Ka wa ler ski Or de ru Od ro dze nia
Pol ski. My, Je go przy ja cie le, ko le dzy,
zna jo mi bę dzie my kon ty nu ować Je go
dzie ło. To nasz mo ral ny obo wią zek,
choć trud no bę dzie Go za stą pić.

Że gnaj Zbysz ku, nie za po mni my
prze sła nia, ja kie nam zo sta wi łeś.

Je rzy Bu zek po że gnał Zbi gnie wa Pań czy ka w imie niu sa mo rzą dow ców oraz
dzia ła czy „So li dar no ści”.
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W kwiet niu po że gna li śmy Zbi gnie -
wa Pań czy ka, pierw sze go sta ro stę
gli wic kie go, nie za po mnia ne go
dzia ła cza i sa mo rzą dow ca. War to
przy po mnieć te go Czło wie ka, któ -
ry bu do wał zrę by wol nej Pol ski
i two rzył Po wiat Gli wic ki.
Zbi gniew Pań czyk uro dził się 18 sierp -
nia 1934 ro ku w Po zna niu, ale przez
ca łe swe ży cie za wo do we i dzia łal ność
spo łecz ną zwią za ny był z Zie mią Gli -
wic ką. Stu dio wał na Wy dzia le Elek -
trycz nym Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli -
wi cach, któ ry ukoń czył w 1959 ro ku.
W 1956 ro ku uczest ni czył w de mon -
stra cjach po pie ra ją cych de mo kra ty za -
cję ży cia w kra ju w Gli wi cach i Ka to -
wi cach – i tym ide ałom po zo stał wier -
ny przez ca łe ży cie.

Sze ro ki bio gram po świę co ny Zbi -
gnie wo wi Pań czy ko wi za miesz czo ny
jest w „En cy klo pe dii So li dar no ści”,
sta no wią cej naj ob fit sze źró dło wie dzy
o pol skiej opo zy cji an ty ko mu ni stycz -
nej lat 1976-1989. To wie lo to mo we
dzie ło, przy go to wa ne przez In sty tut
Pa mię ci Na ro do wej wraz ze Sto wa rzy -
sze niem Po ko le nie przy po mi na bo ga tą
dzia łal ność Zbi gnie wa Pań czy ka.
W 1976 ro ku był współ au to rem li stu
pro te sta cyj ne go w obro nie ro bot ni ków
Ra do mia. Od wrze śnia 1980 r. na le żał
do „So li dar no ści” – był człon kiem Ko -
mi te tu Za ło ży ciel skie go w Bi pro kwa -
sie, na stęp nie prze wod ni czą cym KZ.
W 1981 r. de le gat na I i II WZD Re gio -

nu Ślą sko -Dą brow skie go „S”. Od 13
grud nia 1981 do 1986 r. – czło nek TKZ
„S”, od 1982 r. współ pra cow nik RKW
„S”, kol por ter pism pod ziem nych,
uczest nik ak cji ulot ko wych, or ga ni za -
tor zbie ra nia skła dek na dzia łal ność
związ ko wą i po moc re pre sjo no wa nym.
W la tach 1984-1986 prze wod ni czą cy
Ra dy Pra cow ni czej w gli wic kim Bi pro -
kwa sie. 6 ma ja 1986 r. za trzy ma ny
w Gli wi cach, prze wie zio ny do Wo je -
wódz kie go Urzę du Spraw We wnętrz -
nych w Ka to wi cach, aresz to wa ny, osa -
dzo ny w Aresz cie Śled czym w Ka to wi -
cach, 21 sierp nia 1986 ro ku zwol nio ny
na mo cy amne stii, zwol nio ny też z pra -
cy. Uczest nik spo tkań Dusz pa ster stwa
Lu dzi Pra cy przy ko ście le Pod wyż sze -
nia Świę te go Krzy ża w Gli wi cach. 

W 1989 r. był współ za ło ży cie lem
Gli wic ko -Za brzań skie go Ko mi te tu Oby -
wa tel skie go, za an ga żo wa nym w or ga ni -
zo wa nie spo tkań wy bor czych. Po wol -
nych wy bo rach w Pol sce był pierw szym
nie ko mu ni stycz nym pre zy den tem mia -
sta w Pol sce – od grud nia 1989 do sierp -
nia 1990 r. spra wo wał tę funk cję po tym,
gdy ja ko kan dy dat KO wy grał kon kurs
ogło szo ny przez prze wod ni czą ce go
Miej skiej Ra dy Na ro do wej w Gli wi cach.
Od 1990 r. peł no moc nik wo je wo dy ka to -
wic kie go do spraw or ga ni za cji Urzę du
Re jo no we go, w la tach 1991-1998 kie -
row nik UR. Rów no cze śnie był rad nym
Mia sta Gli wi ce. 

Był za an ga żo wa ny w pro ces prze -
mian ustro jo wych, któ re za owo co wa ły
m.in. re ak ty wo wa niem sa mo rzą du po -
wia to we go po 24 la tach nie ist nie nia.
W 1999 r. zo stał wy bra ny na pierw sze -
go sta ro stę gli wic kie go, któ rą to funk -
cję spra wo wał do przej ścia na eme ry tu -

rę w 2002 r. O tym, ja kie by ły po cząt ki
Po wia tu Gli wic kie go, prze czy tać moż -
na w ar ty ku le „Co sły chać, pa nie sta ro -
sto?” au tor stwa Mag da le ny Fi szer, któ -
ry uka zał się w „Dzien ni ku Za chod -
nim” 8 lu te go 1999 r. – Obec nie za po -
zna je my się z bu dże tem otrzy ma nym
z Mi ni ster stwa Fi nan sów – mó wił
w nim. – Nie wiem, na ile wy star czy

nam pie nię dzy. Prze ka zu je my pie nią -
dze jed nost kom oświa to wym, ko lej ną
spra wą bę dzie utwo rze nie po wia to we -
go za rzą du dróg. Mu si my się też za jąć
spra wa mi ma jąt ko wy mi in sty tu cji, dla
któ rych po wiat jest or ga nem za rzą dza -
ją cym. Na to wszyst ko na kła da ją się

spra wy or ga ni za cji pra cy zwią za nej
z Ra dą Po wia tu i po sie dze nia mi Za rzą -
du Po wia tu, a tak że przej mo wa niem
no wych obo wiąz ków przez pra cow ni -
ków urzę du.

Za rów no ja ko kie row nik Urzę du
Re jo no we go i ja ko sta ro sta gli wic ki
ści śle współ pra co wał z gmi na mi po -
wia tu. Pod je go kie row nic twem Za -

rząd Po wia tu bu do wał od pod staw
struk tu ry sta ro stwa, two rzył sche mat
sie ci szkół po nad gim na zjal nych oraz
roz po czął pry wa ty za cję pod sta wo wej
opie ki zdro wot nej. W cza sie Je go ka -
den cji za po cząt ko wa ny zo stał pro ces
two rze nia urzę du przy ja zne go miesz -
kań com po wia tu. Przez swych ów cze -
snych współ pra cow ni ków ze Sta ro -
stwa Po wia to we go w Gli wi cach jest
wspo mi na ny ja ko nie zwy kle pro fe sjo -
nal ny i per fek cyj ny szef, czło wiek pe -
łen kul tu ry, sta ran nie wa żą cy każ dą
po dej mo wa ną de cy zję. 

Zbi gniew Pań czyk 13 li sto pa -
da 2013 r. otrzy mał ty tuł Ho no ro we go
Oby wa te la Po wia tu Gli wic kie go przy -
zna ny przez Ra dę Po wia tu. Po śmiert -
nie od zna czo ny zo stał Krzy żem Ka wa -
ler skim Or de ru Od ro dze nia Pol ski, któ -
ry 4 kwiet nia br. pod czas uro czy sto ści
po grze bo wych w gli wic kiej Ka te drze,
wi ce wo je wo da Piotr Spy ra wrę czył Je -
go cór ce. Zbi gniew Pań czyk po cho wa -
ny zo stał w Alei Za słu żo nych na gli -
wic kim Cmen ta rzu Cen tral nym. 

(RG)

Jed no z ostat nich zdjęć Zbi gnie wa Pań czy ka – zro bio ne zo sta ło, gdy z rąk
prze wod ni czą ce go Ra dy Po wia tu Ta de usza Ma mo ka i sta ro sty Mi cha ła Nie -
szpor ka od bie rał ty tuł Ho no ro we go Oby wa te la Po wia tu Gli wic kie go na uro -
czy stej se sji w li sto pa dzie ub. ro ku, po lau da cji wy gło szo nej przez Mag da le -
nę Bud ny, se kre ta rza Po wia tu Gli wic kie go. 

Fo
 to

: R
. G
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ek

Wspo mnie nie śp. Zbi gnie wa Pań czy ka, pierw sze go sta ro sty gli wic kie go

WZÓR DZIA ŁA CZA I SA MO RZĄ DOW CA
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LAU RE ACI NA GRO DY BE NE ME RI TUS
To naj lep si z naj lep szych, naj bar -
dziej za słu że ni dla spo łecz no ści
po wia tu gli wic kie go. Lau re aci na -
gro dy „Be ne Me ri tus” (z łac. do brze
za słu że ni) to lu dzie, in sty tu cje i sto -
wa rzy sze nia, któ rzy za pra co wa li
na naj wyż sze uzna nie. Choć dzia -
ła ją na bar dzo róż no rod nych po -
lach, wszy scy po nad prze cięt nie
słu żą in nym.
Usta no wio na 10 lat te mu na gro da
przy zna na zo sta ła już 20 lau re atom

– za rów no w ka te go rii in dy wi du al -
nej, jak i zbio ro wej. Po raz pierw szy
jej pa miąt ko we in sy gnia wrę czo ne
zo sta ły w 2005 ro ku, a na stęp nie –
po rocz nej prze rwie – od 2007 ro ku
już co rocz nie tra fia ły one do tych,
któ rym w ten spo sób chcie li śmy
po dzię ko wać za to, co ro bią dla
po wia to wej spo łecz no ści. 
Jak za pi sa no w re gu la mi nie na -
gro dy, zo sta ła ona usta no wio na
przez Ra dę Po wia tu Gli wic kie go

„dla wy róż nie nia cnót oby wa tel -
skich, wy bit nych osią gnięć, ak -
tyw no ści spo łecz nej, cha ry ta tyw -
nej, go spo dar czej, kul tu ral nej, na -
uko wej, ar ty stycz nej, spor to wej
i in nej ma ją cej wpływ na pod nie -
sie nie po zio mu ży cia miesz kań -
ców po wia tu, a tak że w uzna niu
za sług na rzecz Po wia tu Gli wic kie -
go”. Ma cha rak ter wy łącz nie ho -
no ro wy – lau re aci otrzy mu ją pa -
miąt ko we pła sko rzeź by i dy plo -

my, jej otrzy ma nie nie wią że się
z żad ny mi gra ty fi ka cja mi pie nięż -
ny mi.
Z wnio skiem o przy zna nie na gro dy
mo gą wy stę po wać w szcze gól no -
ści: gru pa co naj mniej 30 miesz -
kań ców, or ga ni za cje spo łecz ne
i sto wa rzy sze nia, or ga ny jed no stek
sa mo rzą du te ry to rial ne go, jed nost -
ki po moc ni cze gmin, jed nost ki or -
ga ni za cyj ne gmin i po wia tu. Wnio -
ski ta kie moż na skła dać od po -

cząt ku stycz nia do ostat nie go dnia
lu te go da ne go ro ku ka len da rzo -
we go w Biu rze Ob słu gi Klien ta Sta -
ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach.
O przy zna niu na gro dy de cy du je
Ka pi tu ła, skła da ją ca się z rad nych
Po wia tu Gli wic kie go.
Z oka zji 15-le cia Po wia tu Gli wic kie -
go przy po mi na my wszyst kich do -
tych cza so wych lau re atów na gro dy
„Be ne Me ri tus”. Prze czy taj cie! Ich
war to za pa mię tać!

ROK 2005

W ka te go rii oso ba fi zycz na na gro -
dę otrzy mał Bog dan Li twin, ów cze -
sny dłu go let ni pre zes Lo ka tor sko -
-Wła sno ścio wej Spół dziel ni Miesz ka -
nio wej w Knu ro wie – praw dzi wy li -
der, zna ko mi ty za rząd ca, za któ re go
rzą dów Spół dziel nia sta ła się wy bi ja -
ją cą in sty tu cją w po wie cie gli wic kim. 

W ka te go rii oso ba praw na na gro dę
przy zna no Przed się bior stwu Wie lo -
bran żo we mu AL BUD Sp. z o.o.
z Knu ro wa. Jak za pi sa no w uza sad -

nie niu tej no mi na cji, dzia łal ność fir my
przy czy nia się do roz wo ju Miej skiej
Szko ły Pod sta wo wej nr 2 im. Ka ro la
Miar ki w Knu ro wie, w któ rej prze pro wa -
dzi ła wie le nie od płat nych re mon tów i in -
we sty cji. Fir ma dzia ła też na po lu po mo cy
spo łecz nej i cha ry ta tyw nej.

W ka te go rii in dy wi du al nej na gro dzo ny zo stał Sta ni sław
Bo gu mił z Knu ro wa – za ło ży ciel klu bu Ho no ro wych
Daw ców Krwi w Knu ro wie i je go wie lo let ni pre zes.
Do cza su przy zna nia na gro dy klub ze brał 7 315 li trów
krwi, a pan Sta ni sław sam od dał po nad 42 li try. Or ga ni za -
tor licz nych ak cji po bo ru krwi, m.in. dla ofiar tra ge dii
w KWK Ha lem ba, Ha li Tar go wej w Cho rzo wie czy ra to -
wa nia ży cia Aga ty Mróz. 

W ka te go rii zbio ro wej na gro dę otrzy ma ła
Lo ka tor sko -Wła sno ścio wa Spół dziel nia Miesz -
ka nio wa z Knu ro wa. Za ło żo na w 1959 ro ku,
przy czy ni ła się do roz wo ju mia sta i zbu do wa nia
je go atrak cyj ne go wi ze run ku. Wśród wie lu ini -
cja tyw LWSM wy mie nić moż na m.in. dzia ła nia
z za kre su ochro ny śro do wi ska, wspie ra nie kul -
tu ry, spor tu i ak tyw no ści miesz kań ców oraz licz -
ne ak cje cha ry ta tyw ne. 

ROK 2008
Na gro dę otrzy mał Jó zef Brze zi na
z Wil czy – dłu go let ni dzia łacz
spo łecz ny oraz czło nek Ochot ni -
czej Stra ży Po żar nej. Od 1954 ro -
ku za an ga żo wa ny w pra cę
na rzecz swe go so łec twa i Gmi ny
Pil cho wi ce: przez wie le lat rad ny,
a tak że soł tys. Dzię ki je go za an ga -
żo wa niu w Wil czy po wsta ło bo -
isko spor to we wraz z za ple czem,
ośro dek zdro wia oraz straż po żar -
na. W 1987 ro ku otrzy mał na gro dę

Spo łecz ni ka Ro ku nada ną przez wo je wódz two ka to wic kie.

W tym ro ku Ka pi tu ła przy zna ła jed ną na gro dę in dy wi du al ną
i dwie zbio ro we. W tej pierw szej ka te go rii „Be ne Me ri tus” tra fił
do Ste fa nii Grze go rzy cy z Knuro wa – nie zrów na nej pro pa ga tor ki
re gio na li zmu i gwa ry ślą skiej, za ło ży ciel ki i dłu go let niej kie row -
nik ar ty stycz nej dzie cię ce go ze spo łu folk lo ry stycz ne go „Wra zi -
dlo ki”, lau re at ki III edy cji kon kur su „Po na szy mu, czy li po ślą -
sku”, po et ki.

W ka te go rii oso ba praw na na gro dę otrzy ma ło Fo rum Mło dzie -
ży Sa mo rzą -
do wej z Gie -
rał to wic –
or ga ni za cja
po za rzą do -

wa, któ ra przez re ali za cję swych za dań i po zy ski wa nie
środ ków unij nych czyn nie przy czy ni ła się do roz wo ju
i pro mo cji Gmi ny Gie rał to wi ce i Po wia tu Gli wic kie go.
Fo rum za ło ży ło pierw szy w po wie cie gli wic kim lo kal ny
ośro dek do radz twa i po śred nic twa pra cy pod na zwą
Gmin ne Cen trum In for ma cji. 

W ka te go rii in na jed nost ka or -
ga ni za cyj na na gro da przy zna na zo -
sta ła Chó ro wi Ka me ral ne mu „Sla -
vi ca Mu sa” z Knu ro wa. Dzia ła on
od 1990 ro ku i ma na swym kon cie
licz ne suk ce sy kra jo we i za gra nicz -
ne. Ze spół jest ini cja to rem i or ga ni -
za to rem Dni Mu zy ki Chó ral nej,
któ re or ga ni zo wa ne są w Knu ro wie
od 1992 ro ku i za wsze gro ma dzą
mi ło śni ków mu zy ki chó ral nej z ca -
łe go re gio nu. 

ROK 2012

W tym ro ku lau re atem na gro dy zo stał Lu do wy Klub Spor to wy „Przy szłość” Cio cho wi ce, bę -
dą cy przy kła dem do sko na łej współ pra cy spo łecz no ści lo kal nej ze spor tow ca mi i sa mo rzą dem.
Klub po ka zu je, iż w ma łej miej sco wo ści moż na roz gry wać du żą pił kę, wy cho wał tak że wie lu
spor tow ców Zie mi
Gli wic kiej. Ist nie je
od 1948 ro ku. Zna ny
jest z wie lu suk ce sów
spor to wych. Dzię ki
z a  a n  g a  ż o  w a  n i u
swych dzia ła czy dys -
po nu je wy god nym
Do mem Spor tow ca
i bar dzo do brym bo -
iskiem, na któ rym
gra ły ta kie klu by jak
m.in. Gór nik Za brze,
Ruch Cho rzów
i Lech Po znań. 

Bog dan Li twin od bie ra dy plom i pa -
miąt ko wą pła sko rzeź bę od Ta de usza
Ma mo ka, prze wod ni czą ce go Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go i Ewy Jur czy gi, któ ra
by ła ini cja tor ka usta no wie nia na gro dy
„Be ne Me ri tus”.

Pre zes fir my AL BUD Zbi gniew Owcza rek
pod czas wrę cza nia na gro dy.

Ste fa nia Grze go rzy ca (z le wej) z ów -
cze sną rad ną po wia to wą, Te re są Bo -
che nek.

„Be ne Me ri tus” dla Fo rum Mło -
dzie ży Sa mo rzą do wej z Gie rał to -
wic ode brał przed sta wi ciel tej
or ga ni za cji po za rzą do wej, Ma te -
usz Pap ka la. 

Chór „Sla vi ca Mu sa” wy stą pił pod czas se sji Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go, na któ rej wrę cza ne by ły na gro dy w 2007 ro ku. 

ROK 2007

Je rzy Brze zi na od bie ra gra tu la cje od rad nej Ewy
Jur czy gi.

Przed sta wi cie le LKS „Przy szłość” Cio cho wi ce wraz z wło da rza -
mi po wia tu i gmi ny To szek.

Sta ni sław Bo gu mił – za słu żo ny krwio daw ca
i or ga ni za tor ak cji cha ry ta tyw nych. 

Przed sta wi cie le Lo ka tor sko -Wła sno ścio wej Spół dziel ni
Miesz ka nio wej w Knu ro wie pod czas wrę cza nia na gro -
dy.

ROK 2009
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ROK 2010
W ka te go rii in dy wi du al nej w tym ro ku przy zna no dwie na gro dy. Jed na z nich tra fi ła do ks.
bpa Ge rar da Ku sza, któ ry od 25 mar ca 1992 ro ku nie prze rwa nie peł ni funk cję bi sku pa po -
moc ni cze go no wo po wsta łej wów czas Die ce zji Gli wic kiej. Od te go cza su wspie ra stra ża -
ków – był z ni mi w cza sie wiel kich po ża rów w 1992 ro ku i co ro ku w każ dą pierw szą nie -
dzie lę wrze śnia w Mag da len ce ko ło Two ro ga Ma łe go od pra wia za nich mszę św. Za od da -
nie stra ża kom zo stał mu nada ny ty tuł Ho no ro we go Człon ka OSP. Ksiądz Bi skup jest za -
wsze z na mi – miesz kań ca mi po wia tu gli wic kie go pod czas do ży nek po wia to wych oraz
w cza sie do rocz nych opłat ków sa mo rzą do wych. 

Na gro dę w ka te go rii in dy wi du al nej otrzy mał
rów nież Wła dy sław Ma co wicz – za słu żo ny hi -
sto ryk z Py sko wic. Przez wie le lat był dy rek to -
rem Szko ły Pod sta wo wej i Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi -
cach, dłu go let ni rad ny miej ski, po wia to wy i wo -
je wódz ki. Ini cja tor po wsta nia To wa rzy stwa

Przy ja ciół Py sko wic i To wa -
rzy stwa Mi ło śni ków Zie mi
Gli wic kiej, za ło ży ciel Mu -
zeum Miej skie go w Py sko wi -
cach. 

W ka te go rii zbio ro wej na -
gro dzo ny zo stał Mę ski Ze spół
Wo kal ny Ca lvi Can to res. Ist -
nie je od 2005 ro ku. To nie tyl ko ze spół mu zycz ny, ale tak że Sto wa rzy sze -
nie, któ re go głów ny mi ce la mi są pro pa go wa nie i pro mo cja mu zy ki,
zwłasz cza chó ral nej, upo wszech nia nie i roz wi ja nie kul tu ry re gio nal nej
oraz dzia łal ność cha ry ta tyw na. Współ or ga ni za tor Dni Mu zy ki Chó ral nej
w Knu ro wie oraz po my sło daw ca Knu row skiej Wio sny Mu zycz nej. 

W ka te go rii in dy -
wi du al nej w tym
ro ku przy zna no
dwie na gro dy. Jed -
na z nich tra fi ła
do ks. Ste fa na
Grusz ki, bę dą ce go

wzo rem nie tyl ko dla młod szych ka -
pła nów, ale rów nież dla spo łecz ni -
ków, wo lon ta riu szy, na uczy cie li i wy -
cho waw ców, opie ku nów lu dzi star -
szych, cho rych i cier pią cych. Przez
wie le lat pro boszcz pa ra fii św. An to -
nie go i św. Bar ba ry w Knu ro wie -Kry -
wał dzie, a na stęp nie ks. se nior w pa ra fii pw. Mat ki Bo skiej Czę -
sto chow skiej w Knu ro wie, do brze też zna ny m.in. miesz kań com
Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Za me czek” w Kuź ni Nie bo row skiej. 

W ka te go rii in dy wi du al nej na gro dę otrzy ma ła rów nież
Iwo na Ewer tow ska -Me ner, pro pa ga tor ka mu zy ki chó ral -
nej na te re nie po wia tu. Za ło ży ciel ka Ze spo łu Mu zy ki
Daw nej „Ti bia rum Scho la res”, któ ry ma kon cie licz ne

suk ce sy kra jo we i za gra nicz ne. Za ło ży ła tak że i pro wa dzi
Chór Ka me ral ny „Can to”, któ ry uzy sku je wie le na gród
i wy róż nień. Or ga ni za tor ka Wo je wódz kie go Fe sti wa lu
Ko lęd i Pa sto ra łek w Dą brów ce, ko or dy na tor ka Ogól no -
pol skie go Pro gra mu Roz wo ju Chó rów Szkol nych „Śpie -
wa ją ca Pol ska”. 

W ka te go rii zbio ro wej tak że przy zna no dwie na gro dy. Jed ną
z nich otrzy mał Te atr Mło dzie żo wy
Car pe Diem z Py sko wic. Dzia ła jąc
od 10 lat, zre ali zo wał po nad 50 pre -
mier, a je go każ dy spek takl bu dzi za -
chwyt wi dzów. Za ło ży ciel ką, au tor ką
wszyst kich sce na riu szy i re ży ser ką
przed sta wień jest Agniesz ka Na lep ka,
a au to rem sce no gra fii oraz in struk to -
rem wo kal nym Adam Wój cik. Te atr
jest roz po zna wal ną mar ką Py sko wic
i Po wia tu Gli wic kie go. Wy cho wał wie -
lu przy szłych ak to rów i lu dzi sce ny
pro fe sjo nal nej. 

W ka te go rii zbio ro wej na gro dzo no rów nież Ko ło Związ ku
Gór no ślą skie go w Gie rał to wi cach, zna ne z licz nych ini cja tyw
i przed się wzięć pro mu ją cych Gie rał to wi ce i Zie mię Gli wic ką,
ma ją cych cha rak ter po znaw czy, kul tu ral ny, hi sto rycz ny, pa -
trio tycz ny, spo łecz ny i in te gra cyj ny. Za wdzię cza my mu wie le
cen nych im prez, uro czy sto ści, fe sti wa li, kon kur sów i wy daw -
nictw. 

ROK 2014

Te go rocz nym lau re atem na gro dy jest chór „Skow ro nek” z Gie rał to wic,
ob cho dzą cy wła śnie 100-le cie. Nie spo sób wy li czyć wszyst kich za sług
i osią gnięć te go ju bi la ta. Przez dłu gie la ta chór bu dził pol skie go du cha
na ro do we go i bu do wał ślą ski ruch śpie wa czy, przez pe wien czas zaj -
mu jąc się tak że two rze niem przed sta wień te atral nych. Kon cer tu je
w Pol sce i za gra ni cą, m.in. w Wied niu. W 2004 ro ku uzy skał sta tus
człon ka Kon fra ter ni Naj star szych Chó rów i Or kiestr Wo je wódz twa
Ślą skie go. Za upo wszech nia nie mu zy ki chó ral nej otrzy mał do tej po ry
wie le na gród i od zna czeń.

ROK 2013

W ka te go rii in dy wi du al nej na gro dę otrzy mał
Al fred Ku bic ki – dłu go let ni za słu żo ny sa mo rzą -
do wiec oraz dzia łacz OSP w Gie rał to wi cach. Al fred Ku bic ki jest twa -
rzą ochot ni ków, po ka zu je swo ją pra cą, że ra to wa nie mie nia i ży cia lu -
dzi jest po nad cza so we. Mi mo sę dzi we go wie ku na dal czyn nie pra cu je
spo łecz -
nie ja ko
w i  c e  -
p r e  z e s
Za rzą du
Po wia  -
to we go
Związ ku
Ochot  -
ni czych
S t r a  ż y
P o  ż a r  -
nych RP
w Gli -
w i  cach
– da jąc in nym przy kład bez in te re sow nej służ by pu blicz nej.

Na to miast w ka te go rii zbioro wej na gro dę otrzy ma ły dwa chó ry:
„Sło wik” z Przy szo wic i „Tryl” z Tosz ka. 

„Sło wik” dzia ła już po nad 100 lat – od 8 grud nia 1912 ro ku. Przez
la ta chór swym śpie wem pie śni pa trio tycz nych pod trzy my wał świa do -
mość na ro do wą na na szym te re nie. Uczest ni czy w licz nych kon cer tach
i fe sti wa lach, w tym też wy stę pach cha ry ta tyw nych, z udzia łem m.in.
Ele ni. Współ pra cu je z cze skim chó rem „Dwo rzak” Wher sky Bro –
kon cer to wał w Rzy mie, Wa ty ka nie, Flo ren cji i Wied niu. W uzna niu bo -
ga tej tra dy cji i za sług zo stał przy ję ty do Ogól no pol skiej Kon fra ter ni
Naj star szych Chó rów i Or kiestr, otrzy mu jąc spe cjal ny cer ty fi kat.

Chór „Tryl” dzia ła przy Cen trum Kul tu ry „Za mek w Tosz ku”, a je -
go tra dy cje się ga ją co naj mniej 1859 ro ku. W swo im re per tu arze po sia -
da za rów no utwo ry świec kie, jak i re li gij ne, dzie ła współ cze snej mu zy -
ki chó ral nej oraz kla sycz ne i po pu lar ne pie śni wie lo gło so we. Jest ini -
cja to rem ta kich im prez jak np. Kon cer ty Ko lęd czy Po wia to we Fe sti -
wa le Chó rów w Tosz ku. Na gra dza ny na licz nych kon kur sach, fe sti wa -
lach i prze glą dach. Kon cer tu je m.in. w USA, An glii, Fran cji i Niem -
czech.

ROK 2011

Lau re aci „Be ne Me ri tu sa” w 2013 ro ku – Al fred Ku bic ki
i przed sta wi ciel ki chó rów „Sło wik” oraz „Tryl”

Ksiądz bi skup Ge rard Kusz
dzię ku je za przy zna nie „Be -
ne Me ri tu sa”.

Wła dy sław Ma co wicz od bie ra dy plom
na gro dy od sta ro sty gli wic kie go Mi -
cha ła Nie szpor ka.

Przed sta wi cie le Ca lvi Can to res w chwi lę
po otrzy ma niu na gro dy.

Wzór ka pe la nów i wo lon ta riu szy –
ks. Ste fan Grusz ka.

Iwo na Ewer tow ska -Me ner nie kry ła ra do ści
z na gro dy „Be ne Me ri tus”.

Pre zes gie rał to wic kie go ko ła Związ ku Gór no ślą skie go
Ja ni na Ci cha -Ro żek z in sy gnia mi na gro dy, pod czas
po dzię ko wań za jej otrzy ma nie.Re pre zen ta cja Te atru Mło dzie żo we go Car pe Diem.

Chór „Skowronek” – występ na koncercie w kościele pw. Matki
Bożej Szkaplerznej w Gierałtowicach.  

Opra co wa nie: RG 
Zdję cia: Ar chi wum Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach

NA SI DO BRZE ZA SŁU ŻE NI



Do dru giej gru py zda rzeń wy pad -
ko wych w rol nic twie – pod wzglę -
dem ilo ści zgła sza nych wy pad ków
– za li cza my po chwy ce nia i ude rze -
nia przez ru cho me czę ści ma szyn
i urzą dzeń rol ni czych. Wy pad ki te
po wo du ją po waż ne oka le cze nia,
a na wet pro wa dzą do utra ty ży cia. 

Naj częst szy mi przy czy na mi ta kich wy -
pad ków są:
� zły stan tech nicz ny ma szyn – użyt -
ko wa nie zu ży tych ma szyn fa brycz -
nych, a tak że tych wy ko na nych we
wła snym za kre sie z re gu ły bez za bez -
pie czeń ru cho mych czę ści,
� ma ni pu lo wa nie przy ma szy nach bę -

dą cych w ru chu, a tak że w po bli żu wi -
ru ją cych ele men tów, 
� na pra wa czy re gu la cja sprzę tu
przy włą czo nym na pę dzie,
� po py cha nie ma te ria łu bez po śred nio
rę ka mi,
� uży wa nie zbyt luź nych ubrań,
� brak roz wa gi i umie jęt no ści ob słu gi
np. elek tro na rzę dzi ręcz nych oraz brak
kon cen tra cji na wy ko ny wa nej czyn no ści.

W ce lu zmniej sze nia ry zy ka wy pad -
ku ma szy ny i urzą dze nia wy po sa żo ne
po win ny być w osło ny, któ re ogra ni -
cza ją kon takt z nie bez piecz ny mi czę -
ścia mi. Osło nię te po win ny być me cha -
ni zmy na pę do we i ukła du prze ka zu
mo cy, tj. sil ni ki, ko ła pa so we i zę ba te,
prze kład nie, wa ły, prze gu by, wa ły
prze gu bo wo-te le sko po we, koń ców ki
wa łów wy sta ją ce po za kor pus i pła skie
pa sy na pę do we.

Pod czas eks plo ata cji sprzę tu na pę -
dza ne go wa ła mi prze ka zu mo cy na le ży
pa mię tać o na stę pu ją cych za sa dach:
� każ dy wał po wi nien być osło nię ty
na ca łej swej dłu go ści, po sia dać nie -
usz ko dzo ną osło nę oraz łań cusz ki za -
bez pie cza ją ce ją przed ob ra ca niem się,
� uży wa jąc wa łu w osło nie pół kry tej,
za rów no cią gnik, jak i ma szy na rol ni -
cza mu szą mieć za mon to wa ne do dat -
ko we osło ny, tzw. dasz ki,
� wy po sa że nie wa łu w sprzę gło bez -
pie czeń stwa zwięk sza bez pie czeń stwo
pra cy i zmniej sza ry zy ko uszko dze nia
wa łu lub ma szy ny,

� do bie ra jąc wał
na le ży uwzględ nić
je go pod sta wo we
pa ra me try tj. dłu -
gość i moc,
� pod czas łą cze nia
wa łu z cią gni kiem
i ma szy ną, sil nik
cią gni ka i na pęd
wa łu od bio ru mo cy
mu szą być bez -
względ nie wy łą -
czo ne,
� po za mon to wa -
niu wa łu na le ży
spraw dzić pra wi -
dło wość je go osa -

dze nia,
� pod czas pra cy nie na le ży wy ko ny -
wać ostrych skrę tów cią gni kiem, aby
nie uszko dzić wa łu lub osło ny.

Przy stę pu jąc do pra cy z ma szy na mi
na pę dza ny mi przez wa ły prze gu bo wo -
-te le sko po we na le ży ubrać się w odzież
ob ci słą, przy le ga ją cą do cia ła, nie uży -
wać rę ka wic, gdyż mo gą być ła two po -
chwy co ne, a dłu gie wło sy na le ży spiąć
lub za bez pie czyć na kry ciem gło wy.
Pod czas pra cy z ma szy na mi, gdzie ko -
niecz ne jest po da wa nie ma te ria łu
do ob rób ki (siecz kar nie, roz drab nia cze,
pi lar ki tar czo we) na le ży wy ko rzy sty -
wać po daj ni ki, po py cha cze lub za mon -
to wać za bez pie cze nia unie moż li wia ją -
ce wcią gnię cie rę ki, al bo me cha nizm
zmia ny kie run ków ob ro tu lub za trzy -
ma nia ma szy ny w ra zie nie bez pie czeń -
stwa. 

Do wie lu
w y  p a d  k ó w
d o  c h o  d z i
pod czas pra -
cy z pi lar ką.
Bez piecz na
pi lar ka nie
mo że po sia -
dać uszko -
dzo nej lub
nad mier nie
zu ży tej tar -
czy. Mu si
być wy po sa -
żo na w od po wied nie osło ny i po daj ni -
ki. 

Aby za po biec wy pad kom, pi lar ka
tar czo wa po win na po sia dać: 
� osło nę tar czy pi ły nad i pod sto łem
ro bo czym,
� klin roz sz cze pia ją cy do cię cia
wzdłuż ne go, 
� osło ny na pę du (pa sków kli no wych
i ko ła pa so we go),
� wy łącz nik na pę du w za się gu rę ki.

Na le ży pa mię tać, że pra ca na każ dej
pi lar ce jest nie bez piecz na, a więc na le -
ży być ostroż nym i prze strze gać po niż -
szych za sad:
� pi lar kę usta wić na rów nym i twar -
dym pod ło żu oraz za bez pie czyć
przed prze su wa niem,
� do brać pi łę do prze ci na ne go drew na,
� usta wić osło nę tar czy i klin we wła -
ści wej po zy cji,
� do prze ci na nia dłu gich i wiot kich
ele men tów uży wać pod pór lub sto łów
po dłuż nych,
� nie stać na li nii moż li we go od rzu tu
drew na, tyl ko lek ko z bo ku,
� nie ubie rać się w luź ną odzież,
� nie wol no ha mo wać tar czy pi ły
drew nem,
� nie usu wać od pa dów z bla tu pi lar ki
rę ka mi,
� na le ży dbać o po rzą dek wo kół pi lar ki,
� po za koń czo nej pra cy spraw dzić,
czy odłą czo no za si la nie. 

Pa mię taj my, że wy pa dek zwią za ny
z pro wa dze niem go spo dar stwa rol ne go
na le ży nie zwłocz nie zgło sić do Ka sy
Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łecz ne -
go.
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WY GRAJ Z NA MI
Poniżej za miesz cza my dwa py ta nia. Wśród osób, któ re od po wie dzą na nie pra wi -
dło wo, roz lo su je my wy gra ną – dra bi nę ufun do wa ną przez PT KRUS w Gli wi -
cach. Na od po wie dzi cze ka my do 31 ma ja. Na le ży nad sy łać je na ad res ma ilo wy:
re dak cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl lub pocz to wy: Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go,
ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-100 Gli wi ce.
Oto py ta nia kon kur so we:

1. Wał prze kaź ni ka mo cy po wi nien po sia dać:
a. nie usz ko dzo ną osło nę oraz łań cusz ki za bez pie cza ją ce przed ob ra ca niem się
b. nie usz ko dzo ną osło nę
c. łań cusz ki za bez pie cza ją ce przed ob ra ca niem się

2. Pi lar ka tar czo wa po win na po sia dać:
a. tyl ko osło nę tar czy nad sto łem
b. tyl ko osło nę tar czy pod sto łem 
c. osło nę tar czy nad i pod sto łem

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.). 

Nasz po przed ni kon kurs wy gra ła
Ire na Bie niek. Na zdję ciu w chwi lę
po ode bra niu na gro dy – dra bi ny
ufun do wa nej przez Pla ców kę Te re -
no wą KRUS w Gli wi cach. 

KRUS pro mu je bez piecz ną pra cę

Nie daj się wkrę cić

Ra dzi Kry sty na Krę -
giel, kie row nik Pla -
c ó w  k i  T e  r e  n o  w e j
KRUS  w Gli wi cach.
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100 ty się cy zł pre mii – ty le mo że
do stać mło dy czło wiek, któ ry po -
dej mie się pro wa dze nia dzia łal no -
ści rol ni czej, in for mu je 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. 

Od 15 ma ja w Ślą skim Od dzia le Re -
gio nal nym Agen cji Re struk tu ry za cji
i Mo der ni za cji Rol nic twa (ARiMR)
w Czę sto cho wie moż na skła dać wnio -
ski o przy zna nie po mo cy z dzia ła nia
„Uła twia nie star tu mło dym rol ni kom”
ad re so wa ne go do osób, któ re nie ukoń -
czy ły 40 ro ku ży cia i chciał by roz po -
cząć pro wa dze nie dzia łal no ści rol ni -
czej. Z po mo cy mo gą ko rzy stać tak że
oso by, któ re pro wa dzi ły sa mo dziel nie
go spo dar stwo jesz cze przed zło że niem
wnio sku o przy zna nie pre mii. 

W te go rocz nym na bo rze zmia nie
ule gną nie któ re z za sad obo wią zu ją -
cych w la tach ubie głych. Naj waż niej -
sza zmia na to zwięk sze nie kwo ty po -
mo cy do 100 tys. zł (75 tys. zł po przed -
nio). Wy dłu żo ny też zo stał z 12 do 15
mie się cy okres pro wa dze nia go spo dar -
stwa przez mło de go rol ni ka, li czo ny
przed dniem zło że nia wnio sku o przy -
zna nie pre mii. 

Wy dłu że niu uległ rów nież ter min
na uzu peł nie nie wy kształ ce nia przez
mło dych rol ni ków, w przy pad ku wy -
stą pie nia tzw. si ły wyż szej. Do tych czas
rol ni cy mie li na uzu peł nie nie wy kształ -
ce nia 3 la ta od mo men tu otrzy ma nia
de cy zji o przy zna niu wspar cia. Te raz
ter min ten zo stał wy dłu żo ny do 3 lat i 9
mie się cy, ale tyl ko w przy pad ku wy stą -
pie nia tzw. si ły wyż szej, np. za mknię -
cia szko ły do któ rej uczęsz czał rol -
nik. Ta zmia na do ty czy tak że be ne fi -
cjen tów z lat ubie głych,  ale  mu szą
oni  udo ku men to wać za ist nie nie szcze -
gól nych zda rzeń lo so wych, któ re spra -
wi ły, że wy kształ ce nie zdo by li z opóź -
nie niem. 

Do 50 dni zmniej szy się rów nież
czas, ja ki bę dzie mia ła Agen cja na we -
ry fi ka cję oraz peł ną me ry to rycz ną oce -
nę zło żo nych wnio sków. Krót szy tak że
bę dzie ter min po zwa la ją cy na do ko na -
nie przez mło dych rol ni ków uzu peł nień
i po pra wek w zło żo nych wnio skach
o po moc – do 7 dni. W obec nym na bo -

rze nie bę -
dzie li mi tów
fi nan so wych
na po szcze -
gól ne wo je -
w ó d z  t w a ,
tyl ko jed na
ko per ta fi -
nan so wa dla
ca łe go kra ju.
O ko lej no ści
przy słu gi wa -
nia wspar cia
za de cy du je
licz ba zdo by tych punk tów przez wnio -
sku ją cych o uzy ska nie pre mii dla mło -
dych rol ni ków. 

Kry te ria przy zna wa nia punk tów to:
po wierzch nia użyt ków rol nych – mak -
sy mal nie 16 pkt. (im więk sze go spo -
dar stwo two rzy mło dy rol nik roz po -
czy na jąc swo ją sa mo dziel ną dzia łal -
ność, tym do sta nie wię cej punk tów);
wy kształ ce nie mło de go rol ni ka – mak -
sy mal nie 5 pkt. (im wyż sze wy kształ -
ce nie, tym wię cej punk tów); sto pa
bez ro bo cia w po wie cie, w któ rym po -
ło żo ne jest go spo dar stwo – maks. 5
pkt. (ozna cza to prio ry tet dla rol ni ków

go spo da ru ją cych na te re nach, na któ -
rych pa nu je wy so kie bez ro bo cie). Wa -
run kiem przy zna nia po mo cy bę dzie
uzy ska nie przez sta ra ją ce go się o uzy -
ska nie pre mii rol ni ka co naj mniej
7 punk tów. Po zo sta łe za sa dy przy zna -
wa nia tej po mo cy nie zo sta ły zmie nio -
ne.

W zbli ża ją cym się na bo rze kwo ta
do roz dzie le nia wy nie sie 796,47 mln
zł. Te go rocz ny na bór bę dzie już pią -
tym zor ga ni zo wa nym przez ARiMR
w ra mach re ali za cji PROW 2007 –
2013.  Po przed nie zo sta ły prze pro wa -
dzo ne w la tach 2008 – 2011. ARiMR
przy zna ła w ich wy ni ku bli sko 1,6 mld
zł wspar cia. Pre mie uła twia ją ce start
za wo do wy tra fi ły do po nad 23 tys.
mło dych rol ni ków. Na bór wnio sków
po trwa do 21 czerw ca br. Wię cej in for -
ma cji moż na uzy skać w sie dzi bie 
Ślą skie go Od dzia łu Re gio nal ne go
ARiMR przy ul. J. So bie skie go
7 w Czę sto cho wie lub na stro nie
www.arimr.gov.pl.

In for mu je An drzej
Frej no, kie row nik Biu -
ra Po wia to we go
ARiMR w Py sko wi -
cach. 

� Ko rzyst ne zmia ny dla chcą cych sko rzy stać z tej
for my unij ne go wspar cia
� Wnio ski moż na skła dać od 15 ma ja do 21 czerw ca

Pre mia dla mło dych 
go spo da rzy

Pozyskane środki rolnicy mogą przeznaczyć m.in. na zakup maszyn
rolniczych.
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Fe de ra cja Kon su men tów przy
wspar ciu Na ro do we go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej re ali zu je pro jekt „Par ty cy -
pa cja świa do mych kon su men tów
w in te li gent nych sie ciach ener ge -
tycz nych”. Ma on na ce lu zwięk -
sze nie wie dzy o wpro wa dza nych
w Pol sce In te li gent nych Sie ciach
Ener ge tycz nych, w tym sys te mu in -
te li gent ne go opo mia ro wa nia.

Fe de ra cja Kon su men tów or ga ni zu je
w ca łym kra ju spo tka nia, pod czas któ -
rych prze ka zy wa ne są in for ma cje
na ten te mat. 24 kwiet nia jed no z nich
od by ło się w Gli wi cach. Wzię li w nim
udział lo kal ni rzecz ni cy kon su men tów,
re pre zen tan ci firm ener ge tycz nych
i sto wa rzy szeń eko lo gicz nych. 

Ry nek ener gii elek trycz nej i ga zu
cze ka ją w naj bliż szym cza sie po waż ne
prze mia ny. Na le ży spo dzie wać się po -
stę pu ją ce go pro ce su li be ra li za cji ob ro -
tu ener gią, co z pew no ścią nie po zo sta -
nie bez wpły wu na sy tu ację pol skich
kon su men tów – pod kre śla Ka mil Plu -
skwa -Dą brow ski, pre zes Ra dy Kra jo -
wej Fe de ra cji Kon su men tów. – Ocze -

ku je my mię dzy in ny mi roz wo ju In te li -
gent nych Sie ci Ener ge tycz nych, któ re
za pew nia ją dwu kie run ko wą ko mu ni ka -
cję po mię dzy od bior cą a przed się bior -
stwem ener ge tycz nym, da jąc kon su -
men tom no we moż li wo ści dzia ła nia
na ryn ku.

Jest to pro jekt roz pi sa ny na la ta. Jed -
nym z je go pierw szych ele men tów jest

wpro wa dze nie in te li gent ne go opo -
mia ro wa nia, czy li tech no lo gii
w któ rej (po wy mia nie do tych cza -
so we go licz ni ka ener gii na no wy)
urzą dze nie sa mo bę dzie prze syła ło
in for ma cję o zu ży ciu ener gii przez
go spo dar stwo do mo we wprost
do przed się bior stwa ener ge tycz ne -
go. Uspraw ni to sys tem roz li czeń
z klien tem, da jąc moż li wość re zy -
gna cji z nie lu bia ne go sys te mu pro -
gnoz zu ży cia, a tak że umoż li wi do -
dat ko we ko rzy ści w po sta ci np.
przej ścia na wy god ny sys tem
przed pła to wy. Od bior ca mo że też
na bie żą co śle dzić zu ży cie ener gii
w swym do mu, co po mo że w jej ra -
cjo nal nym go spo da ro wa niu, przy -

czy nia jąc się do czy nie nia oszczęd no -
ści.

Bliż sze in for ma cje na ten te mat zna -
leźć moż na na stro nie www.fe de ra cja -
-kon su men tow.org.pl. (RG)

In te li gent na ener gia 

11

OCHRONA ŚRODOWISKA NR 5 (86) MAJ 2014

Zie lo ne Cze ki to co rocz ne na gro dy,
przy zna wa ne z oka zji Dnia Zie mi
przez Wo je wódz ki Fun dusz Ochro -
ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod -
nej w Ka to wi cach. W tym ro ku
otrzy ma ło je osiem osób, przy zna -
no tak że je den dy plom uzna nia. 

Do tej po ry, w cią gu 21 lat ist nie nia na -
gro dy, Zie lo ny mi Cze ka mi uho no ro wa -
nych już zo sta ło po nad 200 osób. Są
one wy ra zem uzna nia dla lu dzi, któ rzy
w szcze gól ny spo sób wy róż nia ją się
w dzia łal no ści na rzecz po pra wy sta nu
śro do wi ska na tu ral ne go w na szym wo -
je wódz twie. Cze ki są bar dzo wy mier -
nym, bo fi nan so wym spo so bem do ce -
nie nia ich wy sił ków, a rów no cze śnie
czę sto umoż li wia ją dal szą dzia łal ność,
na po dob ną, lub więk sza ska lę. 

Te go rocz na uro czy stość wrę cze nia
Zie lo nych Cze ków od by ła się 22 kwiet -
nia w ka to wic kim Ki no te atrze Rial to. –
Jest mi nie zwy kle przy jem nie, że w tym
ro ku mo że my tę na szą uro czy stość ob -
cho dzić do kład nie w dniu Świę ta Zie mi
–mó wi ła Ga brie la Le nar to wicz, pre zes
WFO ŚiGW w Ka to wi cach. 

W 2014 ro ku Ka pi tu ła przy zna ła 8
na gród fi nan so wych w 5 ka te go riach
oraz wy róż ni ła jed ną oso bę dy plo mem
uzna nia. Lau re aci otrzy ma li na gro dy
w po sta ci sym bo licz nych „Zie lo nych
Cze ków” o war to ści 7,5 tys. zł w przy -
pad ku na gród in dy wi du al nych i po 5
tys. zł w przy pad ku na gród ze spo ło -
wych. Na gro dzo no za rów no pra cow ni -
ków na uko wych ślą skich uczel ni, jak
i dzia ła czy -pa sjo na tów na rzecz ochro -
ny przy ro dy oraz dzien ni ka rzy, któ rzy
w swo ich pro gra mach po ru sza ją te ma -
ty kę pro eko lo gicz ną.

W swo im wy stą pie niu pre zes Ga -
brie la Le nar to wicz pod kre śli ła, że lau -
re aci po świę ca ją swój, czę sto pry wat -

ny, czas, ogrom ne za an ga żo wa nie i nie -
jed no krot nie po tęż ne umy sły do te go,
by ota cza ją cej nas przy ro dzie ży ło się
z na mi le piej. 

W ka te go rii „In no wa cje i tech no lo -
gie”  na gro dzo ny zo stał Ad rian Pa son

– za stwo rze nie in no wa cyj ne go ko lek -
to ra hy bry do we go, sta no wią ce go po -
łą cze nie mo du łu fo to wol ta icz ne go ze
stan dar do wym ko lek to rem ter micz -
nym. W ka te go rii „Pro gra my i ak cje
pro eko lo gicz ne do ty czą ce ochro ny
przy ro dy” Zie lo ny Czek ode brał Ja cek
Wą siń ski – za dłu go let nią pra cę zwią -
za ną z za ło że niem i pro wa dze niem
ośrod ka re ha bi li ta cji dla dzi kich zwie -
rząt przy Nad le śnic twie Ka to wi ce

oraz Ró ża Ma ria Ćwięk – za po ko ny -
wa nie biu ro kra tycz nych ba rier któ re
spo wo do wa ły, że zde gra do wa ne  te re -
ny wo kół to rów ko le jo wych w Ka to -
wi cach -Bry no wie mo gą zo stać zre kul -
ty wo wa ne i za go spo da ro wa ne na ce le
re kre acyj ne, zgod nie z wo lą miesz -
kań ców.

W ka te go rii „Pra ce na uko wo -ba -
daw cze” na gro dę ode brał Ja cek Be tle ja
– za dłu go let nią pra cę na rzecz ochro ny
przy ro dy oraz do ro bek na uko wy w za -
kre sie pu bli ka cji zwią za nych z ochro ną
or ni to fau ny Pol ski.

W ko lej nej ka te go rii, „Edu ka cja eko -
lo gicz na dzie ci i mło dzie ży” Zie lo ny
Czek otrzy mał Ja cek Bo żek – za bu do -
wa nie po ko le nia Eko XXI: re ali za cję
dłu go fa lo wych pro gra mów „Za adop tuj
rze kę” oraz „Świę to Drze wa”, zna ny

z czyn nej edu ka cji eko lo gicz nej, któ ra
an ga żu je spo łecz no ści lo kal ne w kon -
kret ne dzia ła nia na rzecz ochro ny przy -
ro dy. W ka te go rii „Pu bli cy sty ka eko lo -
gicz na” na gro dzo ny zo stał ze spół: Zo fia
Skrok i Mar cin Ja ło wy. Są to au to rzy
pro gra mu te le wi zyj ne go „Eko agent”,
któ rzy od po nad ro ku pro mu ją eko lo -
gicz ne prak ty ki uświa da mia jąc wi dzów,
jak waż nym aspek tem ży cia jest eko lo -
gia; wska zu ją prak tycz ne i eko lo gicz ne
roz wią za nia pro ble mów oraz in ter we -
niu ją w kwe stiach za gra ża ją cych śro do -
wi sku.

Na gro dę spe cjal ną otrzy mał prof. zw.
dr hab. Pa weł Mi gu la – współ twór ca
i ko or dy na tor pro jek tu ba daw cze go
„Zin te gro wa ny sys tem wspo ma ga ją cy
za rzą dza niem i ochro ną zbior ni ka za po -
ro we go – Zi ZO Zap” w la tach 2010-
2014. Jest to uni ka to wy w ska li kra ju
pro jekt, któ re go ce lem jest wdra ża nie
sys te mu wspo ma ga ją ce go za rzą dza nie
zbior ni ka mi za po ro wy mi opar te go
na kom plek so wym mo ni to rin gu sta nu
zbior ni ka. Dy plom uzna nia ode brał Eu -
ge niusz Wło cho wicz – uho no ro wa ny
w ten spo sób za wkład w dzia ła nia zwią -
za ne z ochro ną przy ro dy, a w szcze gól -
no ści za an ga żo wa nie w po moc dla pta -
ków w ra mach pro wa dze nia ośrod ka re -
ha bi li ta cji oraz fun da cji „Wło chat ka”.

Warto przypomnieć, że w skład
Kapituły Zielonych Czeków wchodzi
m.in. Tadeusz Mamok, przewodni-
czący Rady Powiatu Gliwickiego.

(RG)

EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
PPOOWWIIAATTUU  GGLLIIWWIICCKKIIEEGGOO

Uro czy stość pod su mo wa nia ple bi -
scy tu od by ła się 12 kwiet nia w Fil -
har mo nii Ślą skiej w Ka to wi -
cach. Spo śród 50 pań wy ty po wa nych
przez czy tel ni ków i in ter nau tów Ka -
pi tu ła wy róż ni ła 10 ko biet, za naj bar -
dziej wpły wo wą uzna jąc wi ce pre mier
Elż bie tę Bień kow ską. Pre zes Za rzą du
WFO ŚiGW w Ka to wi cach Ga brie la Le -
nar to wicz za ję ła pią te miej sce. 

Na gro dzo no rów nież: Mał go rza tę
Mań kę -Szu lik – pre zy dent Za brza,
Kry sty nę Sza ra niec – za stęp cę dy rek to -
ra Te atru Ślą skie go w Ka to wi cach, Jo -
lan tę Gra bow ską -Mar kow ską – pre zes
Spo łecz ne go To wa rzy stwa Ho spi cjum
Cor dis w My sło wi cach, prof. Zdzi sła -
wę Dac ko -Pi kie wicz – rek to ra Wyż szej
Szko ły Biz ne su w Dą bro wie Gór ni czej,
sio strę An nę Bał chan ze Zgro ma dze nia
Sióstr Ma ryi Nie po ka la nej, dzia łacz kę
spo łecz ną, psy cho log prof. Ka ta rzy nę

Po pio łek, Bo że nę Ro jew ską – rad ną
Mia sta Ka to wi ce oraz prof. Vio let tę
Skrzy pu lec -Plin tę – le ka rza gi ne ko lo gii
i po łoż nic twa.

– Naj bar dziej dum na je stem z te go,
że uda ło nam się udo wod nić, że mo że
ist nieć in sty tu cja pu blicz na, któ ra jest
jed no cze śnie przy ja zna i kom pe tent na
– po wie dzia ła po otrzy ma niu na gro dy
pre zes Ga brie la Le nar to wicz. –
W grun cie rze czy pa nu je prze ko na nie,

że to się wy klu cza, że nie mie ści się
w eto sie urzęd ni ka. A jest wręcz prze -
ciw nie, i ta kie in sty tu cje pu blicz ne mo -
gą ist nieć. (RG)

Pre sti żo we wy róż nie nie
Ga brie la Le nar to wicz, pre zes Za -
rzą du 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, zna la -
zła się w czo łów ce ple bi scy tu
„50 wpły wo wych ko biet”, zor ga -
ni zo wa ne go przez re dak cję
„Dzien ni ka Za chod nie go”.

Ga brie la Le nar to wicz od bie ra na gro dę
z rąk wo je wo dy ślą skie go Pio tra Li twy.

TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW

WOJEWÓdZkiEGO FUNdUSZU

OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki 
WOdNEj W KATOWiCACh
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W spo tka niu w Gli wi cach o ko rzy ściach
pły ną cych z in te li gent ne go opo mia ro -
wa nia mó wił m.in. Ka mil Plu skwa -Dą -
brow ski, pre zes Ra dy Kra jo wej Fe de ra cji
Kon su men tów (pierw szy z le wej).
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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowi-
cach uhonorował najlepszych

Zie lo ne Cze ki w nagrodę

Szczęśliwi lau re aci tegorocznych Zie lo nych Cze ków na scenie katowickiego Kinoteatru „Rialto“.
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DO CHO DZE NIE WIE RZY TEL NO ŚCI
– Zda rza się, że mo że my mieć wzglę dem spół ki
z o.o. wie rzy tel no ści. Wy ni kać one mo gą np. z wy ko -
ny wa nia umo wy o dzie ło, zle ce nia (mo że je mieć
każ dy, kto wy ko nał coś dla spół ki np. księ go wa, ma -
larz). W sy tu acji, gdy sp. z o.o. do bro wol nie i w ter -
mi nie nie wy wią zu je się z cią żą ce go na niej obo wiąz -
ku spła ty na leż no ści, dla stwier dze nia na szej wie rzy -
tel no ści i do cho dze nia jej po przez eg ze ku cję ko mor -
ni czą ko niecz ne jest wy stą pie nie na dro gę są do wą ce -
lem uzy ska nia ty tu łu wy ko naw cze go/ ty tu łu eg ze ku -
cyj ne go za opa trzo ne go w klau zu le wy ko nal no ści,
czy li np. na ka zu za pła ty – tłu ma czy Mał go rza ta Su -
piń ska. 

Kon se kwen cją bra ku do bro wol ne go wy ko na nia
wy da ne go przez sąd orze cze nia jest skie ro wa nie
spra wy do ko mor ni ka, któ ry po dej mie czyn no ści
zmie rza ją ce do wy eg ze kwo wa nia na szej na leż no ści
z ma jąt ku spół ki.

Mo że się jed nak oka zać, że eg ze ku cja prze ciw ko
spół ce jest bez sku tecz na, gdy np. na jej kon tach nie
ma pie nię dzy. Je dy nym roz wią za niem w tej sy tu acji
jest art. 299 ko dek su spół ek han dlo wych. 

OD PO WIE DZIAL NOŚĆ CZŁON KÓW ZA RZĄ DU

Po wyż szy prze pis sta no wi o od po wie dzial no ści
wspól ni ków sp. z o.o. ma jąt kiem wła snym. Zgod nie
z tym art. moż li wość do cho dze nia wie rzy tel no ści
od wspól ni ków po ja wia się, gdy:
• eg ze ku cja prze ciw ko spół ce jest bez sku tecz na,
a ko mor nik wy da po sta no wie nie o jej bez sku tecz no -
ści;
• spół ka nie znaj du je się w upa dło ści bądź nie zo sta -
ło wsz czę te po stę po wa nie na praw cze – mo że my to
spraw dzić w Kra jo wym Re je strze Są do wym tak że

dro gą elek tro nicz ną po po -
da niu nu me ru KRS spół ki
bądź w Są dzie Re jo no -
wym np. Wy dział XII Go -
spo dar czy dla spraw upa dło ścio wych i na praw czych
(ca ły ob szar wła ści wo ści Są du Okrę go we go w Gli -
wi cach: Gli wi ce, Za brze, Ru da Ślą ska, Tar now skie
Gó ry, Ra ci bórz, Ryb nik, Żo ry, Ja strzę bie Zdrój, Wo -
dzi sław Ślą ski); 
• gdy na sze zo bo wią za nie ist nia ło w mo men cie, kie -
dy oso ba prze ciw ko któ rej chce my wy to czyć po stę -
po wa nie, by ła człon kiem za rzą du.

Po speł nie niu tych trzech prze sła nek, nie ste ty ko -
niecz ne jest po now ne roz po czę cie pro ce du ry są do -
wej. Gdy człon ko wie po pi sem nym we zwa niu do za -
pła ty (ko niecz nie list po le co ny ze zwrot nym po twier -
dze niem od bio ru), nie uisz czą żą da nej kwo ty, mo że -
my zło żyć po zew do są du wła ści we go wg miej sca za -
miesz ka nia człon ka za rzą du.

W mo men cie uzy ska nia po now nie ty tu łu wy ko -
naw cze go, mo że my po now nie wy stą pić do ko mor ni -
ka – wy ja śnia M. Su piń ska. – Jak już wy ka za li śmy
w pew nych oko licz no ściach czło nek za rzą du mo że
stać się od po wie dzial ny za zo bo wią za nia spół ki.
War to za tem mieć to na uwa dze, kie dy de cy du je my
się na „przy słu gę” i wcho dzi my w skład za rzą du
spół ki „dla po zo ru”. 

W przy pad ku kło po tów fi nan so wych na nic zda
się tłu ma cze nie, że fak tycz nie nie uczest ni czy my
w dzia łal no ści spół ki, a człon ka mi je ste śmy tyl ko
„na pa pie rze”.

Je śli czło nek za rzą du bę dzie chciał zre zy gno wać
z tej funk cji, ko niecz ne jest pod ję cie czyn no ści for -
mal nych, np. na ze bra niu wspól ni ków spół ki pod ję -
cie uchwa ły o re zy gna cji z człon ka za rzą du. Naj le -
piej ta ką uchwa łę opa trzo ną pod pi sa mi uczest ni ków
ze bra nia, za cho wać w swo ich do ku men tach. 

– Za wią zy wa nie spół ek, peł nie nie funk cji człon ka
za rzą du nie jest złym roz wią za niem, trze ba jed nak
po dejść do nie go bar dzo od po wie dzial nie i znać nie
tyl ko swo je pra wa, ale i obo wiąz ki – do da je M. Su -
piń ska. Opr. SoG

Ze spraw Biu ra Po rad Oby wa tel skich

Mó wi ły ja skół ki, że nie do bre są
spół ki…
Tym ra zem MAŁ GO RZA TA SU PIŃ SKA – do rad ca Biu ra Po rad Oby wa tel skich
oma wia, jak ubie gać się o ure gu lo wa nie za pła ty przez spół kę oraz za gro -
że nia, ja kie mo gą po ja wić się dla człon ków za rzą du spół ki z o.o. w mo -
men cie, kie dy ta tra ci płyn ność fi nan so wą.

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 nych po rad praw nych, nie pro wa dzi
spraw. 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.

Przed sta wia my Czy tel ni kom hi sto rię miesz -
kań ca po wia tu, któ ry zo stał nie mi le za sko czo -
ny wia do mo ścią z ZUS -u, że je go eme ry tu ra
jest ob ję ta eg ze ku cją ko mor ni czą pro wa dzo ną
przez jed ną z kan ce la rii ko mor ni czych w Gli -
wi cach. W kan ce la rii uzy skał in for ma cję, że
ko mor nik za jął część je go eme ry tu ry mo cą po -
sta no wie nia są du. 

Oka za ło się, że Sąd Re jo no wy w Lu bli nie -
-Za chód na po sie dze niu nie jaw nym w po stę po -
wa niu upo mi naw czym, z po wódz twa fir my
z sie dzi bą w Luk sem bur gu, wy dał na kaz za pła -
ty w po stę po wa niu upo mi naw czym we wrze -
śniu 2013 r. Na kaz za pła ty okre ślał łącz ną kwo -
tę, któ rą po zwa ny miał za pła cić po wo do wi
oraz ter min za pła ty (dwa ty go dnie od do rę cze -
nia na ka zu za pła ty) i kwo tę ty tu łem zwro tu
kosz tów pro ce su. Oczy wi ście, kosz ty po stę po -
wa nia ko mor ni cze go – nie za leż nie od kosz tów
pro ce su – po zwa ny też bę dzie mu siał za pła cić.
Na kaz za wie rał po ucze nie o moż li wo ści wnie -
sie nia sprze ci wu w ter mi nie dwóch ty go dni
do Są du Re jo no we go Lu blin -Za chód. Na koń -
cu na ka zu za pła ty by ło stwier dze nie: „Do rę -
czo no w try bie art. 139 k. p. c. na ad res …
44 – 100 Gli wi ce”. 

Art. 139 ko dek su po stę po wa nia cy wil ne go
mó wi o do rę cze niu za stęp czym. W przy pad ku
pi sma prze sła ne go pocz tą na le ży zło żyć je
w pla ców ce pocz to wej ope ra to ra pu blicz ne go,
umiesz cza jąc za wia do mie nia o tym w drzwiach
miesz ka nia ad re sa ta lub w od daw czej skrzyn ce
pocz to wej ze skut kiem do rę cze nia. W sy tu acji,
gdy po zwa ny nie miesz kał od dzie wię ciu lat
pod po da nym w po zwie ad re sem, to nie otrzy -
mał na ka zu za pła ty – tym bar dziej nie wie dział
o to czą cym się prze ciw ko nie mu po stę po wa niu
oraz z ja kie go po wo du do szło do nie go, nie

mógł więc wnieść
w ter mi nie sprze ci wu
od na ka zu za pła ty.
Sąd opie ra jąc się
na pod sta wie art. 139
k. p. c. o do rę cze niu
za stęp czym na ka zu
za pła ty po zwa ne mu,
na wnio sek po wo da,
nadał klau zu lę wy ko -
nal no ści na ka zo wi za pła ty w po stę po wa niu
upo mi naw czym. Sąd tak uczy nił 29 li sto pa -
da 2013 ro ku, wy da jąc sto sow ne po sta no wie -
nie, na to miast po wód do star czył je ko mor ni ko -
wi ce lem od szu ka nia po zwa ne go i wsz czę cia
eg ze ku cji. Ten usta lił, że po zwa ny jest eme ry -
tem w ZUS -ie i wsz czął eg ze ku cję z eme ry tu ry
po zwa ne go. 

Co cie ka we, ko mor nik nie był w sta nie
okre ślić, z ja kie go ty tu łu po wsta ło zo bo wią za -
nie bę dą ce przed mio tem na ka zu za pła ty, gdyż
sam na kaz te go nie okre śla. Z na ka zu moż -
na się do wie dzieć, że od set ki usta wo we
za zwło kę by ły na li cza ne od stycz nia 2005 ro -
ku. Sam po zwa ny nie pa mię ta, że by był dłuż ni -
kiem ko go kol wiek i z cze go mo gły by te zo bo -
wią za nia fi nan so we wy ni kać. 

W przed sta wio nej sy tu acji po zo sta je mu
zwró cić się do Są du Re jo no we go w Lu bli nie -
-Za chód z wnio skiem o przy wró ce nie ter mi nu
do wnie sie nia sprze ci wu do wy da ne go na ka zu
za pła ty w po stę po wa niu upo mi naw czym, uza -
sad nia jąc sto sow nie wnio sek. 

Cza sa mi do brze jest we wła snym in te re sie
in for mo wać po ten cjal nych wie rzy cie li o zmia -
nie ad re su za miesz ka nia, aby nie być za sko czo -
nym. Moż na są dzić na pod sta wie te go, że po -
wód jest fir mą z Luk sem bur ga, któ rej przed -
mio tem dzia łal no ści jest ob rót wie rzy tel no ścia -
mi fi nan so wy mi, gdzie głów ny mi jej kon tra -
hen ta mi są fir my te le ko mu ni ka cyj ne i ubez pie -
cze nio we oraz wszel kie pod mio ty zaj mu ją ce
się dys try bu cją usług. Moż na więc do mnie my -
wać, że dług po zwa ne go po wstał w któ rejś
z tych sfer usług. 

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

Po wia to wy rzecz nik kon su men tów ra dzi
Na kaz za pła ty w po stę po wa niu upo mi naw czym w prak ty ce

Po wódz two z Luk sem bur ga

Ryszard Kowrygo

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

Małgorzata Supińska

K I  N A  S T O W  S K I
Ar tur – ostat nio za -
miesz ka ły Gie rał to wi -
ce, ul. Cho pi na 25.
Po szu ki wa ny na pod -
sta wie li stu goń cze go

wy da ne go przez Sąd Re jo no wy w Gli -
wi cach, sy gna tu ra akt III K 1240/10
z 8.12.2010 r., ści ga ny za prze stęp stwo
z art. 286 § 1 kk.

––––––––––––––––––––––––––
BA ŁA Da niel – ostat -
nio za miesz ka ły Knu -
rów, ul. Gen. Si kor -
skie go 4B/5. Po szu ki -
wa ny na pod sta wie li -

stu goń cze go wy da ne go przez Sąd Re -
jo no wy w Gli wi cach, sy gna tu ra akt
IXK 1660/08 z 27.12.2011 r., po szu ki -
wa ny za prze stęp stwo z art. 209 §1 kk.

BA RA NOW SKI Łu -
kasz – ostat nie zna ne
miej sce za miesz ka nia
Knu rów, ul. Kra sic -
kie go 3/11. Po szu ki -
wa ny na pod sta wie li -

stu goń cze go wy da ne go przez Sąd Re -
jo no wy w Gli wi cach, sygn.
akt IX K 145/12 z 11.07.2013 r.,
za prze stęp stwo z art. 278 § kk.

––––––––––––––––––––––––––
KO SEK Bo że na –
ostat nio za miesz ka ła
Knu rów, ul. Sien kie -
wi cza 29A/6. Po szu -
ki wa na na pod sta wie

li stu goń cze go wy da ne go przez Sąd
Re jo no wy w Gli wi cach, sygn.
akt IX K 3531/10 z 11.04.2013 r.,
za prze stęp stwo z 284§1kk.

K O  Z Ł O W  S K I
Krzysz tof – ostat nio
za miesz ka ły Knu rów,
ul. Ki liń skie go 8D/8.
Po szu ki wa ny na pod -
sta wie li sty goń cze go

wy da ne go przez Sąd Re jo no wy w Gli -
wi cach, sygn. akt IX K 1457/05
z 17.09.2009 r., za prze stęp stwo
z art. 280 § 1 kk.

––––––––––––––––––––––––––
MOŃ KA Ma riusz –
ostat nio za miesz ka ły
Knu rów, ul. Ka pe la -
nów Woj sko wych
8D/17. Po szu ki wa ny

na pod sta wie li stu goń cze go wy da ne go
przez Sąd Re jo no wy w Gli wi cach, sygn.
akt IX K 333/10 z 12.09.2011 r., za prze -
stęp stwo z 178 a §1kk.

PO SZU KI WA NI PRZEZ PO LI CJĘ
Na proś bę Ko mi sa ria tu Po li cji w Knu ro wie za -
miesz cza my zdję cia i da ne miesz kań ców na sze -
go po wia tu po szu ki wa nych przez Wy dział Kry mi -
nal ny. Po li cja (za pew nia jąc ano ni mo wość) cze -
ka na in for ma cje od osób, któ re mo gą coś 

wie dzieć o ich obec nym miej scu prze by wa nia.
Moż na je zgła szać pod nr. tel. 32 337 25 38,
32 337 25 37, 32 337 25 00 lub 997 i 112 lub prze -
sy łać ma ilo wo na ad res: knu row@gli wi ce.ka.po li -
cja.gov.pl. 

Po pu la ry zo wa nie wie dzy oraz
edu ka cja z za kre su bez pie czeń -
stwa – w szcze gól no ści ra tow nic -
twa i ochro ny prze ciw po ża ro wej
– wśród uczniów szkół pod sta -
wo wych, gim na zjal nych i po -
nad gim na zjal nych by ło ce lem
kon kur su, któ ry od był się 16
kwiet nia w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach.
Uczest ni cy kon kur su mie li za za -
da nie roz wią zać pi sem ny test zło -
żo ny z 20 py tań, ale aby wy ło nić
zwy cięz ców, ko niecz ne by ły do -
gryw ki ust ne. Naj lep szy wśród za -
wod ni ków ze szkół pod sta wo wych
był Mar cin Ma te ra, II miej sce za jął
Da wid Du sza, zaś III – Bar tosz Gro -
chol. W gru pie gim na zjum I miej sce
zdo by ła Jo an na Bie niek, II za jął
Grze gorz Jur, a III Bar tosz Ga jew ski.
Kla sy fi ka cja uczniów szkół po nad -
gim na zjal nych przed sta wia ła się na -
stę pu ją co: I miej sce – Ma rek Świą -
tek, II – Ilo na My szor, III – Mo ni ka
Kwa śniok. 

Atrak cyj ne na gro dy (m.in. apa ra ty
fo to gra ficz ne) wrę czy li uczniom oraz
gra tu lo wa li zwy cię stwa: sta ro sta gli -
wic ki Mi chał Nie szpo rek, An drzej
Frej no – pre zes Za rzą du Po wia to we go
ZOSP RP w Gli wi cach, Ma ciej Ka wa –
ko men dant Ko mi sa ria tu Po li cji w Knu -
ro wie, Łu kasz No wak – młod szy
ognio mistrz z KM PSP w Gli wi cach
oraz Zbi gniew Mać ko wiak z Wy dzia łu
Za rzą dza nia Kry zy so we go sta ro stwa.

Kon kurs zor ga ni zo wa ło Sta ro stwo
Po wia to we w Gli wi cach. 

(SoG)

Zwycięzcy konkursu po wrę cze niu na -
gród.
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Knu row ski ogól niak po wo ła ny zo stał 1
wrze śnia 1954 ro ku – w ra mach funk -
cjo nu ją cych wte dy jed no li tych szkół
ogól no kształ cą cych – ja ko Szko ła Pod -
sta wo wa i Li ceum Ogól no kształ cą ce
(w la tach 1954-1966) w bu dyn ku Szko -
ły Pod sta wo wej nr 2 przy obec nej uli cy
Tho ma sa W. Wil so na. W 1966 ro ku,
po od da niu do użyt ku no we go bu dyn ku
szkol ne go przy obec nej uli cy 1 Ma ja,
peł na śred nia szko ła no si ła na zwę Li -
ceum Ogól no kształ cą ce im. Alek san dra
Za wadz kie go. Sto pień li ce al ny miał
wów czas cha rak ter roz wo jo wy, to zna -
czy, że w ro ku szkol nym 1954/55 by ła
tyl ko jed na kla sa ósma, w ko lej nym ro -
ku – dzie wią ta kla sa oraz na bór do kla -
sy ósmej. 

Pierw szy eg za min doj rza ło ści zło -
ży ło w ma ju 1958 ro ku pierw szych 23
abi tu rien tów tej szko ły. Re for ma li -
ceum (la ta 60. XX wie ku) spo wo do wa -
ła, że za czę ło ono funk cjo no wać na ba -
zie ośmio kla so wej szko ły pod sta wo -
wej. Za ist nia ła ko niecz ność wpro wa -
dze nia no wych pro gra mów na ucza nia,
za sto so wa no rów nież no wą nu me ra cję
klas: pierw sza – dru ga – trze cia –
czwar ta, za miast do tych czas obo wią zu -
ją cych: ósma – dzie wią ta – dzie sią ta –
je de na sta. Rów nież w la tach 60. opra -
co wa no no we pro gra my na ucza nia,
utrzy my wa ły one za sa dę jed no li to ści,
bez zróż ni co wa nia na ty py czy pro fi le
kształ ce nia. W kla sie czwar tej -ma tu ral -
nej wpro wa dzo no czte ro go dzin ne za ję -
cia se mi na ryj ne: hu ma ni stycz ne, ma te -
ma tycz no -fi zycz ne, bio lo gicz no -che -
micz ne i ję zy ków ob cych. 

W ro ku szkol nym 1972/73 w knu -
row skim li ceum wpro wa dzo no na ucza -
nie spro fi lo wa ne, wpro wa dza jąc trzy
pro fi le: pod sta wo wy, ma te ma tycz no -fi -
zycz ny i hu ma ni stycz ny oraz tro chę
póź niej – bio lo gicz no -che micz ny. Po
od da niu do użyt ku no we go bu dyn ku
szkol ne go trwa ła mo der ni za cja obiek tu
(pra cow nie przed mio to we, sa la gim na -
stycz na, strzel ni ca tu ne lo wa, za ple cza
dy dak tycz ne). W 1988 ro ku LO pod le -
ga mo der ni za cji – w szko le po wsta je

pierw sza pra cow nia kom pu te ro wa, któ -
ra sta le jest uno wo cze śnia na, tak że
dzi siaj każ dy uczeń po słu gu je się no -
wo cze snym, spe cja li stycz nym opro gra -
mo wa niem kom pu te ro wym. 

W 1980 ro ku po wo ła no Ze spół
Szkół, a od 1991 ro ku je go pa tro nem
zo stał Igna cy J. Pa de rew ski. W la -
tach 1980-1998 w skład Ze spo łu Szkół
wcho dzi ło Li ceum Ogól no kształ cą ce
im. I. J. Pa de rew skie go i Li ceum Za -
wo do we. Od 1998 ro ku funk cjo no wa ło
zaś Li ceum Eko no micz ne oraz Po li ce -
al ne Stu dium Za wo do we (w bu dyn ku

szkol nym przy obec nej uli cy Szpi tal -
nej), obec nie Tech ni kum kształ cą ce
w cy klu 4-let nim. 

W cią gu 60 lat knu row skie li ceum
ukoń czy ło 5 586 ab sol wen tów. W ju bi le -

uszo wym ro ku dia men to wych ob cho dów
do eg za mi nu doj rza ło ści przy stą piło 138
abi tu rien tów. Szko ła – ju bi lat ka mo że po -
szczy cić się wie lo ma osią gnię cia mi dy -
dak tycz ny mi, spor to wy mi, mu zycz ny mi.
Re zul ta tem pra cy uczniów i na uczy cie li
by ły i na dal są wy ni ki osią ga ne w olim -
pia dach przed mio to wych (na szcze blu
cen tral nym i okrę go wym) oraz kon kur -
sach hi sto rycz no -li te rac kich. Od 1967 ro -
ku szko łę pro mu je chór Scho la Can to -
rum, któ ry jest lau re atem co rocz ne go
Prze glą du Ze spo łów Ar ty stycz nych
na szcze blu wo je wódz kim i cen tral nym,
zdo byw cą pu cha ru Mi ni stra Oświa ty
i Wy cho wa nia, wie lo krot nym zdo byw cą
na gród i wy róż nień na fe sti wa lach kra jo -
wych i za gra nicz nych. W „Pa de rew -
skim” re ali zo wa ny jest z wiel kim po wo -
dze niem pro gram So kra tes – Co me nius
Plan spil (ów pro gram do ce nio ny zo stał
przez Mi ni stra Edu ka cji Na ro do wej
i uho no ro wa ny spe cjal nym wy róż nie -
niem). Efek tem tych dzia łań jest współ -
pra ca knu row skie go Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go z po dob ny mi pla ców ka mi
za gra ni cą – w Cze chach, Niem czech,
Fin lan dii, Sło wa cji. Dzię ki ini cja ty wie
na uczy cie li i uczniów od 1999 ro ku or ga -

ni zo wa na jest
dzia łal ność cha -
ry ta tyw na – wo -
lon ta riat pod ha -
słem nie sie nia
po mo cy po trze -
bu ją cym i nie -
peł no spraw nym. 

60 lat dzia łal -
no ści knu row -
skie go LO to tak -
że suk ce sy spor -
to we – w za wo -
dach o Me mo riał
Ja nu sza Ku so ciń -
skie go, w Mię -
dzy na ro do wym

Czwór bo ju Lek ko atle tycz nym, w za wo -
dach strze lec kich (kil ka krot nie na szcze -
blu cen tral nym), jak rów nież osią gnię cia
na in nych po lach – w kon kur sach czy tel -
ni czych, te atral nych czy esku la pia dzie. 

Oko ło 85 pro cent ab sol wen tów szko -
ły to miesz kań cy Knu ro wa. War to wy -
mie nić jej licz ne suk ce sy, ta kie jak m.
in.: zda wal ność eg za mi nu doj rza ło ści
w LO – 100 pro cent, wy so kie wy ni ki
z przed mio tów obo wiąz ko wych i do dat -
ko wych, re ali zo wa ne z wiel kim po wo -
dze niem dy dak tycz ne pro gra my eu ro -
pej skie, wy ciecz ki edu ka cyj ne, wy mia -
na mię dzy na ro do wa, ak tyw ny sa mo rząd
uczniow ski, po nad dwa dzie ścia kół za -
in te re so wań – przed mio to wych. Dzię ki
Po wia to wi Gli wic kie mu, któ ry od 1999
ro ku jest or ga nem pro wa dzą cym szko łę,
pla ców ka ma no wo wy bu do wa ną, no -
wo cze sną ha lę spor to wą z si łow nią. 

Wie lu by łych uczniów knu row skie -
go „ogól nia ka”, któ rzy w mu rach tej
szko ły zda wa li eg za min doj rza ło ści,
pia stu je dziś wy so kie sta no wi ska – są
pra cow ni ka mi wyż szych uczel ni, na -
uczy cie la mi, le ka rza mi, pra cu ją w si -
łach zbroj nych, ad mi ni stra cji pań stwo -
wej, gór nic twie, re sor cie spra wie dli -
wo ści, są dusz pa ste rza mi, wła ści cie la -
mi i za rząd ca mi swych pry wat nych

firm. Na le ży pod kre ślić, że wśród
obec ne go gro na pe da go gicz ne go szko -
ły po nad 40 pro cent to jej daw ni
ucznio wie. Wśród by łych pe da go gów

są oso by, któ re tu – w tej szko le – roz -
po czy na ły pra cę w za wo dzie na uczy -
cie la i pra co wa ły do osią gnię cia wie ku
eme ry tal ne go. 

Pierw szy eg za min doj rza ło ści
w 1958 ro ku zda wa li abi tu rien ci z rocz -
ni ka 1940, te go rocz ny eg za min doj rza -
ło ści zda ją ucznio wie z rocz ni ka 1995.
To róż ni ca po ko le nio wa wy no szą ca 55
lat. Na praw dę trzy po ko le nia ab sol -
wen tów! 

MA RIA GRZE LEW SKA

60-le cie Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie (1954-2014)

DO BRA SZKO ŁA!
Trwa ją przy go to wa nia do ob cho dów 60-le cia Li ceum Ogól no kształ cą ce go w Knu ro wie. War to z tej oka zji przy po -
mnieć hi sto rię tej naj bar dziej zna nej w tym mie ście szko ły po na dgim na zjal nej. Uwa ga – we wrze śniu or ga ni zu je
ona im pre zę ju bi le uszo wą.

Obec nie w skład „Pa der ka” wcho dzi I LO przy ul. 3 Ma ja 21 oraz Tech ni kum
Nr 1 przy ul. Szpi tal nej 25 w Knu ro wie.
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Do bór tych atrak cji nie był przy pad ko -
wy. Wy ni ka ze spe cy fi ki tej szko ły,
w któ rej dzia ła ją m.in. kla sa mun du ro -
wa i kla sa me dycz no -ko sme tycz na, ale
kształ cą się tu też np. tech ni cy eko no -
mi ści i ar chi tek ci kra jo bra zu. Prze ko -
nać się o tym moż na by ło 3 kwiet nia,
kie dy to Ze spół Szkół im. Ma rii Ko -
nop nic kiej w Py sko wi cach zor ga ni zo -
wał dla te go rocz nych ab sol wen tów
gim na zjów Dzień Otwar ty. By ła to nie
tyl ko oka zja do za po zna nia się z ofer tą
edu ka cyj ną pla ców ki, ale i zo ba cze nia,
jak wy glą da ją za ję cia w tej szko le.

Gim na zja li ści wzię li udział m.in.
w warsz ta tach dzien ni kar skich, geo gra -
ficz nych, ję zy ko wych, in for ma tycz -
nych i eko no micz nych. Przy go to wa no
dla nich tak że za ję cia z wi za żu, ma ki ja -
żu, sa mo obro ny i sztuk wal ki. Te go
dnia od był się rów nież fi nał kon kur su
eko no micz ne go – „Mam po mysł
na przy szłość, mam po mysł na wła sny
biz nes” skie ro wa ne go do gim na zja li -
stów oraz uczniów „Ko nop nic -
kiej”. I miej sce za jął w nim Mar cel Fa -
bian z Gim na zjum nr 1 w Py sko wi -
cach, II – Mak sy mi lian Pri mus z Gim -

na zjum im. Ja na Paw ła II w Wie low -
si, III – Adam John z Gim na zjum im.
Ja na Paw ła II w Wie low si, IV miej sce
zdo by ła Alek san dra Bro da z Gim na -
zjum im. Ire ny Sen dler w Tosz ku. Bar -
dzo cie ka wym wy da rze niem pod czas
Dnia Otwar te go był efek tow ny po kaz
Gru py Szyb kie go Re ago wa nia Ko men -
dy Miej skiej Po li cji w Gli wi cach. Licz -
nie przy by łym uczniom i gro nu pe da -
go gicz ne mu to wa rzy szył rad ny, prze -
wod ni czą cy Ko mi sji Edu ka cji Ra dy
Po wia tu Gli wic kie go – Ma riusz Pod -
broż ny. (SoG) 

Atrak cje w „Ko nop nic kiej”
Wi zaż, ma ki jaż, sa mo obro na i sztu ki wal ki – ta kie m.in. atrak cyj ne za ję cia „za li czyć” moż na by ło w Ze spo le Szkół
im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach. 

Te go dnia szkol ne po dwó rze opa no wa ła po li cyj na gru pa szyb kie go re ago -
wa nia.
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Ucznio wie LO na trzy dnio wej wy ciecz ce do War sza wy, ze
swym wy cho waw cą Alojzym Foj ci kiem. Zdję cie wy ko na no
w ma ju 1963 ro ku. 
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JU BI LE USZO WE URO CZY STO ŚCI
Dy rek cja knu row skie go „Pa der -
ka” za pra sza ab sol wen tów
na uro czy sto ści ju bi le uszo we.
Chęt ni win ni skon tak to wać się
z se kre ta ria tem Li ceum Ogól -
no kształ cą ce go w Knu ro wie:
32 235 19 61. Ju bi le uszo we uro -
czy sto ści za pla no wa no na 26
wrze śnia. 

PO CZET DY REK TO RÓW
W cią gu 60 lat obec no ści 
Li ceum Ogól no kształ cą ce go
im. I. J. Pa de rew skie go dy rek to -
ra mi by li: Zu zan na Ma tu szek –
1955–1967; Hen ryk Mo szyń ski –
1967-1990; Jan Ko rus – 1990-
2006, zaś od 2006 do na dal Do -
ro ta Gu mien ny; wi ce dy rek to ra -
mi zaś: Ste fan Bia ły – 1972-1990;
Kry sty na Gór ka – 1990-2001;
Da nu ta Stad nic ka – 1997 do na -
dal (wi ce dy rek tor w Tech ni -
kum); Gra ży na Dą brow ska
2001-2006, Bo że na Le żuch –
2006 do na dal. 
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Dokończenie ze str. 1

Każ de go dnia uczest ni cy ma ra to nu za -
czy na li tra sę o godz. 8.00, a koń czy li
o 20.00. No co wa li w prze róż nych pen -
sjo na tach ulo ko wa nych na tra sie. 

– War to za zna czyć, że bieg ma ra -
toń ski to nie to sa mo, co szta fe ta bie go -
wa. W ma ra to nie każ dy bie gnie, ile
chce, na ile się czu je, zaś w szta fe cie
licz ba ki lo me trów dla każ de go za wod -
ni ka jest ści śle okre ślo na – tłu ma czy
Cze sław No wak, pre zes Ama tor skie go
Klu bu Bie ga cza w Knu ro wie, któ ry był
ini cja to rem przed się wzię cia. Naj wię cej

ki lo me trów prze bie gli w cią gu ca łej
tra sy Zbi gniew Kop szak i Le szek Ka łu -
ża – po 230 km. 

– At mos fe ra pod czas wy pra wy by -
ła na praw dę wspa nia ła, hu mo ry nam
do pi sy wa ły i bie gli śmy z uśmie cha mi
na ustach. By ły mo men ty trud niej sze,
jak np. od ci nek po mię dzy Au strią
a Wło cha mi – w Al pach, tu trze ba by -
ło biec pod gó rę, gdzie za le gał śnieg.
Jed nak prze wa ża ły chwi le pięk ne
i wzru sza ją ce, kie dy lu dzie spo tka ni
po dro dze ser decz nie nas wi ta li i po -
zdra wia li. Ca ły nasz wy si łek ofia ro -
wa li śmy w po dzię ce za ka no ni za cję

Ja na Paw ła II. Bie gli śmy z po ko rą, by
w ten spo sób dać coś od sie bie – do -

da je Cze sław No wak. – Ca ła eki pa
pra gnie po dzię ko wać wszyst kim lu -

dziom do brej wo li za nie oce nio ne
wspar cie.

Uczest ni cy bie gu przy zna ją, że wra -
żeń z uro czy sto ści ka no ni za cyj nych nie
da się opi sać sło wa mi, to nie zwy kłe
prze ży cie, je dy ne w swo im ro dza ju.
Za wod ni cy dzień po ka no ni za cji wbie -
gli tak że na Mon te Cas si no. Jak za po -
wia da Cze sław No wak, być mo że ko -
lej ną wy pra wę do Włoch uda się zor ga -
ni zo wać za rok – w 10 rocz ni cę śmier -
ci Ja na Paw ła II. 

Ho no ro wy pa tro nat nad bie giem ob -
ję li me tro po li ta ka to wic ki abp Wik tor
Skworc, wi ce sta ro sta gli wic ki Wal de -
mar Do mbek, pre zy dent Knu ro wa
Adam Rams oraz wójt Pil cho wic Jo an na
Ko ło czek -Wy bie rek. Głów nym spon so -
rem przed się wzię cia był PW ATEX Sp.
z o.o. – Adam Jon der ko. (SoG)

Spo tka nie od by ło się 23 kwiet nia
i zwią za ne by ło z udzia łem tej szko -
ły w kon kur sie pn. „Krę ci mnie zdro -
wie”, or ga ni zo wa nym przez Fun da -
cję Al che mia Spor tu. Prof. Je rzy Bu -
zek jest Ho no ro wym Prze wod ni czą -
cym Ra dy tej fun da cji. Gra tu lo wał
mło dzie ży „Pa der ka” ak tyw ne go
upra wia nia spor tu. Po li tyk mó wił
m.in. o swych za in te re so wa niach
spor to wych i o tym, co da je sport: –
Przede wszyst kim to du ża fraj da,
któ ra po ma ga w na uce. Ży czę wam,
że by ście się do brze ba wi li, gdy bie -
ga cie, gra cie w pił kę lub np. ska cze -
cie w dal – mó wił.

Ucznio wie prze ko na li się, że
prof. Je rzy Bu zek sam jest pa sjo na -

tem spor tu i po tra fi in nych sku tecz -
nie do te go za chę cać. Do ak tyw no -
ści fi zycz nej na ma wiał też mło dzież
sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo -
rek. Pod czas spo tka nia prof. Je rzy

Bu zek przed sta wił dzia łal ność Fun -
da cji Al che mia Spor tu i ce le kon -
kur su „Krę ci mnie zdro wie”. Pod -
kre ślił, że Ze spół Szkół im. I. J. Pa -
de rew skie go wy bra ny zo stał ja ko
je den z 13 je go uczest ni ków w woj.
ślą skim – ze wzglę du na du żą wa gę,
ja ką w tej szko le przy wią zu je się
do pro pa go wa nia spor tu wśród mło -
dzie ży. Głos za bra ła tak że sty pen -
dyst ka Fun da cji Al che mia Spor tu,
Zu zan na Chmiel – mło da, zdol na
za wod nicz ka upra wia ją ca hip pi kę.
Do ko na nia spor to we mło dzie ży
„Pa de rew skie go” przed sta wio ne zo -
sta ły w spe cjal nie przy go to wa nej
pre zen ta cji. Prof. Je rzy Bu zek
chwa lił te dzia ła nia i za pro sił szko -

łę na fi nał kon kur su za pla no wa ny
w Kło buc ku. Tam oka za ło się, że
„Pa de rek” za jął w nim dru gie miej -
sce!

(RG)

Je rzy Bu zek 
za krę co ny na spor to wo
– Ja ko mło dy chło pak naj chęt niej gra łem w pił kę noż ną, a póź niej też
w siat ków kę i ko szy ków kę. Po tem do łą czy ły do te go ka ja ki i jaz da
kon na – mó wił prof. Je rzy Bu zek pod czas spo tka nia w Ze spo le Szkół
im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie. – Sport na uczył mnie wie le, mię dzy
in ny mi za sad fa ir play, któ re do dziś sto su ję w po li ty ce.

Prof. Je rzy Bu zek chwa lił mło dzież i na uczy cie li „Pa der ka” za licz ne przed się -
wzię cia spor to we.

Fo
 to

: R
. G

oz
 d

ek

Szta fe ta z po wia tu gli wic -
kie go po raz ko lej ny wy -
star to wa ła w Bie gu Po wia -
to wym w na szym part ner -
skim po wie cie Mit tel sach -
sen w Niem czech. Za wo dy
tym ra zem ro ze gra no
w mie ście Ha ini chen.

Bieg, któ ry od był się 26
kwiet nia, or ga ni zo wa ny już
był po raz 22. Wy star to wa ły
w nim 93 szta fe ty, zło żo ne
w su mie z 744 bie ga czy.
Uczest ni cy mie li do prze bie -
gnię cia po nad 28 km.
W skład na szej eki py we szli
ucznio wie po wia to wych
szkół po nad gim na zjal nych –
Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de -
rew skie go i Ze spo łu Szkół
Za wo do wych nr 2 w Knu ro -
wie oraz Ze spo łu Szkół im.
Ma rii Ko nop nic kiej w Py sko -

wi cach. By li to Ma te usz Ga -
bor, Emil Ja ku bow ski, Mi -
chał Go du la, Ma te usz Ja na -
rek, Ad rian Pysz ny, Pa tryk
Ko tla rek, Łu kasz Hy ła, Bar -
tosz Ku ty pa i Do mi nik Ju sko -
wiak. Chłop cy za ję li 7 miej -
sce. Dru ży nie ki bi co wa li by -
ły re pre zen tant Pol ski w bie -
gach – wi ce sta ro sta Wal de -
mar Do mbek oraz Sła wo mir
Adam czyk z Za rzą du Po wia -
tu Gli wic kie go, któ ry po nad -
to po biegł w jed nej ze szta fet.
Mło dzie ży to wa rzy szy ły
opie kun ki Mo ni ka Wró bel,
na uczy ciel ka wy cho wa nia fi -
zycz ne go w ZSZ nr 2 w Knu -
ro wie i Syl wia Le nek, ger ma -
nist ka z ZS im. M. Ko nop nic -
kiej w Py sko wi cach.

(SoG)

Po bie gli w Ha ini chen

Re pre zen ta cja po wia tu gli wic kie go już po raz pią ty bra -
ła udział w bie gu w Niem czech. Na zdję ciu jej te go rocz -
ni uczest ni cy.
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5 ma ja w Gli wi cach ro ze gra ny zo stał XIII Tur niej
Gwiazd im. Hen ry ka Ba łu szyń skie go. 

Tur niej Gwiazd, or ga ni zo wa ny przez Dom Dziec ka Nr 2
w Gli wi cach, od był się po raz 13. Od ubie głe go ro ku no si
imię zmar łe go w 2012 r. Hen ry ka Ba łu szyń skie go – za wod -
ni ka m.in. Gór ni ka Za brze, Pia sta Gli wi ce, Vfl Bo chum, re -
pre zen tan ta Pol ski, przy ja cie la wy cho wan ków gli wic kiej

pla ców ki. To wła śnie na jej te re nie od by ły się za wo dy.
Na bo isku po ja wi ły się licz ne dru ży ny, ta kie jak Gór nik Za -
brze, Piast Gli wi ce, Przy ja cie le Do mu Dziec ka, Re pre zen ta -
cja Pol ski w pił ce ha lo wej z lat 1996-2002, Re pre zen ta cja
old bo jów Ślą ska, Gwa rek Za brze, IPA Gli wi ce (Mię dzy na ro -
do we Sto wa rzy sze nie Po li cji), GAF Eu ro tech Gli wi ce – dru -
ży na Eks tra kla sy pił ki ha lo wej oraz dzie ci z do mu dziec ka.
Wśród uczest ni ków im pre zy by ło wie lu pił ka rzy zna nych ki -
bi com pił ki noż nej, m.in. Ka mil Ko sow ski, Ad rian Si ko ra,

An drzej Orze szek, Da riusz Ko se ła, Piotr Roc ki,
Jó zef Dan kow ski. 

Naj lep szym ze spo łem tur nie ju zo sta ła Re pre -
zen ta cja Pol ski w pił ce ha lo wej z lat 1996- 2002
pro wa dzo na przez Ro ma na So wiń skie go. Dy -
rek tor Do mu Dziec ka Nr 2 Mał go rza ta Ha ra sy -
mo wicz oraz wy cho waw ca Woj ciech Ki jew ski
po dzię ko wa li za udział i wspar cie dru ży nom,
spon so rom na gród, przy ja cio łom do mu, żo nie
i sy no wi Hen ry ka Ba łu szyń skie go oraz wrę czy li
m.in. pu cha ry i pa miąt ko we me da le. Z ra mie nia
Po wia tu Gli wic kie go w spo tka niu uczest ni czy ła
se kre tarz Mag da le na Bud ny.

Dzie ci ob da ro wa ne zo sta ły m.in. sprzę tem
spor to wym i ko szul ka mi. 

Tur niej zor ga ni zo wał Dom Dziec ka Nr
2 w Gli wi cach, a je go współ or ga ni za to rem był
Pod okręg Za brze Ślą skie go Związ ku Pił ki Noż -
nej. 

(SoG)

Pił ka rze dla dzie ci 

Po wy ru sze niu z Wil czy ma ra ton prze biegł m.in. przez Pil cho wi ce.

Ma ra ton na ka no ni za cję: 
z Wil czy do Wa ty ka nu

Na zdję ciu Woj ciech Ki jew ski (pierw szy z le wej), po my sło daw ca
i głów ny or ga ni za tor tur nie ju, dzię ki któ re mu pił kar skie gwiaz dy pro -
pa gu ją sport wśród wy cho wan ków do mu dziec ka i ich wspie ra ją.
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Tym ra zem po da je my prze pis na pysz -
ne cia sto po ma rań czo we, pro ste i szyb -
kie w przy go to wa niu. Sma ku je wy bor -
nie, o czym prze ko na li śmy się dzię ki

Jo an nie Pik tas ze Sta ro stwa Po wia to -
we go w Gli wi cach. Pa ni Jo asia na co
dzień kie ru je Wy dzia łem Roz wo ju
i Pro mo cji w sta ro stwie, na to miast

od świę ta – kon kret nie
na swo je uro dzi ny – przy go -
to wu je m.in. wspa nia łe wy -
pie ki. Ten wy pró bo wa ny
przez nią prze pis mo że my
z czy stym su mie niem po le -
cić na szym Czy tel ni kom!
Skład ni ki na cia sto:
� 500 g mą ki 
� 220 g cu kru 
� 2 jaj ka 
� 500 g jo gur tu grec kie go 
� 150 ml ole ju ro ślin ne go 
� 2 pła skie ły żecz ki so dy
oczysz czo nej 

� otar ta skór ka i sok wy ci śnię ty z jed -
nej po ma rań czy 
Skład ni ki na krem:
� 2 ser ki kre mo we, śmie tan ko we
po 125 g 
� 100g ma sła
� 1/2 szklan ki cu kru pu dru 
Wy ko na nie
1. Jaj ka ubi ja my z cu krem na pu szy stą
ma sę. Do da je my sok z po ma rań czy,
otar tą skór kę, olej, a na koń cu jo gurt.
De li kat nie mie sza my i do da je my prze -
sia ną mą kę z so dą. Cia sta nie wy ra bia -
my, ani nie mik su je my – je dy nie łą czy -
my skład ni ki. Go to we cia sto prze le wa -
my do for my wy ło żo nej pa pie rem
do pie cze nia. 

Pie cze my w pie kar ni ku roz grza nym
do 160 stop ni C przez 50 mi nut (lub
do tzw. su che go pa tycz ka). 
2. Cia sto wyj mu je my z pie kar ni ka
i cze ka my aż osty gnie. W tym cza sie
przy go to wu je my krem. Ma sło ubi ja my
na gład ką ma sę. W trak cie mik so wa nia
do da je my cu kier pu der oraz se rek
śmie tan ko wy. Ca łość mik su je my, aż
nie bę dzie gru dek. 

Krem przed na kła da niem na cia sto
mo że my schło dzić pa rę mi nut w lo -
dów ce. Cia sto de ko ru je my cząst ka mi
po ma rań czy lub man da ry nek, moż na je
tak że po sy pać wiór ka mi ko ko so wy mi
lub płat ka mi mig da łów.

(RG)
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Ja dwi ga oraz Ma te usz Spał ko wie by li
mło dym szczę śli wym mał żeń stwem,
któ re do cze ka ło się dwój ki dzie ci.
W ro ku 1937 czte ro oso bo wa ro dzi na
prze pro wa dzi ła się do Py sko wic, aby
w mie ście roz po cząć no we, lep sze ży -
cie. Nie ste ty ich ro dzin ne szczę ście nie
trwa ło zbyt dłu go, gdyż już dwa la ta
póź niej Ma te usz zo stał za cią gnię ty
do woj ska, a na stęp nie in ter no wa ny

do Ro sji, z któ rej ni gdy już nie wró cił.
Praw do po dob nie zgi nął w obo zie kon -
cen tra cyj nym.

Roz pacz Ja dwi gi by ła prze ogrom na,
prze cież by ła pięk ną, mło dą ko bie tą
i nie wy obra ża ła so bie ży cia bez uko -
cha ne go mę ża. Otu chy i mo ty wa cji
do pra cy i ży cia do da wa ły jej dzie ci –
kie dy zgi nął ich oj ciec, Ma ria mia ła
lat 6, a Jó zef za le d wie 4. Ja dwi ga czu ła

ogrom ną bez rad ność, po zo sta wio na
bez środ ków do ży cia po sta no wi ła opu -
ścić przy tul ne miesz kan ko w Py sko wi -
cach i wy ru szy ła z dzieć mi do Świ bia,
gdzie miesz ka ła jej sio stra. Mło da
wdo wa za miesz ka ła wraz z dzieć mi
w ma lut kim po ko iku, zda na na ła skę
i nie ła skę swo jej sio stry i jej mę ża. Jed -
nak ro dzi na Spa łek z otwar tym ser cem
przy ję ła no wych do mow ni ków i Ja dwi -

dze oraz jej dzie ciom ni cze go u nich
nie bra ko wa ło. 

Mi ja ły la ta, Ja dwi ga po ma ga ła
w go spo dar stwie, pra co wa ła w po lu,
dba ła o in wen tarz, wy cho wy wa ła swo -
je dzie ci naj le piej jak po tra fi ła, ni gdy
też nie skar ży ła się na swój smut ny los.
Gdy dzie ci pod ro sły, po sta no wi ła się
usa mo dziel nić i wy na ję ła do mek
od pań stwa Se kul la. Ma ria i Jó zef
pod okiem mat ki wy ro śli na mą drych,
uczci wych i wraż li wych mło dych lu -
dzi. 

Po nie wier ka ro dzi ny za koń czy ła się
w 1959 ro ku, kie dy to Ma ria po ślu bi ła
Jó ze fa Glo gow skie go, mło dzień ca któ -
re go zna ła od dzie ciń stwa i ko cha ła
od za wsze. Do mło de go mał żeń stwa
uśmiech nął się los – w dol nej czę ści
Świ bia miesz ka li pań stwo Jen dry sik,
któ rzy nie mie li wła snych dzie ci, ani
ro dzi ny, któ ra mo gła by za jąć się ni mi
na sta rość, za pro po no wa li Jó ze fo wi

i Ma rii, że w za mian za do zgon ną opie -
kę od da dzą im swo je go spo dar stwo
i dom. 

Ja dwi ga wresz cie od na la zła spo kój
i po czu cie bez pie czeń stwa, wraz
z cór ką oraz jej mę żem za miesz ka ła
u pań stwa Jen dry sik. No wa, du ża wie -
lo po ko le nio wa ro dzi na ży ła w zgo -
dzie i mi ło ści przez wie le lat. Rów -
nież jej syn Jó zef zna lazł w Świ biu
mi łość swo je go ży cia i oże nił się Gi -
ze lą Je scho nek, z któ rą miesz ka
w Świ biu szczę śli wie po dzień dzi -
siej szy. Pań stwo Spa łek ma ją dwo je
dzie ci Roz wi tę i An drze ja oraz
wnucz kę Mo ni kę.

Ma ria i Jó zef do cze ka li się trój ki
dzie ci: wy cho wa li Te re sę, Hen ry ka
i Ja na, a Ja nek – oj ciec We ro ni ki i Wik -
to rii ja ko naj młod szy syn odzie dzi czył
po ro dzi cach go spo dar stwo. Pań stwo
Glo gow scy ma ją dzie więć wnu czek
oraz jed ną pra wnucz kę. 

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
Pas cha. Ma te ria ły pro mo cyj ne Po wia tu
Gli wic kie go otrzy mu ją: Ma te usz Cy -
roń, Syl wia Je lo nek oraz Sa bi na Kra in.
Gra tu lu je my! W ce lu usta le nia ter mi nu
od bio ru na gro dy pro si my o kon takt te -
le fo nicz ny, nu mer tel. 32 332 66 65. 

Po wy żej za miesz cza my ko lej ną
krzy żów kę. Roz wią za nie (ha sło krzy -
żów ki) pro si my prze sy łać do 31 ma ja
br. na ad res e -ma il: re dak cja@sta ro -
stwo.gli wi ce.pl lub pocz tą tra dy cyj ną
na ad res Sta ro stwo Po wia to we w Gli -
wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-
100 Gli wi ce, do pi sek „Wia do mo ści
Po wia tu Gli wic kie go”. (SoG) 

KK RR ZZ YY ŻŻ ÓÓ WW KK AA Z  Z  HH AA SS ŁŁ EE MM

1. By ło te ma tem kon kur su dla
uczniów zor ga ni zo wa ne go 16 kwiet -
nia w Sta ro stwie Po wia to wym
w Gli wi cach. 
2. Na zwa jed ne go z nie miec kich po wia -
tów – part ne ra Po wia tu Gli wic kie go. 
3. „… Eu ro pej ski” – na zwa za da nia
Po wia tu Gli wic kie go, któ re otrzy ma -
ło do fi nan so wa nie w ra mach Re gio -
nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo -

je wódz twa Ślą skie go na la ta 2007-
2013. 
4. … Me ri tus – na zwa na gro dy przy -
zna wa nej za słu żo nym dla Po wia tu Gli -
wic kie go. 
5. Ile lat te mu Pol ska wstą pi ła do Unii
Eu ro pej skiej?
6. „… mnie zdro wie” – na zwa kon kur -
su zor ga ni zo wa ne go przez Fun da cję Al -
che mia Spor tu, w któ rym wziął udział
Ze spół Szkół im. I. J. Pa de rew skie go. 

We se le Ma rii Spa łek z Jó ze fem Glo gow skim – rok 1959.

Zdję cie z lat dwu dzie stych ub. wie ku
– Ja dwi ga Spa łek przed za mąż pój -
ściem. 

Py ta nia do krzy żów ki:
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Wypróbowany przepis

Cia sto po ma rań czo we

� PRAWDZIWE HISTORIE �
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 Po wia to wym w Gli wi cach, a wzię li
w nim udział ucznio wie star szych klas szkół pod sta wo wych. 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. Obok opo wieść spi sa na przez Wik to rię Giem zę z Ze spo łu
Szkol no -Przed szkol ne go im. Li te ra tów Dzie cię cych w Świ biu – pra ca
po wsta ła pod opie ką ger ma nist ki Ewy Pri mus, a ilu stru ją ją zdję cia po -
cho dzą ce ze zbio rów ro dzi ny Glo gow skich. Za pra sza my do lek tu ry.

(Red.)

Cia sto jest de li kat ne, ma sub tel nie po ma rań -
czo wy, na tu ral ny smak. Za pew nia to praw dzi wy
sok z po ma rań czy i otar ta z niej skór ka, nie po -
rów ny wal ne z żad nym sztucz nym aro ma tem. 
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SKARBIEC RODZINNY

WDO WI LOS

Wiosna nasza 
We wiosna wszysko jest naj
Bo momy wtedy tyn maj. Bro ni sław Wą tro ba

Ślą ska frasz ka

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




