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By ło więc na po waż nie i na we so ło. Obie
im pre zy od by ły się 31 ma ja –pierw sza
ra no w Pa ła cu w Pław nio wi cach, a dru ga
po po łu dniu na pla ży w Nie wie szach nad
Je zio rem Pław nio wic kim. Kon fe ren cja
skła da ła się
z trzech pa ne li,
pod czas któ rych
pre lek cje wy gło si li
m.in. prof. Je rzy
Bu zek, Pa weł
Ożóg – ko or dy na -
tor Re gio nal ne -
go Ośrod ka De -
ba ty Mię dzy na ro -
do wej w Ka to wi -
cach, Ra fał Bar tek
– dy rek tor ge ne ral -
ny Do mu Współ -
pra cy Pol sko -Nie -
miec kiej, sta ro sto -
wie na szych part -
ner skich po wia -
tów: Vol ker Uhlig
(Mit tel sach sen), Hel mut Rieg ger (Calw)
i Woj ciech Det tlaff (Puck) oraz przed sta -
wi ciel ka Hrab stwa Den bi gh shi re, Ca ro -
lyn Brin dle, a tak że se kre tarz Po wia tu

Gli wic kie go, Mag da le na Bud ny. Kon fe -
ren cja współ fi nan so wa na by ła przez
Fun da cję Współ pra cy Pol sko -Nie miec -
kiej. Ob ra dy wy ka za ły, jak wie le miesz -
kań cy na szych po wia tów za wdzię cza ją

kon tak tom z part ner ski mi sa mo rzą da mi
w Niem czech, Wiel kiej Bry ta nii i Pol sce. 

Mi łym ak cen tem kon fe ren cji by ło
wrę cze nie sta tu et ki Ho no ro wy Oby -

wa tel Po wia tu Gli wic -
kie go Vol ke ro wi Uhli go -
wi, a tak że – te go rocz nej
na gro dy Be ne Me ri tus 
Chó ro wi „Skow ro nek”

z Gie rał -
to wic.
Moc atra-
k cji dla
w s z y s t  -
kich za -

pew nił Pik nik tu ry stycz ny z Po wia tem
Gli wic kim. By ły wy stę py, kon cer ty,
kon kur sy, dar mo we atrak cje dla dzie -
ci, mi ni tar gi tu ry stycz ne, moż na też

by ło skosz to wać re gio nal nych przy -
sma ków.

Pik nik zor ga ni zo wał – przy wspar -
ciu środ ków unij nych – Po wiat Gli wic -
ki 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 sła wa Ko mo row skie -
go.

(RG)
Wię cej na str. 2, 8-9 i 16

Wy ciecz ka stat kiem po Ka na le Gli -
wic kim to nie la da atrak cja dla mi -
ło śni ków tu ry sty ki wod nej. Po ko nu -
jąc je go tra sę – o dłu go -
ści 40,60 km – z Gli wic do Kę dzie -
rzy na -Koź la moż na prze ko nać się,
że ka nał to tak że cie ka wy za by tek
hy dro tech nicz ny. 

Ka nał Gli wic ki zo stał wy bu do wa ny
w la tach 30. XX wie ku, za czy na się
w Kę dzie rzy nie -Koź lu na 98,00 ki lo -
me trze Od ry, a koń czy w Gli wi cach –
w ba se nie por to wym Por tu Gli wi ce.
Słu ży do trans por tu rzecz ne go – głów -
nie wę gla, choć w co raz mniej szym
stop niu. Ży cie w tu ry sty kę na ka na le
tchnę li nie daw no za ło ży cie le Ma ri ny
Gli wi ce, Ewa i Cze sław Ster na lo wie.
W gli wic kiej Ma ri nie znaj du ją się po -
mo sty do cu mo wa nia, moż na wy po ży -
czyć ka bi no we ło dzie mo to ro we (or ga -
ni zo wa ne są wy pra wy tak że ze ster ni -

kiem). Ma ri na or ga ni zu je rów nież spe -
cjal ne rej sy, w tym m.in. tra dy cyj nym
ga la rem od rzań skim „Sam ba” oraz
wie le cie ka wych im prez (szcze gó ły
na http://ma ri na gli wi ce.pl). 

Od ma ja ze szłe go ro ku, dzię ki in ter -
pe la cji wnie sio nej przez po sła Ja na
Kaź mier cza ka do Mi ni ster stwa Śro do -
wi ska, że glu ga na ka na le od by wa się
tak że w nie dzie lę i świę ta. Że glu ją cy
ma ją do po ko na nia sześć śluz. W po -
wie cie gli wic kim znaj du ją się dwie
z nich – ślu za Ru dzi niec (dłu -
gość: 71,4 m, sze ro kość: 12 m, róż ni ca
po zio mów: 6,25 m) i ślu za Dzierż no
(dłu gość: 71,5 m, sze ro kość: 12 m, róż -
ni ca po zio mów: 10,3 m). Ich ma szy -
now nie to praw dzi we mu zea tech ni ki –
zwłasz cza zaś głów ne ele men ty tj. sil -
ni ki i za su wy. 

Dokończenie na str. 4

Stat kiem po ka na le

Rejs po Ka na le Gli wic kim to cie ka wa wy ciecz ka nie tyl ko ze wzglę du
na wod ne atrak cje, ale też wa lo ry przy rod ni cze i za byt ko we. 
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Ulot ka – ście ki
zgod nie z pra wem
Do te go nu me ru „Wia do mo ści Po -
wia tu Gli wic kie go” do łą czo na jest
ulot ka przy go to wa na przez Wy dział
Ochro ny Śro do wi ska, Rol nic twa
i Le śnic twa Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach. Za wie ra zbiór prze pi -
sów i za sad do ty czą cych ście ków.

W ulot ce za war te zo sta ły wszyst kie
naj waż niej sze in for ma cje, m.in. obo -
wiąz ki wła ści cie la nie ru cho mo ści, któ -
re wy ni ka ją z usta wy o utrzy ma niu
czy sto ści i po rząd ku w gmi nach, a tak -
że za ka zy wy ni ka ją ce z usta wy Pra wo
wod ne. Ulot ka za wie ra tak że przy po -
mnie nie o le ga li za cji de cy zją urzą dzeń
wod nych, wy mie nio ne zo sta ły w niej
rów nież sy tu acje, kie dy na le ży uzy skać
po zwo le nie wod no praw ne i kto jest
wła ści wy do je go wy da nia. Za pra sza -
my do za po zna nia się z naj waż niej szy -
mi prze pi sa mi do ty czą cy mi ście ków.

(SoG) 

Na pik ni ku nad je zio rem ba wi li się z na mi młod si i star si, okla sku jąc wy stę pu ją cych
na sce nie ar ty stów.

NA PO WAŻ NIE I PIK NI KO WO
Dwie im pre zy – Kon fe ren cja mię dzy na ro do wa „Wpływ po nadna ro do wej współ pra cy sa mo rzą dów
na ja kość ży cia spo łecz no ści lo kal nych” oraz Pik nik tu ry stycz ny z Po wia tem Gli wic kim sta no wi ły pod -
su mo wa nie kil ku ju bi le uszy: 15-le cia Po wia tu Gli wic kie go, 10-le cia Pol ski w Unii Eu ro pej skiej oraz 10-
le cia współ pra cy Po wia tu Gli wic kie go z Po wia tem Mit tel sach sen (Niem cy) i Hrab stwem Den bi gh shi re
w Wa lii (Wlk. Bry ta nia), 8-le cia – z Po wia tem Puc kim i 5-le cia z Po wia tem Calw (Niem cy). 

Vol ker Uhlig, sta ro sta Po wia tu Mit tel sach sen
w Niem czech (z le wej) zo stał Ho no ro wym Oby -
wa te lem Po wia tu Gli wic kie go. Na zdję ciu ze sta -
ro stą gli wic kim Mi cha łem Nie szpor kiem w chwi lę
po ode bra niu te go ty tu łu w Pa ła cu w Pław nio wi -
cach.
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Na na szej ma jo wej se sji Ja cek Chy liń ski z De par -
ta men tu Po żyt ku Pu blicz ne go w Mi ni ster stwie
Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej przed sta wił pre zen ta -
cję na te mat mo de lu nie od płat ne go po rad nic twa
praw ne go i oby wa tel skie go wraz z je go re ko men -
da cja mi od no śnie wdra ża nia go na szcze blu po -
wia tu. Ja cek Chy liń ski po dob ne pre zen ta cje
przed sta wia w wie lu po wia tach w ca łym kra ju.
Da ją one sa mo rzą dow com cen ną wie dzę o tym,
jak moż na zor ga ni zo wać bez płat ne po rad nic two
praw ne na swym te re nie. Po dob nie by ło i u nas –
pre lek cja zo sta ła wy słu cha na z uwa gą i rad ni
na pew no po dzie lą się tą wie dzą ze wszyst ki mi za -
in te re so wa ny mi w swych gmi nach.

Na stęp nie spra woz da nie za la ta 2012-2014
z prac Do raź nej Ko mi sji Sta tu to wej Ra dy Po wia -
tu Gli wic kie go przed sta wi ła jej prze wod ni czą ca,

rad na Ewa Jur czy ga. War to przy po mnieć, że
na kwiet nio wej se sji przy ję li śmy uchwa łę,
nad któ rą dłu go pra co wa ła ta wła śnie ko mi sja. Do -
ko na ła 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 są 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. Ewa Jur czy ga krót ko zre -
fe ro wa ła, jak pra co wa ła ta do raź nie po wo ła na ko -
mi sja, któ ra do pro wa dzi ła do tych zmian.

Rad ni na se sji przy ję li kil ka uchwał. Mo cą
pierw szej z nich uchy li li uchwa łę z 24 kwiet nia
br., któ ra do ko na ła zmian w uchwa le do ty czą cej

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. By ło to ko -
niecz ne w związ ku ze zmia ną in ter pre ta cji prze pi -
sów praw nych. Ko lej na uchwa ła do ko na ła bie żą -
cych zmian w Uchwa le Nr XLI/269/2014 Ra dy
Po wia tu Gli wic kie go z dnia 27 lu te go 2014 r.
w spra wie usta le nia za dań z za kre su re ha bi li ta cji
za wo do wej i spo łecz nej oraz za trud nia nia osób
nie peł no spraw nych fi nan so wa nych ze środ ków
PFRON w br. Na stęp nie po zy tyw nie za opi nio wa -
li śmy pro jekt uchwa ły Sej mi ku Wo je wódz twa
Ślą skie go w spra wie po dzia łu Wo je wódz twa Ślą -

skie go na okrę gi wy bor cze, usta le -
nia ich gra nic i nu me rów oraz licz -
by rad nych wy bie ra nych w okrę gu
wy bor czym w wy bo rach do Sej mi -
ku. 

Bar dzo waż na jest uchwa ła, któ -
ra do ko na ła zmian w wie lo let niej
pro gno zie fi nan so wej Po wia tu Gli -
wic kie go na la ta 2014-2017. Wy ni -
ka ją one przede wszyst kim z te go,
iż w pro gno zie tej trze ba by ło
uwzględ nić trzy du że pro jek ty dro -
go we, na któ re po wiat otrzy mał
ostat nio do fi nan so wa nie ze środ -
ków unij nych (prze bu do wę mo -
stów w Le bo szo wi cach i Pław nio -

wi cach oraz Szlak Eu ro pej ski), a tak że za da nia
zwią za ne z ochro ną zdro wia: mo der ni za cję nie ru -
cho mo ści Szpi ta la w Knu ro wie, mo der ni za cję od -
dzia łów szpi tal nych w Py sko wi cach, mo der ni za -
cję Przy chod ni Re jo no wej nr 2 w Knu ro wie, mo -
der ni za cję trak tu ope ra cyj ne go w Szpi ta lu w Py -
sko wi cach oraz ter mo mo der ni za cję i in ne pra ce
w bu dyn ku ap te ki i przy chod ni zdro wia w Py sko -
wi cach przy ul. Woj ska Pol skie go 10. Ko niecz ne
zmia ny zo sta ły tak że do ko na ne w uchwa le bu dże -
to wej po wia tu na br.

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. 

Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
TA DE USZ MA MOK
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Na na sze świę to przy je cha ły de le ga cje ze wszyst kich
za przy jaź nio nych po wia tów na cze le ze sta ro sta mi:
Po wia tu Mit tel sach sen Vol ke rem Uhli giem, Po wia tu
Calw – Hel mu tem Rieg ge rem i Po wia tu Puc kie go –
Woj cie chem Det tlaf fem, zaś Hrab stwo Den bi gh shi re
re pre zen to wa ły pa nie Ca ro lyn Brin dle i Sa ra Jo nes.
W skład de le ga cji wcho dzi li miesz kań cy w róż ny
spo sób two rzą cy na szą współ pra cę. By li to m.in. mu -
zy cy or kie stry „Mi lkau er” z Mit tel sach sen, któ rzy
kon cer to wa li wspól nie z or kie strą KWK „Knu rów”.
Z Calw przy je cha li le śni cy i mu zy cy gra ją cy na ro -
gach, któ rzy do łą czy li do na szych sy gna li stów my -
śliw skich. W skład de le ga cji te go po wia tu wcho dzi li
rów nież dr Jo achim Bley – szef Wy dzia łu Bez pie -
czeń stwa i Śro do wi ska w tam tej szym sta ro stwie
i Hans -Georg He ide – ko men dant Po wia to wej Stra ży
Po żar nej, współ pra cu ją cy z Po wia to wym Związ kiem
OSP w Gli wi cach. Sta ro ście puc kie mu to wa rzy szy ła
m.in. dr Ewa Kow nac ka z Za rzą du Po wia tu, któ ra ma

du że za słu gi w po pu la ry za cji re gio na li zmu Ka szub
i po ma ga ła nam nie jed no krot nie w prze no sze niu tych
do świad czeń na grunt ślą ski. Z ko lei re pre zen tant ki
Hrab stwa Den bi gh si re współ pra co wa ły z na mi wcze -
śniej m.in. w ra mach pro jek tu „Toż sa mość kul tu ro wa
i re gio nal na – waż ny ele ment pod no sze nia ja ko ści
edu ka cji w Wa lii i na Ślą sku” w ra mach Pro gra mu
„Ucze nie się przez ca łe ży cie” – Pro jek ty Part ner skie
Co me nius Re gio.

To wła śnie do ta kiej kon kret nej współ pra cy i po -
mo cy spro wa dza się na sze part ner stwo. Nie za po mnę
ni gdy, jak spon ta nicz nie udzie li li nam wspar cia

Niem cy z Mit tel -
sach sen pod czas po -
wo dzi w 2010 r.
Miesz kań cy te go po wia tu prze pro wa dzi li bły ska -
wicz ną zbiór kę pie nięż ną i prze ka za li 30 tys. eu ro
na kon to knu row skie go od dzia łu Pol skie go Czer wo -
ne go Krzy ża, po czym PCK prze zna czył te środ ki
na za kup sprzę tu AGD, po ście li itd. dla naj bar dziej
po trze bu ją cych po wo dzian. Rów nież Lions Club
z Mit twie dy ze brał pie nią dze, któ re prze ka zał na kon -
to gli wic kie go od dzia łu te go sto wa rzy sze nia, a ten
roz dy spo no wał je wśród ofiar po wo dzi. Niemcy
użyczyli też nam wów czas osu sza cze do wil got nych
po miesz czeń, któ re bar dzo przy da ły się po wo dzia -
nom. Gdy z ko lei do szło do po wo dzi w 2013 r. w po -
wie cie Mit tel sach sen, przed ko ścio ła mi w gmi nie
Gie rał to wi ce prze pro wa dzo na zo sta ła szyb ko spon ta -
nicz na zbiór ka pie nię dzy, któ re przed sta wi ciel knu -
row skie go PCK prze ka zał na rzecz po wo dzian pod -

czas wi zy ty
w Niem czech. 

Do brze po -
zna li już na -
szych za chod -
nich part ne -
rów uczest ni -
cy do rocz ne go
Bie gu Po wia tu
Mit tel sach sen.
Bio rą w nim
udział ucznio -
wie ze szkół
po nad gim na -
zjal nych z Knu-
ro wa i Py sko -

wic, któ rzy bar dzo ce nią so bie kon tak ty z ró wie śni ka -
mi z Nie miec. Po dob ne moż li wo ści dał pro jekt „Lo -
kal nie na rzecz edu ka cji. Pol sko -nie miec ka wy mia na
do świad czeń w ra mach roz wią zy wa nia spe cjal nych
po trzeb edu ka cyj nych” w ra mach Pro gra mu „Ucze -
nie się przez ca łe ży cie” – Pro jek ty Part ner skie Co me -
nius Re gio w la tach 2010-2012, któ ry re ali zo wa li śmy
wspól nie z Po wia tem Calw. 

To tyl ko kil ka przy kła dów na szej do brej part ner -
skiej współ pra cy. Bar dzo dzię ku ję wszyst kim, któ rzy
się do niej przy czy nia ją, two rząc Eu ro pę bez gra nic.

Sta ro sta gli wic ki MI CHAŁ NIE SZPO REK

WIE ŚCI Z SE SJI
29 ma ja od by ła się 45. se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. Ko lej na
za pla no wa na jest na 25 czerw ca.

Ma jo we po sie dze nie Ko mi sji Edu -
ka cji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go –
po dob nie jak kwiet nio we – mia ło
cha rak ter wy jaz do wy. W kwiet niu
rad ni od wie dzi li po wia to we pla -
ców ki oświa to we w Knu ro wie,
w ma ju zaś – w Py sko wi cach.
Po sie dze nie roz po czę ło się w Ze spo le
Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach. Je -
go pra cę przy bli ży ła rad nym – oraz to -
wa rzy szą cym im Sła wo mi ro wi Adam -
czy ko wi z Za rzą du Po wia tu Gli wic kie -
go i Anet cie Krze miń skiej, na czel nik
Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry, Spor tu
i Spraw Spo łecz nych – dy rek tor Ja dwi -
ga Nan dzik, któ ra tak że opro wa dzi ła
ich po pla ców ce. Ze spół ten pro wa dzi
Szko łę Pod sta wo wą Spe cjal ną, Gim na -
zjum Spe cjal ne, Szko łę Przy spo sa bia -
ją cą do Pra cy i Szko łę Za wo do wą Spe -
cjal ną, obej mu jąc swym od dzia ły wa -
niem uczniów upo śle dzo nych w stop -

niu lek kim, umiar ko wa nym, znacz nym
i głę bo kim oraz prze wle kle cho rych
i nie do sto so wa nych spo łecz nie. Per so -
nel tej pla ców ki pro wa dzi tak że za ję cia
w Od dzia le XVII Psy chia trycz nym Są -
do wym dla Nie let nich o Wzmoc nio -
nym Za bez pie cze niu w Szpi ta lu Psy -
chia trycz nym w Tosz ku. – To trud na
pra ca, ale da ją ca wiel ką sa tys fak cję –
mó wi ła dyr. Nan dzik. Rad ni mie li oka -
zję prze ko nać się, że py sko wic ki ZSS
jest do sko na le pro wa dzo ny i ma bar dzo
do brą ba zę lo ka lo wą.

W ko lej nej od wie dza nej pla ców ce
po wia to wej – Ze spo le Szkół im. M.
Ko nop nic kiej – o jej pra cy opo wie dzia -
ła dyr. El wi ra Der sie wicz. Ucznio wie
kształ cą się tu w Li ceum Ogól no kształ -
cą cym, Tech ni kum i Za sad ni czej Szko -
le Za wo do wej. Du żym za in te re so wa -
niem cie szy się kla sa mun du ro wa

w LO. „Ko nop nic ka” prze szła w ostat -
nich la tach sze reg mo der ni za cji i re -
mon tów, wy bu do wa ne zo sta ło
przy niej no wo cze sne bo isko spor to we
i po wstał Geo punkt z wier ny mi ma kie -
ta mi ssa ków plej sto ceń skich – ma mu ta
wiel kie go i no so roż ca wło cha te go. Re -
mon tu wy ma ga jesz cze par king na ty -
łach bu dyn ku, ale ze wzglę du na to, iż
za rów no bu dy nek, jak i park wo kół
„Ko nop nic kiej” sta no wią I kla sę za byt -
ków, jest to przed się wzię cie kosz tow ne
i mu si po cze kać na re ali za cję. 

Uzu peł nie niem wi zy ty w ZS im. M.
Ko nop nic kiej by ło od wie dze nie Po rad -
ni Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz nej.
Z pra cą tej pla ców ki za po zna ła rad nych
dy rek to r Ta ma ra Or łow ska. Po dob nie
jak przed mie sią cem w Knu ro wie, tak
i w Py sko wi cach rad ni za ję li się tak że
pro ble mem uza leż nień wśród mło dzie -

ży. W tę te ma -
ty kę wpro wa -
dzi ły ich Iwo -
na Za jąc – pe -
da gog szkol -
ny w „Ko nop -
nic kiej” i An -
na Sie miń ska
– pe da gog
szkol ny w ZSS
oraz Grze gorz
An tosz – czło-
nek Za rzą du
Sto wa rzy sze -
nia Po mo cy
„Ar ka No ego”
z sie dzi bą w Gli wi cach. 

– Za po zna li śmy się ze sta nem ba -
zy, kształ ce niem oraz pro ble ma mi
w sfe rze wy cho waw czej na szych pla -
có wek oświa to wych w Py sko wi cach
– pod su mo wu je Ma riusz Pod broż ny,
prze wod ni czą cy Ko mi sji Edu ka cji.

– Są to szko ły na do brym po zio mie,
choć na dal wy ma ga ją ko lej nych in -
we sty cji. Na pew no nie ma my się
jed nak cze go wsty dzić, po rów nu jąc
je z in ny mi pla ców ka mi oświa to wy -
mi w kra ju. 

(RG)

Na kon fe ren cji pra so wej, zor ga ni zo wa nej z oka zji ju bi le uszu, na py ta nia dzien ni -
ka rzy od po wia da li (od le wej): Hel mut Rieg ger, Vol ker Uhlig, Mi chał Nie szpo rek,
Woj ciech Det tlaff i Ca ro lyn Brin dle.
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Pod czas ma jo wej se sji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go.
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Po wia to we szko ły i PPP w Py sko wi cach

Do bre part ner stwo
Za na mi dwie du że im pre zy, któ re uświet ni ły ju bi le usz 15-le cia Po -
wia tu Gli wic kie go, 10-le cia wstą pie nia Pol ski do Unii Eu ro pej skiej
oraz kil ku rocz nic współ pra cy z na szy mi part ne ra mi: po wia ta mi
Mit tel sach sen i Calw w Niem czech, wa lij skim Hrab stwem Den bi gh -
shi re w Wiel kiej Bry ta nii oraz pol skim Po wia tem Puc kim. Im pre zy te
udo wod ni ły, że na przy ja ciół za wsze moż na li czyć.

W jed nej z klas Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach.
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Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach
wpro wa dzi ło ostat nio – z my ślą
o swych klien tach – kil ka uła twień
i udo god nień.

Ła twiej jest obec nie za ła twiać spra wy
w Wy dzia le Ko mu ni ka cji i Trans por tu
te go urzę du. Uru cho mio ny w nim zo -
stał elek tro nicz ny sys tem ko lej ko wy,
któ ry uspraw nił ob słu gę klien tów.

Po miesz cze nia te go wy dzia łu zo sta -
ły kil ka lat te mu zmo der ni zo wa ne, jest
on prze stron ny i ko lo ro wy, ma też spe -
cjal ny ką cik dla dzie ci, w któ rym ma lu -
chy mo gą ba wić się i ry so wać, gdy ich
ro dzi ce za ła twia ją spra wy urzę do we.
Nie daw no w wy dzia le uru cho mio ny
zo stał na to miast elek tro nicz ny sys tem
ko lej ko wy – klien ci otrzy mu ją nu mer ki
do kon kret ne go okien ka, do wia du jąc
się przy tym, ile osób jest przed ni mi,
co umoż li wia im pla no wa nie cza su po -
by tu w urzę dzie. 

Dzię ki te mu sys te mo wi na re je stra -
cję po jaz dów moż na umó wić się tak że
przez In ter net. Aby to uczy nić, na le ży
wejść na stro nę www.po wiat gli wic ki.pl
i klik nąć na ikon kę znaj du ją cą się
po le wej stro nie: Sys tem re zer wa cji wi -
zyt. Po za re je stro wa niu się (wy ma ga ne
jest po da nie ad re su e -ma il) i za lo go wa -
niu na kon to, w za kład ce Ope ra cje na -
le ży wy brać do god ną da tę i go dzi nę. 

Już od daw na na to miast ist nie je
moż li wość spraw dze nia po przez In ter -
net, czy da ny do wód re je stra cyj ny lub
pra wo jaz dy są już go to we do ode bra -
nia. Je śli zaś klien ci po da dzą swój nu -
mer te le fo nu lub ad res ma ilo wy, te in -
for ma cje prze sy ła ne są też do nich
SMS -em lub przy po mo cy ma ila. 

Udo god nie nia cze ka ją tak że
na klien tów, któ rzy do sta ro stwa
przy jeż dża ją na ro we rach. Od nie -

daw na przed urzę dem ma ją oni
do dys po zy cji spe cjal ne dwie wia ty,
gdzie mo gą po zo sta wić swe jed no śla -
dy. Pierw sza z nich za mon to wa na zo -
sta ła od fron tu głów ne go bu dyn ku,
przy ma łym par kin gu od uli cy Zyg -
mun ta Sta re go, a dru ga na du żym
par kin gu znaj du ją cym się od stro ny

ul. Kró lo wej Bo ny. Wia ty są za da szo -
ne, umoż li wia ją wy god ne przy pię cie
ro we rów. 

Wia ty ro we ro we (mo del Mer ku ry)
wy ko na ła fir ma Bu do tech ni ka z Pil cho -
wic. Pre zen tu ją się bar dzo efek tow nie,
ma ją no wo cze sną kon struk cję i de dy ko -
wa ne ozna cze nia gra ficz ne. (SoG, RG)

W Wy dzia le Ko mu ni ka cji i Trans por tu dzia ła elek tro nicz ny sys tem ko lej ko wy…

…a na ro we rzy stów cze ka ją przed sta ro stwem ele ganc kie i bez piecz ne wia ty.
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Ze spół Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
jest be ne fi cjen tem pierw sze go roz da nia
środ ków w unij nym pro gra mie edu ka -
cyj nym Era smus+. „Prak ty ka za gra -
nicz na bi le tem do przy szło ści współ -
cze sne go Eu ro pej czy ka” to ty tuł no we -
go pro jek tu tej szko ły, z któ re go sko -
rzy sta ją ucznio wie kształ cą cy się w za -
wo dzie tech nik ob słu gi tu ry stycz nej.
Pro jekt po wstał z my ślą o mło dzie ży
pra gną cej po sze rzać swo je ho ry zon ty,
do sko na lić umie jęt no ści za wo do we
w za kre sie ob słu gi tu ry stycz nej, pod -
no sić swe kom pe ten cje klu czo we, m.
in. ję zy ko we ze szcze gól nym uwzględ -
nie niem ję zy ka za wo do we go i zwięk -
szyć swo ją atrak cyj ność na eu ro pej -
skim ryn ku pra cy. 

Na mie sięcz ną prak ty kę za wo do wą
do Hisz pa nii wy je dzie 16-oso bo wa
gru pa uczniów wy ło nio na w pro ce sie
re kru ta cji zgod nie z opra co wa nym re -
gu la mi nem. Pod sta wą kwa li fi ka cji jest
su ma punk tów otrzy ma nych za: oce nę
z za cho wa nia, śred nią ocen ze wszyst -
kich przed mio tów, oce nę z j. an giel -
skie go, osią gnię cia szkol ne i po zasz -
kol ne, opi nię wy cho waw cy i roz mo wę
kwa l i  f i  ka  -
cyj ną.

– Uczest -
ni cy re ali zu -
ją cy pro jekt
osią gną sze -
reg po zy -
tyw nych re -
zul ta tów, ta -
kich jak
m.in. zdo by -
cie cer ty fi -
ka tów ukoń -
cze nia kur -
sów ję zy ko -
wych i od by cia sta żu oraz do ku men tów
Eu ro pass Mo bil ność – in for mu je Do ro -
ta Gu mien ny, dy rek tor Ze spo łu Szkół
im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie. –

Po nad to bę dą mie li oka zję po znać kul -
tu rę i oby cza je Hisz pa nii pod czas bo -
ga te go pro gra mu kul tu ral ne go. Pro jekt
stwa rza szan sę na pod nie sie nie ja ko ści
pro ce su kształ ce nia za wo do we go
w Tech ni kum nr 1 oraz od po wia da za -
ło że niom stra te gii roz wo ju tu ry sty ki
w wo je wódz twie ślą skim, któ rej pod -
sta wo wym ce lem jest pod nie sie nie do -
stęp no ści i ja ko ści świad czo nych usług
tu ry stycz nych. War tość pro jek tu wy no -
si 42 320 eu ro. Ko or dy na to rem pro gra -
mu jest Alek san dra Ro ki ta, na uczy ciel -
ka tu ry stycz nych przed mio tów za wo -
do wych.

Ze środ ków unij nych sfi nan so wa ny
zo sta nie rów nież dru gi pro jekt „Pa de -
rew skie go”, no szą cy na zwę „Lin gwi -
stycz ne szli fy“. Dzię ki nie mu 11 na -
uczy cie li ję zy ków ob cych te go Ze spo łu
weź mie udział w wa ka cyj nych kur sach
ję zy ko wych w Wiel kiej Bry ta nii
i Niem czech, co przy słu ży się pod nie -
sie niu ich kom pe ten cji me ry to rycz nych
i me to dycz nych, a tak że przy nie sie
efek ty w po sta ci eu ro pej skiej współ -
pra cy szkół. War tość te go pro jek tu wy -
no si 22 737 eu ro. Je go ko or dy na to rem

jest Mo ni ka Po po wska, na uczy ciel ka
przed mio tów na ucza nych dwu ję zycz -
nie.

(DG)

ERA SMUS 
z du żym plu sem
Prak ty ki za wo do we w Hisz pa nii i za gra nicz ne kur sy ję zy ko we – tak atrak -
cyj ne for my kształ ce nia i pod no sze nia kwa li fi ka cji umoż li wi uczniom oraz
na uczy cie lom Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knurowie pro gram
edu ka cyj ny Era smus+.

URZĄD PRZY JA ZNY KLIEN TOM

Od 1 lip ca br. za czną obo wią zy -
wać no we prze pi sy o kar cie par -
kin go wej dla osób nie peł no spraw -
nych.

Sejm zmie nił prze pi sy do ty czą ce kart
par kin go wych (Usta wa z dnia 23 paź -
dzier ni ka 2013 r. o zmia nie usta wy –
Pra wo o ru chu dro go wym oraz nie któ -
rych in nych ustaw – DZ. U 2013 r.,
poz. 1446). Or ga nem wy da ją cym kar tę
par kin go wą bę dzie prze wod ni czą cy
po wia to we go ze spo łu ds. orze ka nia
o nie peł no spraw no ści. Kar tę par kin go -
wą – upraw nia ją cą do par ko wa nia
na tzw. ko per tach – bę dą mo gły otrzy -
mać wy łącz nie oso by ze znacz nym
stop niem nie peł no spraw no ści oraz
umiar ko wa nym stop niem nie peł no -
spraw no ści. Dla osób do 16 ro ku ży cia,
któ re nie ma ją w orze cze niu okre ślo ne -
go stop nia nie peł no spraw no ści, wa run -

kiem otrzy ma nia kar ty par kin go wej
bę dzie ogra ni czo na moż li wość po ru -
sza nia się. Oso ba speł nia ją ca po wyż -
sze wa run ki otrzy ma imien ną kar tę
par kin go wą. Bę dzie ona wy da wa na dla
oso by pry wat nej na czas okre ślo ny,
w opar ciu o okres waż no ści po sia da ne -
go orze cze nia, ale nie dłu żej niż na
5 lat. 

Wy da wa nie kart par kin go wych
od 1 lip ca 2014 r. od by wać się bę dzie
w Miej skim Ze spo le ds. Orze ka nia
o Nie peł no spraw no ści, miesz czą cym
się w Gli wi cach przy ul. Boj kow -
skiej 20 (tel. 32 230 26 90,
fax 32 232 99 10), któ ry ob słu gu je
rów nież miesz kań ców po wia tu gli wic -
kie go. Obec nie obo wią zu ją ce kar ty
par kin go we stra cą waż ność 30 li sto pa -
da 2014 r. 

(SoG)

Z pro jek tu sko rzy sta ją m.in. ucznio wie Tech ni kum Nr 1, wcho -
dzą ce go w skład „Pa der ka”.
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Waż ne dla nie peł no spraw nych

Za rząd Dróg Po wia to wych w Gli wi cach in for mu je, że
w związ ku z roz po czę ciem ro bót w ra mach re ali za cji
za dań: „Szla ku Eu ro pej skie go” oraz prze bu do wy mo stu
w Pław nio wi cach i mo stu w Le bo szo wi cach or ga ni zu je
spo tka nia in for ma cyj no -pro mo cyj ne z miesz kań ca mi
Boj szo wa, Klesz czo wa, Le bo szo wic i Pław nio wic. 

Ce lem spo tkań jest za po zna nie miesz kań ców z za kre sem
prac, cza sem re ali za cji i moż li wy mi
utrud nie nia mi, ja kie mo gą wy stą pić
w trak cie wy ko ny wa nia trzech za dań:
„Prze bu do wa mo stu JNI 01015126
w Pław nio wi cach zlo ka li zo wa ne go
w cią gu dróg po wia to wych łą czą cych
DK 40 z DK 88”, „Prze bu do wa mo stu
JNI 01015117 w Le bo szo wi cach zlo ka -
li zo wa ne go w cią gu dróg po wia to wych
łą czą cych DW 921 z DW 408” oraz
„Szlak Eu ro pej ski – po łą cze nie dro gi
wo je wódz kiej nr 408 i dro gi kra jo wej
nr 40 z dro gą kra jo wą nr 88 w Rze czy -
cach od cin ka mi dróg po wia to wych
nr 2918S i nr 2915S od miej sco wo ści
Ra cho wi ce do Klesz czo wa” re ali zo wa -
nych w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go.

11 czerw ca od by ło się już pierw sze
z tych spo tkań, zor ga ni zo wa ne w Le bo -
szo wi cach. Ko lej ne spo tka nia za pla no -

wa no w na stę pu ją cych ter mi nach:
– 16 czerw ca godz. 18.00 Pław nio wi ce – bu dy nek OSP
– 16 czerw ca godz. 19.30 Klesz czów – bu dy nek szko ły pod -
sta wo wej
– 17 czerw ca godz. 19.00 Boj szów – bu dy nek przy bo isku
spor to wym. 

(SoG)

Cze ka ją nas po waż ne re mon ty dro go we

Spo tka nia dla miesz kań ców

Most w Le bo szo wi cach od daw na cze kał na re mont, po dob nie jak most
w Pław nio wi cach. Nie ba wem pra ce się roz pocz ną, ale mo że się to wią zać
z utrud nie nia mi dla kie row ców.
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Już po raz czter na sty
w tur nie jo we szran ki
sta nę ły szko ły pod -
sta wo we, bio rą ce
udział w do rocz nym
Kon kur sie Wie dzy
o Po wie cie Gli wic -
kim. Te go rocz na
edy cja od by ła się
pod ty tu łem „Po wiat
Gli wic ki śpie wa”,
czy li kon cert ju bi le -
uszo wy. Był to szcze -
gól ny ukłon je go or -
ga ni za to rek i po my -
sło daw czyń – Te re sy
Bo che nek i Han ny
Py ki z Miej skiej Szko -
ły Pod sta wo wej nr 2
z Od dzia ła mi In te -
gra cyj ny mi w Knu ro wie w stro nę Po wia tu Gli wic kie go,
któ ry świę tu je w bie żą cym ro ku ju bi le usz 15-le cia swo -
jej dzia łal no ści.

Kon kurs skła dał się z dwóch eta pów. W pierw szym za da -
niem uczest ni ków by ło wy ko na nie za baw ki dla dziec ka lub
gry plan szo wej wy ko rzy stu ją cej wa lo ry przy rod ni cze i kul tu -
ro we zwią za ne z po wia tem gli wic kim. Ucznio wie sta nę li
na wy so ko ści za da nia, wy ko nu jąc na praw dę cie ka we gry
plan szo we, kloc ki, ku fe rek z gra mi i in ne za baw ki. Nie za -
bra kło po wia to we go Eu ro biz ne su, gry ty pu po wia to wy Chiń -
czyk i in nych cie ka wych roz wią zań plan szo wych. Za chwy ci -
ły ku kieł ki przy go to wa ne przez Miej ską Szko łę Pod sta wo wą
nr 1 w Knu ro wie. Po nad to każ da z gier po sia da ła wa lor edu -
ka cyj ny, co ogrom nie ucie szy ło or ga ni za to rów. Gra jąc –
ucznio wie po zna wa li Po wiat Gli wic ki i uczy li się o nim.

Dru gi etap kon kur su od był się w sa li se syj nej Sta ro stwa
Po wia to we go w Gli wi cach w czwar tek 29 ma ja, kie dy to
uczest ni cy przed sta wi li zgro ma dzo nej pu blicz no ści sa mo -

dziel nie opra co wa ną pio sen kę o wła snej miej sco wo ści lub
gmi nie. Każ dy wy ko na ny utwór za chwy cał po my sło wo ścią
i po zio mem wy ko na nia. Oka za ło się, że w po wie cie miesz ka
wie lu mło dych, uta len to wa nych mu zy ków – gra ją cych
na roz ma itych in stru men tach od key bo ar du przez skrzyp ce,
dzwon ki, gi ta rę po cym bał ki. Za baw ne tek sty o swo ich miej -
sco wo ściach by ły ich ży wą re kla mą. I miej sce za praw dzi wy
show wy wal czy ła Szko ła Pod sta wo wa nr 6 w Py sko wi -
cach, II za ję ła Szko ła Pod sta wo wa w Ko tu li nie, a III przy pa -
dło w tym ro ku Szko le Pod sta wo wej ze Świ bia. Do daj my, że
re pre zen tant ki zwy cię skiej pla ców ki są uczen ni ca mi kla sy
czwar tej, a wspa nia le kon ku ro wa ły ze star szy mi ko le ga mi
i ko le żan ka mi z in nych szkół.

Or ga ni za to ra mi kon kur su tra dy cyj nie już by li: Sta ro stwo
Po wia to we w Gli wi cach oraz Miej ska Szko ła Pod sta wo wa
nr 2 z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi im. Ka ro la Miar ki w Knu -
ro wie. Swo je uzna nie uczest ni kom kon kur su wy ra ził sta ro sta
gli wic ki Mi chał Nie szpo rek, zaś na gro dy wrę czał Sła wo mir
Adam czyk z Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go. (MFR)

Ju bi le usz w grach i śpie wach 

Uczest ni cy kon kur su i je go or ga ni za to rzy po za koń cze niu ar ty stycz nych zma gań w sa li se syj -
nej sta ro stwa.
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Na zam ko wym wzgó rzu moż na by ło
po dzi wiać po ka zy walk ry cer skich –
kon nych i pie szych, wy słu chać kon cer -
tu ze spo łu Per ci val, zo ba czyć na spe -
cjal nej eks po zy cji, jak wy glą da ło
uzbro je nie hu syc kie i do wie dzieć się
od człon ków Sto wa rzy sze nia Ar ty le rii
Daw nej „Ar se nał” cie ka wych hi sto rii
o hu sy tach, m.in. o ich wy pra wie
w XV w. na Śląsk. Od dzia ły te do tar ły
aż do Tosz ka. Te ma ty kę hu syc ką wi -
dzom przy bli żył rów nież spek takl Te -
atru Gry i Lu dzie – „Hu syc ka za wie ru -
cha”, za pre zen to wa ny w dwóch ak tach.
W II czę ści przed sta wie nia wzię li
udział człon ko wie „Ar se na łu” oraz
Sto wa rzy sze nia Cho rą giew Zie mi Gór -
no ślą skiej, któ rzy efek tow nie za in sce -
ni zo wa li szturm na wo zy hu syc kie.
Na za koń cze nie im pre zy od był się kon -
cert ze spo łu Bra than ki. 

Bre we rie co ro ku przy cią ga ją licz ną
pu blicz ność, nie za bra kło na nich tak że
za pro szo nych go ści, któ rych wi tał dy -
rek tor Cen trum Kul tu ry „Za mek
w Tosz ku” Ar tur Czok. Wśród nich by -
li m.in.: po sło wie na Sejm RP Kry sty na
Szu mi las i Jan Kaź mier czak, czło nek
Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go Sła wo -
mir Adam czyk, bur mistrz Tosz ka Grze -
gorz Kup czyk, wój to wie gmin Ru dzi -
niec i Wie lo wieś Krzysz tof Ob rzut
i Gin ter Skow ro nek, rad ni Po wia tu Gli -
wic kie go An drzej Ku rek i Ma riusz
Pod broż ny, kie row nik pla ców ki te re no -
wej KRUS w Gli wi cach Kry sty na Krę -
giel oraz wi ce pre zes Fun da cji LGD
Spi chlerz Gór ne go Ślą ska Da nu ta El -
wart. 

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 ob ję -
li: Mał go rza ta Handz lik
– po seł do Par la men tu
Eu ro pej skie go, Mi chał
Nie szpo rek – sta ro sta
gli wic ki, Grze gorz
Kup czyk – bur mistrz
Tosz ka.

(SoG)

Hu sy ci na Zam ku
Hu syc ka za wie ru cha opa no wa ła Za mek w Tosz ku 18 ma ja, a wszyst ko
za spra wą IX Bre we rii To szec kich. 

W związ ku z in ter pe la cją, zło -
żo ną na ostat niej se sji Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go przez rad ne -
go An drze ja Kur ka, Za rząd Po -
wia tu Gli wic kie go wy ja śnił, że
nie wy da je cza so pi sma o na -
zwie „Ga ze ta Lo kal na”, któ re
w wi nie cie oraz w stop ce re -
dak cyj nej ma okre śle nie: Pi -
smo Po wia tu Gli wic kie go.

Po nie waż okre śle nie Pi smo Po -
wia tu Gli wic kie go wska zu je, iż je -
go wy daw cą jest sa mo rząd po wia -
to wy, rad ny zło żył w tej spra wie
in ter pe la cję. W od po wie dzi na nią
czy ta my, iż Za rząd Po wia tu Gli -

wic kie go nie wy da je ta kie go cza -
so pi sma. W związ ku z tym sta ro sta
gli wic ki wy sto so wał do re dak to ra
na czel ne go oraz wy daw cy te go pe -
rio dy ku pi smo, w któ rym zwra ca
się o wy ja śnie nie, na ja kiej pod sta -
wie w je go na zwie uży te zo sta ło
okre śle nie wska zu ją ce, iż je go wy -
daw cą jest Po wiat Gli wic ki, we -
zwał go rów nież do za prze sta nia
po słu gi wa nia się tą na zwą, a tak że
po in for mo wał, iż w wy pad ku dal -
sze go wy da wa nia pi sma o ta kim
ty tu le Po wiat Gli wic ki po dej mie
sto sow ne kro ki praw ne. (RG)

TO NIE JEST PI SMO PO WIA TU

Ry cer ski szturm na Za mek wzbu dził du że za in te re so -
wa nie pu blicz no ści.
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Z mie sią ca na mie siąc po sze rza się księ go -
zbiór pu bli ka cji wy da nych przez Sta ro stwo
Po wia to we w Gli wi cach. Na pa wa nas to
szcze gól ną sa tys fak cją, bo wy daw nic twa są
bar dzo ce nio ne przez rze sze czy tel ni ków.

Na po cząt ku te go ro ku wspól nie z Gli wic kim Od -
dzia łem PTTK wy da ny zo stał siód my (te ma tycz -
ny) „In for ma tor Tu ry stycz ny”, w któ rym zna la zły
się in for ma cje do ty czą ce atrak cji tu ry stycz nych
i re kre acyj nych Po wia tu Gli wic kie go. W pu bli ka -
cji za war ty zo stał też ka len darz im prez or ga ni zo -
wa nych przez gli wic ki PTTK. In for ma tor do stęp -
ny jest w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach,
jak rów nież w gli wic kim Od dzia le PTTK.

W kwiet niu br. uka za ło się (cy klicz nie, jak co
ro ku) „Ka len da rium Im prez Po wia tu Gli wic kie -
go”, obej mu ją ce maj – wrze sień 2014 r. Zna la zły

się w nim pra wie wszyst kie naj waż niej sze im pre -
zy, któ re od by wa ją się w tym okre sie na te re nie
po wia tu. Ka len da rium do stęp ne jest w wer sji elek -
tro nicz nej m.in. na stro nie www.po wiat gli wic ki.pl
oraz w wer sji pa pie ro wej w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach i w urzę dach miast i gmin Po -
wia tu Gli wic kie go.

„Prze wod nik Ro we rem przez Po wiat Gli wic -
ki” to ko lej ne wy daw nic two opra co wa ne wspól nie
z Wy daw nic twem Ala tus z Ka to wic. Jest to do sko -
na ły, sta ran nie opra co wa ny, ak tu al ny prze wod nik
po tra sach ro we ro wych po wia tu z opi sem wszyst -
kich atrak cji tu ry stycz nych, sa kral nych, ar chi tek -
to nicz nych, re kre acyj nych i przy rod ni czych. Atu -
tem naj waż niej szym prze wod ni ka są jed nak
szcze gó ło we opi sy tras ro we ro wych (krok po kro -
ku, kół ko za kół kiem) oraz naj ak tu al niej sze ma py

tras ro we ro wych z po dzia łem na wszyst kie osiem
gmin po wia tu. Ozdo bą są barw ne fo to gra fie ro we -
rzy stów i obiek tów. Prze wod ni ki moż na za ku pić
za 10,00 zł w Punk cie In for ma cji Tu ry stycz nej
i Kul tu ral nej w Gli wi cach. Do stęp ne są tak że w li -
mi to wa nym na kła dzie w Sta ro stwie
Po wia to wym w Gli wi cach oraz
w urzę dach miast i gmin Po wia tu
Gli wic kie go.

Naj śwież sza pu bli ka cja „Wpływ
po nadna ro do wej współ pra cy sa mo -
rzą dów na ja kość ży cia spo łecz no ści
lo kal nych” to wy da ne w trzech wer -
sjach ję zy ko wych pod su mo wa nie
do tych cza so wej współ pra cy part ner -
skiej i mię dzy na ro do wej Po wia tu
Gli wic kie go. Zna la zła się w niej hi -
sto ria 10-let niej współ pra cy z Po -
wia tem Mit tel sach sen i Hrab stwem
Den bi gh shi re, 8-let nie go part ner stwa

z Po wia tem Puc kim i 5-let nie go współ dzia ła nia
z Po wia tem Calw. Pu bli ka cja wy da na zo sta ła w li -
mi to wa nym na kła dzie, do stęp na jest w Sta ro stwie
Po wia to wym w Gli wi cach.

(MFR)

Dokończenie ze str. 1
Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je sy fon Kłod ni cy – to miej sce,

gdzie bez ko li zyj nie krzy żu ją się rze ka Kłod ni ca i ka nał w Kę -
dzie rzy nie -Koź lu. Kłod ni ca prze pły wa w spe cjal nej ru rze
pod ka na łem – wo dy nie sty ka ją się. Pły nąc ka na łem moż na zo -
ba czyć wie le cie ka wo stek, m.in. ko lo nie kor mo ra nów czy ar chi -
tek to nicz ną pe reł kę po wia tu – Pa łac w Pław nio wi cach. Cią gle
jed nak nie wy ko rzy sta ne są wszyst kie atu ty ka na łu, co ma zwią -
zek z bra kiem in fra struk tu ry tu ry stycz nej. Te mu te ma to wi po -
świę co ne by ło spo tka nie w gli wic kim biu rze po sel skim Ja na
Kaź mier cza ka, w któ rym uczest ni czy li przed sta wi cie le sa mo rzą -
dów i za in te re so wa nych in sty tu cji. Za de kla ro wa li oni chęć
współ pra cy na rzecz roz wo ju i pro mo cji tu ry sty ki na Ka na le Gli -
wic kim. 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. Przy po mnij my, że sa mo rząd

po wia to wy wspie ra pro mo cyj nie tę nie wąt pli wą atrak cję tu ry -
stycz ną na sze go re gio nu. (SoG)

Na sze no we wy daw nic twa 

Stat kiem po ka na le

Po seł Jan Kaź mier czak za bie ga o to, by Ka nał Gli wic ki był
jed ną z wi zy tó wek Ślą ska. Na zdję ciu – spo tka nie po świę co -
ne te mu te ma to wi.

Te pu bli ka cje nie daw no tra fi ły do czy tel ni ków.
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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 osób 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 tych, któ rzy 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. 
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MI SIAK Ma rek –
ostat nio za miesz ka ły
Knu rów, ul. Dwor co -
wa 17/2. Po szu ki wa ny
na pod sta wie li stu
goń cze go wy da ne go

przez Pro ku ra tu rę Re jo no wą Gli wi ce -
-Za chód, sygn. akt 2Ds -909/09
z 26.10.2009 r., za prze stęp stwo
z art. 158 § 1 kk i in ne.

BU REK Ro mu ald –
ostat nie zna ne miej sce
za miesz ka nia Knu rów,
ul. Miesz ka I 17B/5.
Po szu ki wa ny na pod -
sta wie li stu goń cze go

wy da ne go przez Pro ku ra tu rę Re jo no wą
w My sło wi cach, sy gna tu ra akt 2Ds -
-331/04 z 6.11.2004 r., za prze stęp stwo
z art. 286 § 1 kk i in ne.

SKOW RON Da wid
– ostat nio za miesz ka -
ły Knu rów, ul. Lot ni -
ków 7B/9. 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 307/12
z 14.10.2013 r., za prze stęp stwo
z art. 209 § 1 kk.

BAŃ KOW SKI To -
masz – ostat nie zna ne
miej sce za miesz ka nia
Knu rów, ul. Ło kiet -
ka 4/5. 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, sygn. akt III K 655/07
z 8.11.2010 r., za prze stęp stwo
z art. 158 § 1 kk i in ne.

4 czerw ca w ca łej Pol sce w róż nej
for mie świę to wa no 25. rocz ni cę
wol nej Pol ski. Rów nież miesz kań cy
po wia tu gli wic kie go uczci li ten ju -
bi le usz.

Cen tral ne uro czy sto ści w kra ju – m.in.
z udzia łem Ba rac ka Oba my, pre zy den -
ta Sta nów Zjed no czo nych – zor ga ni zo -
wa ne zo sta ły w War sza wie na pla cu
Zam ko wym. Mia ła w nich oka zję

uczest ni czyć Ane ta No wak z Knu ro wa,
pre zes Sto wa rzy sze nia Czte ry Po ry Ro -
ku. 

– Na uro czy stość w War sza wie po -
je cha łam ja ko ab sol went ka Pro gra mu
Li de rzy Pol sko -Ame ry kań skiej Fun da -
cji Wol no ści, na za pro sze nie Szko ły Li -
de rów – opo wia da. – To nie za po mnia -
ne prze ży cie móc uczest ni czyć w ta kim
wy da rze niu. Mi mo po wa gi uro czy sto -
ści, nie by ło sztyw no, da ło się od czuć
ame ry kań ski kli mat, któ re go w Pol sce
bra ku je. 

Z ko lei u nas na 3-dnio wą im pre zę
za pro si ło wszyst kich To wa rzy stwo Mi -
ło śni ków Knu ro wa i Fun da cja im. Ste -

fa na Ba to re go.
Wspól nie z Uni -
wer sy te tem Trze-
cie go Wie ku, Ze -
spo łem Szkół
im. I. J. Pa de -
rew skie go i ZSZ
nr 2 – przy go to -
wa ło grę miej -
ską, a w „Pa der -
ku” od by ła się
de ba ta pt. „Ro la
ko biet w prze -
strze ni wol no -
ści”, w któ rej
uczest ni czy ła m.in.
po seł Kry sty na
Szu mi las. Im pre zę za koń czo no
4 czerw ca wy kła dem po świę co nym wy -
da rze niom 1989 ro ku, po łą czo nym
z To a stem Wol no ści. Te go sa me go dnia
na pla cu Mer ku ry od by ła się im pre za
„Ma rze nia do speł nie nia”, zre ali zo wa na
we współ pra cy z Kan ce la rią Pre zy den ta
RP. Wzię li w niej udział ucznio wie po -
wia to wych szkół i miesz kań cy Knu ro -
wa. Pro jekt za koń czył wy kład wy gło -
szo ny przez słu chacz kę UTW Ma rię
Szre ter (na uczy ciel kę hi sto rii) i To ast
Wol no ści wzniesiony Coca-Colą.

– Pro jekt miał cha rak ter edu ka cyj -
ny, a je go głów nym ce lem – oprócz
przy bli że nia mło dzie ży wy da rzeń
czerw co wych – by ła in te gra cja mię -
dzy po ko le nio wa – mó wi Ewa Jur czy -
ga, kie row nik UTW. – Ser decz nie dzię -
ku ję wszyst kim, któ rzy bra li udział
w je go przy go to wa niu i re ali za cji,
szcze gól nie mło dzie ży z po wia to wych
szkół po nad gim na zjal nych i jej opie -
kun kom, Ka ta rzy nie Szwar czyń skiej
i Ma rze nie Ka pła nek. 

(RG)

W Knurowie do specjalnych urn trafiły kartki z marzeniami, które następnie
przesłano do prezydentów: Polski i tego miasta.

Ane ta No wak na cen tral nych uro czy sto ściach w War sza -
wie tuż obok Le cha Wa łę sy, gdy b. pre zy dent spon ta nicz -
nie wszedł w tłum, by każ dy mógł zro bić so bie z nim „sel -
fie”.
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Po znaj 
swe go 
Ava ta ra
W Cen trum Edu ka cyj nym im. Św.
Ja na Paw ła II w Gli wi cach od by -
ło się cie ka we spo tka nie z Da nu -
tą i Mar kiem Kuź ni ka mi z Czę sto -
cho wy, któ rzy – w ra mach VII Me -
tro po li tal ne go Świę ta Ro dzi ny –
wy gło si li re fe rat pt. „Po znaj swo -
je go Ava ta ra i star tuj w do ro słe
ży cie”.
Pre lek cja ad re so wa na by ła do gim na -
zja li stów i uczniów szkół po nad gim -
na zjal nych z na sze go re gio nu. Mał -
żeń stwo Kuź ni ków, na uczy ciel ka
i psy cho log, a pry wat nie ro dzi ce
czwór ki dzie ci, po dzie li ło się z ni mi
swo imi do świad cze nia mi oso bi sty mi
i za wo do wy mi. Da nu ta i Ma rek

w przy stęp ny, a cza sem za baw ny spo -
sób przed sta wi li słu cha czom pro ce sy,
ja kie za cho dzą w umy słach i cia łach
doj rze wa ją cych mło dych lu dzi. Okres
doj rze wa nia nie jest ła twym cza sem,
dla te go war to od szu kać w so bie fil -
mo we go „Ava ta ra” i dum nie i mą drze
wkro czyć w do ro słe ży cie. War to
mie rzyć się ze swo imi nie do sko na ło -
ścia mi, wal czyć z po ku sa mi, by za -
cho wać wła sne „ja” i od na leźć się
w póź niej szym ży ciu, w któ rym nie
po win no za brak nąć mi ło ści do Bo ga
i bliź nie go.

Or ga ni za to ra mi spo tka nia by li
Po wiat Gli wic ki i Dusz pa ster stwo
Ro dzin Ka to lic kich Die ce zji Gli wic -
kiej.

(MFR)

WY GRA Ł Z NA MI
Dzię ku je my za od po wie dzi,  na -
de sła ne na ma jo wą edy cję kon -
kur su WY GRAJ Z NA MI, któ ry
or ga  n i  zu  je  my wspól  n ie  z Pla  -
ców ką Te re no wą KRUS w Gli wi -
cach. Spo śród au to rów pra wi dło -
wych od po wie  dzi  wy lo  so  wa l i  -
śmy Al fre da Wilcz ka. Pa na Al -
fre da pro si my o kon takt te le fo -
nicz ny pod nr.  32 332 66 65
w ce lu usta le nia ter mi nu od bio ru
na gro dy. Na stęp na edy cja kon -
kur su – w lip co wo -sierp nio wym
wy da niu WPG.

(RG)

25 lat po wol nych wy bo rach w Pol sce
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Wszy scy do brze się ba wi li na te go -
rocz nym Ro dzin nym Pik ni ku In te -
gra cyj nym w Do mu Po mo cy Spo -
łecz nej „Za me czek” w Kuź ni Nie -
bo row skiej.
Im pre za zor ga ni zo wa na zo sta ła w ra -
mach VII Me tro po li talne go Świę ta Ro -
dzi ny. Po prze dzi ła ją msza św. od pra -
wio na przez ks. Da riu sza Goł ka, pro -
bosz cza pa ra fii w Pil cho wi cach, w in -
ten cji m.in. zmar łych człon ków Sto wa -
rzy sze nia Mo ja Gmi na Nasz Po wiat –
w tym Zbi gnie wa Pań czy ka, pierw sze -
go sta ro sty gli wic kie go – oraz miesz -
kań ców i pra cow ni ków DPS „Za me -
czek”. 

Otwar cia Pik ni ku do ko na li dy rek -
tor DPS -u „Za me czek” Ewa Za mo ra
i Grze gorz Mi cha lik – prze wod ni czą -
cy Ko ła Te re no we go w Pil cho wi cach
Sto wa rzy sze nia MGNP. Po tem na stał
czas we so łej za ba wy. Pen sjo na riu -
szom „Za mecz ku” to wa rzy szy li
w niej ro dzi ny oraz go ście z za przy -
jaź nio nych do mów po mo cy spo łecz -
nej, miesz kań cy Kuź ni Nie bo row -

skiej i są sied nich miej sco wo ści, a tak że
przed sta wi cie le in sty tu cji współ pra cu -
ją cych z „Za mecz kiem”. Wszy scy
wspól nie ba wi li się przy mu zy ce ze -
spo łu WA DAM, by ły wy stę py ilu zjo ni -
sty, licz ne gry oraz za ba wy dla dzie ci

Im pre zę zor ga ni zo wa li DPS „Za me -
czek”, Sto wa rzy sze nie Mo ja Gmi -
na Nasz Po wiat oraz Sto wa rzy sze nie
Na Rzecz Osób z Upo śle dze niem
Umy sło wym i Cho rych Psy chicz nie
„Po most” we współ pra cy z Po wia tem
Gli wic kim. (RG)

Ro dzin nie i in te gra cyj nie 

W par ku wo kół „Za mecz ku” by ło pod -
czas Pik ni ku bar dzo we so ło.

Ju bi le uszo wy fe styn

Pod ha słem „20 lat mi nę ło” prze -
bie gał te go rocz ny fe styn in te gra -
cyj ny w Do mu Po mo cy Spo łecz nej
„Osto ja” w So śni co wi cach.

Był to bo wiem już 20. fe styn or ga ni zo -
wa ny tu co ro ku, by in te gro wać je go
pen sjo na riusz ki i ich ro dzi ny z miesz -
kań ca mi So śni co wic i oko licz nych
miej sco wo ści. Uda ło się to wspa nia le.
Na po cząt ku wy stą pi ły dzie ci z przed -
szko la „Chat ka Uszat ka” z gli wic kiej
Ostro py ze ślą skim pro gra mem, po tem
praw dzi wy po pis mu zycz ne go hu mo ru

da ły miesz kan ki „Ostoi”, a na ko niec
za gra ła gwiaz da wie czo ru – ka ba ret
„Ka fli ki” z Łą czy. O opra wę mu zycz -
ną za dbał ze spół „Se lex”, by ły licz ne
kon kur sy i za ba wy dla dzie ci oraz za -
ba wa ta necz na. Nie za bra kło też in -
nych atrak cji – moż na by ło np. prze -
je chać się na mo to cy klu, o co za dba ła
gru pa mi ło śni ków sta lo wych ru ma -
ków, al bo od być po dróż… po li cyj -
nym wo zem!

Jak za wsze fe styn miał cha rak ter
cha ry ta tyw ny, a je go or ga ni za cję
wspar li licz ni spon so rzy. Tym ra zem
do chód z lo te rii i li cy ta cji ob ra zów,
prac pla stycz nych oraz (na wet) ju bi le -
uszo we go tor tu prze zna czo ny zo sta nie
na wy po sa że nie jed ne go z ho li za byt -
ko we go bu dyn ku „Ostoi”. 

Wśród licz nie zgro ma dzo nych go ści
fe sty nu by li sa mo rzą dow cy, m.in. wi -
ce sta ro sta gli wic ki Wal de mar Do mbek
i bur mistrz So śni co wic Mar cin Stron -
czek.

(RG)

„Ka fli ki” na fe sty nie gra ły, śpie wa ły
i opo wia da ły prze za baw ne wi ce.
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PRZED SIĘ BIOR CZY 
PO WIAT

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

Au to Rem Se rvi ce to fir ma z Tosz ka ist nie ją ca na ryn ku
ćwierć wie ku. Wszyst ko roz po czę ło się 10 ma ja 1989 r.,
kie dy Jó zef Go lom bek wraz z oj cem otwo rzył pierw szy
warsz tat sa mo cho do wy. W ko lej nych la tach Au to Rem
Se rvi ce znacz nie po sze rzył swo ją dzia łal ność.

Au to Rem Se rvi ce to nie za leż ny ser wis sa mo cho do wy, któ ry
świad czy usłu gi w za kre sie na praw i ob słu gi sa mo cho dów.
Spe cja li zu je się tak że w na pra wach po wy pad ko wych. 

– Dzia łal ność roz po czą łem w ro dzin nej miej sco wo ści Li -
go cie To szec kiej, 18 lat te mu warsz tat prze nio słem do Tosz -
ka na ul. Dwor co wą, póź niej na ul. Strze lec ką. Otwo rzy li śmy
rów nież sklep z czę ścia mi sa mo cho do wy mi, ma te ria ła mi la -
kier ni czy mi i mie szal nię la kie rów. Póź niej swój punkt mie li -
śmy tak że w Gli wi cach, jed nak po la tach wró ci li śmy z dzia -
łal no ścią do Tosz ka, na ul. Bocz ną. Tu taj dzia ła też na sze
Cen trum Na praw Po wy pad ko wych – warsz tat jest wy po sa żo -
ny w spe cja li stycz ny sprzęt do na praw po wy pad ko wych oraz
w ko mo rę do la kie ro wa nia la kie ra mi wod ny mi – eko lo gicz -
ny mi – opo wia da Jó zef Go lom bek.

Au to Rem Se rvi ce to fir ma ro dzin na. Pan Jó zef pro wa dzi
ją z żo ną Bo że ną, któ ra zaj mu je się spra wa mi pra cow ni czy -
mi, do dat ko wo pro wa dzi sklep w Li go cie. Brat Da riusz to
zło ta rącz ka w na pra wach bla char skich, jest spe cja li stą w do -

bo rze la kie rów. Je go żo na Mag da le na pro wa dzi księ go wość
w fir mie. W mia rę moż li wo ści po ma ga ją też te ścio wie i ro -
dzi ce. W ser wi sie za trud nie ni są spe cja li ści do na praw, a pan
Jó zef po nad to zaj mu je się do radz twem biz ne so wym. 

Wła ści ciel Au to Rem Se rvi ce z wy kształ ce nia jest me cha -
ni kiem, prak ty kę w za wo dzie zdo by wał u oj ca od naj młod -
szych lat. W swo im warsz ta cie tak że dba o na ukę po cząt ku -
ją cych me cha ni ków. 

– Je stem zrze szo ny w Ce chu Rze -
miosł Różnych i Przed się bior czo ści
w Gli wi cach. Przy współ pra cy z Ce -
chem szko li my uczniów w za wo dach
me cha nik i bla charz sa mo cho do wy.
Z na sze go warsz ta tu wy szło wie lu
cze lad ni ków i mi strzów, któ rzy dzia -
ła ją na lo kal nym ryn ku i z po wo dze -
niem pro wa dzą swo je warsz ta ty i fir -
my trans por to we – wy ja śnia. – Mi nio -
ny czas po zwo lił nam na ze bra nie
ogrom ne go do świad cze nia oraz pro fe -
sjo nal ne go sprzę tu. Dzię ki te mu je ste -

śmy w sta nie każ dą na pra wę prze pro wa -
dzić kom plek so wo – tak w skró cie pod -

su mo wu je ćwierć wie cze dzia łal no ści wła ści ciel fir my. 
– W ro ku 25-le cia dzia łal no ści fir my otwie ra my przy ul.

Dwor co wej Cen trum Li kwi da cji Szkód Ko mu ni ka cyj nych.
Klient otrzy ma usłu gę kom plek so wą, po cząw szy od ho lo wa -
nia z miej sca wy pad ku, na pra wy bla char sko -la kier ni czej, sa -
mo cho du za stęp cze go na czas na pra wy, aż po li kwi da cję
szko dy – in for mu je. 

Peł na ob słu ga klien ta w jed nym miej scu to nie tyl ko więk -
sze udo god nie nie, ale i – jak za pew nia wła ści ciel – w efek cie
koń co wym tań szy koszt usłu gi. 

Re cep ta na pro spe ro wa nie na ryn ku? Do bre wy ko ny wa -
nie swo jej pra cy, w mniej szych miej sco wo ściach opi nia o da -
nej fir mie jest bar dzo waż na. To tak że po ma ga w zdo by wa -
niu klien tów – za do wo le ni z wy ko na nej usłu gi z pew no ścią
po le cą da ny warsz tat in nym. (SoG)

25 lat na ryn ku

Nie daw no uru cho mio ne Cen trum Li kwi da cji Szkód Ko mu ni ka cyj nych.
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Pro duk tom lo kal nym i ich pro mo cji
po świę co na zo sta ła kon fe ren cja,
któ ra od by ła się 22 ma ja w Ko szę -
ci nie. 

Kon fe ren cja zo sta ła zor ga ni zo wa na
przez Fun da cję Lo kal na Gru pa Dzia ła -
nia „Spi chlerz Gór ne go Ślą ska” we
współ pra cy z Agen cją Re struk tu ry za cji
i Mo der ni za cji Rol nic twa Od dział
w Czę sto cho wie oraz Wy dzia łem Go -
spo dar ki, Pro mo cji i Współ pra cy Mię -
dzy na ro do wej Urzę du Mar szał kow -
skie go w Ka to wi cach. Otwo rzy li ją:
Iwo na Ja nic – pre zes Fun da cji, Sta ni -
sław Gmi truk – dy rek tor ARiMR
w Czę sto cho wie oraz Bar tło miej Gó ra
– kie row nik Re fe ra tu Wy dzia łu Te re -
nów Wiej skich Urzę du Mar szał kow -
skie go w Ka to wi cach. 

W pierw szej czę ści kon fe ren cji pro -
duk ty lo kal ne Spi chle rza przed sta wi ła
Sła wo mi ra Kli ja no wicz -Mar ci niec –
dzien ni kar ka, kul tu ro znaw ca, pi lot wy -
cie czek po Gór nym i Dol nym Ślą sku.
Na stęp nie przed sta wi cie le ARiMR
w Czę sto cho wie – Le szek Zna mie row -
ski i Prze my sław Po smyk omó wi li

m.in. moż li wo ści fi nan so wa nia i re ali -
za cji pro jek tów w ra mach pro gra mów
ope ra cyj nych w la tach 2014-2020 oraz
po ru szy li za gad nie nie ak ty wi za cji
miesz kań ców ob sza rów wiej skich. 

W dru giej czę ści spo tka nia pra cow -
ni cy Wy dzia łu Go spo dar ki, Pro mo cji
i Współ pra cy Mię dzy na ro do wej Urzę -
du Mar szał kow skie go Wo je wódz twa
Ślą skie go – Agniesz ka Ko twa oraz
Alek san der Ko tu lec ki przed sta wi li
pre zen ta cje po świę co ne pro duk tom
tra dy cyj nym i re gio nal nym, eu ro pej -
skim i kra jo wym sys te mom ja ko ści,
a tak że dzia ła niom Sa mo rzą du Wo je -
wódz twa Ślą skie go. W kon fe ren cji
wziął udział sta ro sta gli wic ki Mi chał
Nie szpo rek. 

W prze rwach uczest ni cy mie li tak że
moż li wość od wie dzić sto iska wy sta -
wien ni cze, gdzie pre zen to wa li się rę ko -
dziel ni cy oraz wy twór cy pro duk tów lo -
kal nych z te re nu gmin Spi chle rza. 

W skład Spi chle rza Gór ne go Ślą ska
wcho dzi pięć gmin z po wia tu gli wic -
kie go: Pil cho wi ce, Ru dzi niec, So śni co -
wi ce, To szek, Wie lo wieś. (SoG)

Pro mu ją lo kal ne pro duk ty

Płat no ści dla rol ni ków prze ka zu ją cych ma łe go spo dar stwa 
w pro jek cie PROW 2014-2020

Pod czas kon fe ren cji swo je sto iska wy sta wi li rę ko dziel ni cy i wy twór cy pro duk -
tów lo kal nych z te re nu gmin Spi chle rza.
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Pro jekt Pro gra mu Roz wo ju Ob sza -
rów Wiej skich na la ta 2014-2020
(PROW 2014-2020) zo stał opra co -
wy wa ny na pod sta wie prze pi sów
Unii Eu ro pej skiej. Je go ce lem
głów nym jest po pra wa kon ku ren -
cyj no ści rol nic twa, zrów no wa żo ne
za rzą dza nie za so ba mi na tu ral ny mi
oraz zrów no wa żo ny roz wój te ry to -
rial ny ob sza rów wiej skich.

Jak in for mu je kie row nik Biu ra Po wia -
to we go Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo -
der ni za cji Rol nic twa (ARiMR) w Py -
sko wi cach, An drzej Frej no – po śród

pro gra mów wspie ra ją cych pol ską wieś,
znaj du ją cych się w pro jek cie PROW
2014-2020, na uwa gę za słu gu je pro -
gram nie co przy po mi na ją cy cie szą ce
się do tych czas spo rą po pu lar no ścią
ren ty struk tu ral ne.

Je go na zwa to „Płat no ści dla rol ni ków
kwa li fi ku ją cych się do wspar cia w ra -
mach sys te mu dla ma łych go spo darstw
(Płat no ści dla rol ni ków prze ka zu ją cych
ma łe go spo dar stwa)”. Jest to pro gram ad -
re so wa ny do tych rol ni ków, któ rzy kwa li -
fi ku ją się do otrzy ma nia płat no ści bez po -

śred nich oraz trwa le prze ka żą swo je go -
spo dar stwo rol ne in ne mu rol ni ko wi. 

Go spo dar stwo, któ re przej mie grun -
ty, mu si po sia dać – lub osią gnąć
po prze ję ciu grun tów od be ne fi cjen ta
dzia ła nia – co naj mniej wiel kość od po -
wia da ją cą śred niej wiel ko ści go spo dar -
stwa w Pol sce lub śred niej wiel ko ści
go spo dar stwa w da nym wo je wódz twie,
je śli śred nia po wierzch nia go spo darstw
w da nym wo je wódz twie jest więk sza
niż śred nia wiel kość go spo dar stwa
w Pol sce.

Kry te ria wy bo ru uwzględ niać bę dą:
– wiel kość prze ka zy wa ne go go spo dar stwa
(pre fe ren cja dla go spo darstw więk szych),
– wiel kość go spo dar stwa przej mu ją ce -
go grun ty (pre fe ren cja dla go spo darstw
mniej szych),
– pre fe ren cję dla prze ka zy wa nia grun -
tów mło dym rol ni kom.

Rocz na staw ka po mo cy bę dzie od -
po wia dać 120 proc. rocz nej płat no ści,
do otrzy ma nia któ rej be ne fi cjent kwa li -
fi ku je się w ra mach płat no ści ob sza ro -
wych. Opi sa na wy żej staw ka po mo cy

p r z y  s ł u  g u  j e
za rok, w któ rym
be ne fi cjent trwa le
prze ka zu je swo je
go spo dar stwo, i la -
ta na stęp ne, do ro -
ku 2020 włącz nie. 

Po moc wy pła -
ca na bę dzie jed no ra zo wo.

Pro jekt Pro gra mu Roz wo ju Ob sza -
rów Wiej skich na la ta 2014-2020zo stał
prze ka za ny do Bruk se li, gdzie ocze ku -
je na ak cep ta cję Ko mi sji Eu ro pej skiej.

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

TAU RON Dys try bu cja za koń czył bu do wę no -
wej sta cji elek tro ener ge tycz nej 110/20 kV
Wie lo wieś. Głów nym ce lem in we sty cji jest
po pra wa nie za wod no ści i ja ko ści do staw
ener gii elek trycz nej na te re nie Wie low si,
Tosz ka, Two ro ga i Py sko wic. 
Sta cja wy po sa żo na jest w dwa trans for ma to ry za -
si la ją ce no wo cze sną roz dziel ni cę na po wietrz ną,
któ re zo sta ły zbu do wa ne na sta no wi skach speł nia -
ją cych ry go ry stycz ne wy mo gi ochro ny śro do wi -

ska na tu ral ne go. Dzię ki za sto so wa -
nym roz wią za niom, Głów ny Punkt
Za si la nia Wie lo wieś jest cał ko wi cie
bez ob słu go wy, a ste ro wa nie urzą dze -
nia mi zlo ka li zo wa ny mi na te re nie sta -
cji od by wa się zdal nie z sie dzi by Dys -
po zy cji Wy so kich Na pięć.  Do dat ko -
wo dzię ki wy bu do wa niu no wej sta cji
elek tro ener ge tycz nej, moż li wy bę dzie
od biór ener gii z pla no wa nej w oko li cy
far my wia tro wej.

– Tak no wo cze sny Głów ny Punkt Za si la nia
sta no wi istot ny ar gu ment mo gą cy wpły nąć
na przy cią gnię cie in we sto rów – in for mu je Łu kasz
Zim noch, rzecz nik pra so wy woj. ślą skie go spół ki
TAU RON Dys try bu cja. – Do sta wy prą du o od po -
wied niej mo cy to je den z klu czo wych wy mo gów
przed się bior ców, za nim zde cy du ją się ulo ko wać
ka pi tał w da nym miej scu. Bu do wa no we go obiek -
tu trwa ła 9 mie się cy, a je go koszt wy niósł 17 mln
zło tych.

(RG) 

Energia po nowemu
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– Na ostat niej se sji Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go za pa dły waż ne fi nan so -
we de cy zje do ty czą ce Szpi ta la w Py -
sko wi cach.
– Tak, ma ją one istot ne zna cze -
nie dla dal sze go roz wo ju szpi ta la.
Po raz pierw szy za pi sa no w wie lo let -
niej pro gno zie fi nan so wej po wia -
tu na la ta 2014-2017 środ ki  fi nan so we
umoż li wia ją ce  eta po wą  mo der ni za cję
szpi ta la  zgod nie z na ka za mi Wo je -
wódz kiej Sta cji Sa ni tar no -Epi de mio lo -
gicz nej w Ka to wi cach oraz Roz po rzą -
dze niem Mi ni stra Zdro wia. 
– War to przy po mnieć, że pla ców -
kom, któ re do koń ca 2016 ro ku nie
speł nią tych wy mo gów, gro zi li kwi -
da cja. O ja kie kwo ty cho dzi?
– Szpi tal zgod nie z pro gno zą otrzy ma
w 2015 ro ku 1,25 mln zł, a w 2016
ro ku 1,35 mln zł. Do te go na le ży do -
dać 300 tys. zł  prze zna czo ne na in we -
sty cje  w tym  ro ku.  Po nad to  w wy dat -
kach  na pro jekt  pod na zwą  „Roz bu -
do wa  od dzia łu we wnętrz ne go  dla  za -
pew nie nia  opie ki  dłu go ter mi no wej  dla
prze wle kle  cho rych  oraz mo der ni za cji
od dzia łu  no wo rod ków  po przez  je go
re mont,  za kup  no we go  sprzę tu  w ce -
lu  po pra wy  ja ko ści  świad czo nych
usług”, do któ re go ubie ga my się o do fi -
nan so wa nie w ra mach  fun du szy  nor we -
skich,  Ra da  Po wia tu  za bez pie czy ła
nam 400  tys. zł  w po sta ci  wkła du
wła sne go  na la ta 2014-2015. W su mie
Po wiat  Gli wic ki  pla nu je  prze zna czyć
na mo der ni za cję  py sko wic kie go  szpi -
ta la 3,3 mln zł  do koń ca 2016  ro ku.
Zaplanowano przy tym pomoc 4 gmin –
Toszka, Wielowsi, Rudzińca i Pyskowic
– po 300 tys. zł w latach 2015 i 2016.
– Na co zo sta ną prze zna czo ne te pie -
nią dze?
– Przy ta kiej  kon struk cji  do fi nan so -
wa nia  in we sty cji,  Za rząd  na szej spół -
ki  przy go to wał  har mo no gram  za dań
re ali zo wa nych  w ko lej nych  la tach.
W chwi li  obec nej  przy stę pu je my do
za da nia  nr 1 – eta po wej mo der ni za cji
bu dyn ku  sta re go  szpi ta la,  zgod nie  
z wy ma ga ny mi  na ka za mi  oraz  w ce -
lu  po sze rze nia  pro wa dzo nej  dzia łal no -
ści  o po rad nie  przy szpi tal ne,  któ re

ma ją  się  wpi sy wać  w no we  stan dar -
dy  kom plek so wej  i cią głej  opie ki  nad
pa cjen tem  zgod nie  z no wą  po li ty ką
NFZ.  Koszt pierw sze go eta pu  mo der -
ni za cji  wy no si oko ło 300 tys. zł.  Na -
stęp nym  za da niem  jest  mo der ni za cja
od dzia łów  szpi tal nych  na kwo tę 
1,1 mln zł,  re ali zo wa na  w la tach 2015-
2016 – w pierw szym ro ku kosz tem 700
tys. zł, a w dru gim 400 tys. zł.
– To jed nak nie wszyst kie in we sty -
cje…
– Rów no le gle  pla nu je my wy ko na nie
mo der ni za cji trak tu ope ra cyj ne -
go za 1,5 mln zł – w 2015 ro ku pierw -
szy  etap  prac  na kwo tę 550 tys. zł,
głów nie  ro bo ty  bu dow la no -re mon to -
we  oraz  dru gi  etap  na kwo tę 950 tys.
zł.  Ko niec  in we sty cji  prze wi du je się
do 30 li sto pa da 2016. Za pla no wa ne
środ ki  fi nan so we  na ca łość  mo der ni -
za cji  po zwo lą  na do koń cze nie  nie -
zbęd ne go  za kre su  prac  wy ni ka ją cych
z na ka zów  sa ni tar no -epi de mio lo gicz -
nych i mi ni ste rial nych, któ re  za czną
obo wią zy wać 1 stycz nia 2017 ro ku.  
– Są jesz cze dal sze pla ny.
– Pro jekt  prze bu do wy  szpi ta la za kła -
da tak że do dat ko we  in we sty cje, ta kie
jak  po wsta nie  pra cow ni to mo gra fii
kom pu te ro wej  czy  od dzia łu  in ten syw -
nej  te ra pii,  ale  jest  to  naj bliż sza  przy -
szłość  za leż na  od sy tu acji  fi nan so wej
spół ki  i jej  dal szych  per spek tyw  roz -
wo ju.  Pod ję te  przez  Ra dę  Po wia tu  de -
cy zje  za pi sa ne  w wie lo let niej  pro gno -
zie  fi nan so wej  są  ele men tem  wspar cia
dla  dal szej  dzia łal no ści  spół ki  w za -
kre sie  świad czo nych  usług  me dycz -
nych.    Nie ste ty  nie  moż na  te go  po -
wie dzieć  o po li ty ce  NFZ,  któ ra  na
obec nym  eta pie  zwięk sza  wy ma ga nia
dla  świad czo nych  usług  przy rów no -
cze snym  ob ni ża niu  war to ści  kon trak tu.
– Tak więc z nie cier pli wo ścią cze ka -
my na za koń cze nie re mon tów.
– My tak że. Za in we sto wa ne  środ ki  fi -
nan so we  wpły ną  zna czą co  na po pra -
wę  wa run ków  le cze nia  w py sko wic -
kim  szpi ta lu,  z cze go  naj bar dziej  po -
win ni  być  za do wo le ni  za rów no  pa -
cjen ci,  jak  i per so nel  na szej  pla ców -
ki. (RG)

Mi lio ny 
na in we sty cje
Wy wiad z LESZ KIEM KU BIA KIEM, pre ze sem Za rzą -
du Szpi ta la w Py sko wi cach sp. z o.o.

To by ła dłu go wy cze ki wa na pla -
ców ka. Przy by wa bo wiem osób
wy ma ga ją cych dłu go trwa łej opie -
ki, a ro dzi na nie za wsze ma wa run -
ki, by im ją za pew nić. 

W ma ju uro czy ście otwar ty zo stał Za -
kład Opie kuń czo -Lecz ni czy w Knu ro -
wie. Pla ców ka zlo ka li zo wa na jest
przy ul. Dwor co wej 3. Za pew nia ca ło -
do bo wą opie kę me dycz ną pa cjen tom
wy ma ga ją cym szcze gól ne go, dłu go -
trwa łe go le cze nia – m.in. oso bom z za -
bu rze nia mi neu ro lo gicz ny mi (np.
po uda rach mó zgu), z za bu rze nia mi
ukła du ser co wo -na czy nio we go (sta ny

po za wa łach, któ rym to wa rzy szy nie -
wy dol ność krą że nia), z za bu rze nia mi
ukła du od de cho we go, cho ro ba mi prze -
wo du po kar mo we go wy ma ga ją cy mi
od ży wia nia po za je li to we go, cho ro ba mi
ukła du ru chu ogra ni cza ją cy mi sa mo -
dziel ną eg zy sten cję, wy ma ga ją cy mi re -
ha bi li ta cji oraz z po wi kła nia mi cho rób
me ta bo licz nych, w tym cu krzy cy. 

W knu row skim ZOL -u speł nio ne są
wy so kie stan dar dy po by tu. Do dys po -
zy cji pa cjen tów są m.in. sa le re ha bi li ta -

cyj ne, sa la te ra pii
za ję cio wej oraz po -
kój dzien ny. Pla -
ców ką kie ru je lek.
med. Ma rian Ga -
bryś, a per so ne lem
niż szym i śred nim
za rzą dza Bar ba ra
Orze chow ska, któ -
rzy wcze śniej kie ro -
wa li Od dzia łem dla

Prze wle kle Cho rych w Szpi ta lu w Knu -
ro wie. Prze zna czo ny dla 50 pa cjen tów
ZOL za trud nia 30 osób, w tym m.in. re -
ha bi li tan tów, lo go pe dę i psy cho lo ga. 

Pla ców ka cze ka na pa cjen tów, któ -
rzy z róż nych wzglę dów nie ma ją opie -
ki ca ło do bo wej w do mu, a ro dzi na nie
jest w sta nie za pew nić im wła ści wej
pie lę gna cji. Na ra zie po byt w pla ców ce
jest od płat ny (na po zio mie po rów ny -
wal nym z in ny mi ZOL -ami, ale
w kom for to wych wa run kach). – Sta ra -

my się o po zy ska nie na pro wa dzo ne tu
świad cze nia me dycz ne kon trak tu
z NFZ od 1 lip ca – mó wił pod czas
otwar cia pla ców ki Mi chał Ek kert, pre -
zes Za rzą du Szpi ta la w Knu ro wie sp.
z o. o., któ ra to spół ka po wo ła ła do ży -
cia ZOL. – Wów czas po byt sta nie się
bez płat ny.

Za kład jest spół ką z o. o., w któ rej
udzia ły ma Szpi tal w Knu ro wie oraz
Fun dusz In we sty cyj ny Fe niks z War -
sza wy, za si lo ny środ ka mi fi nan so wy mi
z Orze sko -Knu row skie go Ban ku Spół -
dziel cze go. Umo wa spół ki prze wi du je
w okre sie kil ku let nim wy ku pie nie
wszyst kich udzia łów przez knu row ski
szpi tal. 

Ini cja to rom przed się wzię cia uru -
cho mie nia ZOL -u gra tu lo wał m.in.
Grze gorz Sztolc man, po seł na Sejm RP,
któ ry pod kre ślił, iż ta kie pla ców ki są
nie zwy kle po trzeb ne. 

(RG)

PO TRZEB NY ZOL

Sym bo licz ne go prze cię cia wstę gi do ko na li Kry sty na Szu mi -
las – po seł na Sejm RP, Mi chał Nie szpo rek – sta ro sta gli wic -
ki oraz Jó zef Ka pła nek – pre zes Za rzą du Orze sko -Knu row -
skie go Ban ku Spół dziel cze go.

Fo
 to

 (2
): 

R.
 G

oz
 d

ek

Na ma jo wej se sji Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go du że środ ki fi nan so we
prze zna czo ne zo sta ły na in we sty -
cje w pla ców kach służ by zdro wia
w po wie cie.

Po za pie niędz mi, któ re otrzy ma szpi -
tal w Py sko wi cach (o czym pi sze my
wy żej), w zmia nach do ko na nych
w wie lo let niej pro gno zie fi nan so wej
Po wia tu Gli wic kie go rad ni prze zna -
czy li 700 tys. zł dla ZOZ -u w Knu ro -
wie na mo der ni za cję nie ru cho mo ści
tam tej sze go szpi ta la, któ ra wy ko na na
bę dzie w la tach 2015-2016. Knu row -
ski ZOZ otrzy ma tak że 1,5 mln zł

na mo der ni za cję Przy chod ni Re jo no -
wej Nr 2 przy ul. Ka zi mie rza Wiel kie -
go 6, prze pro wa dza ną w la tach 2014-
2016. Z ko lei na ter mo mo der ni za cję
bu dyn ku ap te ki i przy chod ni zdro wia
w Py sko wi cach przy ul. Woj ska Pol -
skie go 10 oraz in ne pra ce w la -
tach 2013-2015 po wiat prze zna czy
bli sko 280 tys. zł, przy czym ubie ga
się rów nież o do fi nan so wa nie z WFO -
ŚiGW, bo koszt za pla no wa nych tam
mo der ni za cji wy no si po nad 1,2 mln
zł. 

(RG) 

Du ży za strzyk fi nan so wy

Je śli od czu wasz mro wie nie pal ców
(pierw sze go, dru gie go i trze cie go),
któ re na si la się w no cy lub przed -
mio ty wy pa da ją Ci z rąk i nie po tra -
fisz za piąć gu zi ka, to mo że to być
ze spół cie śni ka na łu nad garst ka.
Jest to do le gli wość po wsta ją ca
na sku tek dłu go trwa łe go uci sku
ner wu po środ ko we go, bie gną ce -
go w ka na le nad garst ka. Przy czy -
na mi naj czę ściej są sta ny za pal ne
ner wu po środ ko we go, ścię gien
i zwią za ny z tym obrzęk, jak rów -
nież mo gą to być zmia ny po ura zo -
we, zwy rod nie nio we, a tak że ano -
ma lie me dycz ne, np. tłusz cza ki.

W Szpi ta lu w Knu ro wie Sp. z o.o. za -
bieg wy ko ny wa ny jest przy uży ciu
tech ni ki ma ło in wa zyj nej i ar tro sko pu

przez do świad czo ne go chi rur ga w to -
wa rzy stwie wy kwa li fi ko wa nych pie lę -
gnia rek i ane ste zjo lo ga.

Me to da en do sko po wa
w znie czu le niu miej sco -
wym, znacz nie skra ca
czas go je nia i re ha bi li ta -
cji, a przez to szyb szy po -
wrót do nor mal ne go funk -
cjo no wa nia. Jest też obar -
czo na mniej szym ry zy -

kiem po wi kłań – na przy kład krwia -
ków czy in fek cji, i co też rów nie
waż ne – zde cy do wa nie bar dziej ko -

sme tycz na (kil ku mi li me tro we na cię -
cie).

Szcze gó ło we in for ma cje uzy skać
moż na pod nr tel. 32 331 92 66 lub
pod ad re sem ma ilo wym: se kre ta -
riat@szpi talk nu row.pl oraz na stro -
nie in ter ne to wej: www.szpi talk nu -
row.pl. (MN)

Ma ło in wa zyj na me to da endoskopowa

Ze spół ope ra cyj ny. Chi rurg Grze gorz Sztolc man, ane ste zjo log Bog -
dan No wiń ski, pie lę gniar ki Ga brie la Ba luch (po le wej) i Ka ro li na
Wi ta ła. 

Pod czas za bie gu li kwi du ją ce go ze spół cie śni
nad garst ka chi rurg wy ko nu je tyl ko kil ku me tro -
we na cię cie.

Je den z po koi, prze zna czo nych dla pa cjen tów no wo -
pow sta łej pla ców ki.
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WIELKI JUBILEUSZ: PIKNIK,

Na pięk nym dzie dziń cu Ze spo łu Pa ła co wo -Par ko we go w Pław nio wi cach go ści Kon fe ren cji mię -
dzy na ro do wej „Wpływ po nadna ro do wej współ pra cy sa mo rzą dów na ja kość ży cia spo łecz no ści
lo kal nych” wi ta ły or kie stry KWK „Knu rów” i „Mil kau er” z po wia tu Mit tel sach sen.

Atrak cją dla wie lu był kon kurs ku li nar ny. Pa nie z kół go spo dyń wiej skich przy -
go to wa ły na tę oka zję róż ne sma ko ły ki. Wię cej o kon kur sie na str. 16, tam rów -
nież znaj dzie cie prze pis na pysz ne zwy cię skie cia sto. 

Go ście z Nie miec – na swe spe cjal ne ży cze nie –od -
wie dzi li ka pli cę Pa ła cu w Pław nio wi cach. Z jej hi sto -
rią za po znał ich go spo darz by łych wło ści ro dzi ny
Bal le stre mów, ks. dr Kry stian Worbs.

Przed sta wi cie le chó ru „Skow ro nek”, pre zes Ta de usz Czech i wi ce pre zes We -
ro ni ka Czech – te go rocz ne go lau re ata na gro dy Be ne Me ri tus – po wrę cze niu
jej in sy gniów przez Ta de usza Ma mo ka (z le wej), prze wod ni czą ce go Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go i wi ce prze wod ni czą ce go Krzysz to fa Sto lar ka (z pra wej).

Prof. Je rzy Bu zek pod czas kon fe ren cji po ru szył kwe stie
pol skiej współ pra cy mię dzy na ro do wej w kon tek -
ście 10. rocz ni cy wstą pie nia na sze go kra ju do UE.
Nad ca ło ścią ob rad czu wa ła Mag da le na Bud ny, se -
kre tarz Po wia tu Gli wic kie go.

W prze rwie kon fe ren cji ju bi le uszo wy tort kro ili przed sta wi cie le za przy jaź nio nych po wia tów
(od le wej): sta ro sta Po wia tu Calw – Hel mut Rieg ger, sta ro sta gli wic ki – Mi chał Nie szpo rek,
przed sta wi ciel ka Hrab stwa Den bi gh shi re – Ca ro lyn Brin dle, sta ro sta Po wia tu Mit tel sach sen –
Vol ker Uhlig i An drzej Sit kie wicz z Za rzą du Po wia tu Puc kie go, a dzie li li go też m.in. prof. Je rzy
Bu zek i po seł Kry sty na Szu mi las.

Pod czas Pik ni ku tu ry stycz ne go z Po wia tem
Gli wic kim na pla ży w Nie wie szach wy stą pi -
ły ta len ty „Spi chle rza Gór ne go Ślą ska”.
Wśród nich by ła m.in. Ju lia Ma niu ra – lau re -
at ka na gro dy Grand Prix w kon kur sie „Go -
do my po na szy mu”.

Na sce nie za pre zen to -
wał się tak że Chór Go -
spel z Py sko wic „Prze bu -
dze nie”. 

Dużym zainteresowaniem cieszyło się
stoisko Powiatu Gliwickiego,
wystawione na minitargach

turystycznych. Na zdjęciu pracownicy
Wydziału Rozwoju i Promocji starostwa

w Gliwicach ze starostą puckim
Wojciechem Dettlaffem.



W trak cie
po by tu

w Pol sce dr
Jo achim

Bley – szef
Wy dzia łu

Bez pie czeń -
stwa i Śro do -
wi ska w sta -

ro stwie Po -
wia tu Calw

i Hans -Georg
He ide – ko -

men dant
tam tej szej

Po wia to wej
Stra ży Po żar -
nej, na za pro sze nie pre ze sa Za rzą du Po wia to we go Związ ku OSP w Gli wi cach

An drze ja Frej no od wie dzi li OSP w Pław nio wi cach i w Wil czy, a tak że jed nost ki
ra tow ni czo -ga śni cze w Gli wi cach -Ła bę dach i w Knu ro wie. To wa rzy szy li im

m.in. wi ce sta ro sta gli wic ki Wal de mar Do mbek i ko men dant miej ski Pań stwo -
wej Stra ży Po żar nej w Gli wi cach st. bryg. Ja nusz Przy byl ski. 

Po łą czo ne si ły sy gna li stów my śliw skich – na szych ro dzi -
mych i z po wia tu Calw.
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KONFERENCJA, ZABAWA

Eu ro pej ski Fun dusz Rol ny na rzecz Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich. Eu ro pa in we stu ją ca w ob sza ry wiej skie. Pro jekt współ fi nan so wa ny ze środ ków Unii
Eu ro pej skiej w ra mach dzia ła nia „Wdra ża nie lo kal nych stra te gii roz wo ju – ma ły pro jekt Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007-2013”.

In sty tu cja za rzą dza ją ca Pro gra mem Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la ta 2007-2013: Mi ni ster Rol nic twa i Roz wo ju Wsi

W po tycz kach ku li nar nych wzię li udział tak że sta ro -
sto wie i przed sta wi ciel ka Hrab stwa Den bi gh shi re.
Zmie rzy li się w trzech kon ku ren cjach – obie ra niu cu -
ki nii, ubi ja niu bia łek i od ga dy wa niu z za mknię ty mi
ocza mi – po za pa chu i do ty ku – ziół. Za sto łem sta -
nę li (od le wej): sta ro sta puc ki, sta ro sta gli wic ki, sta -
ro sta Po wia tu Calw, Sa ra Jo nes z Wa lii i sta ro sta Po -
wia tu Mit tel sach sen. Ku li nar ną za ba wę wy gra ła Sa ra
Jo nes. 

Ju bi le usze współ pra cy by ły oka zją do pod su mo wań i po -
dzię ko wań. Sta ro sta gli wic ki wrę czył na szym przy ja cio łom
pa miąt ko we szkla ne ta bli ce, a go ście ob da ro wa li Po wiat
Gli wic ki sym bo licz ny mi i wy mow ny mi pre zen ta mi, m.in.
pięk ny mi ob ra za mi, drzew kiem kasz ta now ca czy fi gur ką
zep pe li na.

Wy stęp te go rocz ne go lau re ata na gro dy Be ne Me ri tus,
chó ru „Skow ro nek” z Gie rał to wic.

Ofi cjal nie im pre zę otwo rzył i po wi tał wszyst kich go ści oraz miesz kań ców po -
wia tu sta ro sta Mi chał Nie szpo rek, po czym Hymn Unii Eu ro pej skiej
ode gra ła Or kie stra KWK „Knu rów”. 

Ma żo ret ki z Knu ro wa bar dzo po do ba ły się go ściom pik ni ku.
Praw dzi wy show na pla ży w Nie wie szach za pre zen to wa ła nie zwy -
kle dy na micz na or kie stra „Mil kau er”.

By ło też coś dla mło dzie ży – wy stęp do brze de biu tu ją cej gru -
py „Muc kle Roe”.

Gwiaz da
wie czo ru,
Ze spół
Chrząsz cze
przy po mniał
kul to we
prze bo je
Be atle sów
i Czer wo -
nych Gi tar.

Ba wi li śmy się wspól nie w pięk nym oto cze niu Je zio ra Pław nio wic kie go.

Tekst i fo to: 
RO MA NA GOZ DEK, 

SO NIA GU ZIK, 
MAGDALENA FISZER-RĘBISZ



Trwa kon kurs na Drze wo Ro ku 2014.
Za chę ca my do gło so wa nia –
wspól nie wy bierz my to je dy ne
drze wo w Pol sce.

In ter nau ci do koń ca czerw ca mo gą gło -
so wać na jed no z 16 drzew, któ re zna -
la zły się w fi na le kon kur su Drze wo Ro -

ku 2014, do ko nu jąc te go przez stro nę
www.drze wo ro ku.pl. Wy star czy wejść
na tę stro nę, po znać drze wa, na któ re
moż na gło so wać i… klik nąć! 

Fi na ło wa gru pa zo sta ła wy ło nio na
spo śród 122 zgło szeń, któ re na pły nę ły
z ca łe go kra ju. Te raz wspól nie mo że my
wy ło nić naj waż niej sze, naj cie kaw sze,
naj bar dziej lu bia ne przez lo kal ne spo -
łecz no ści drze wo w na szym kra ju.

W po przed nich edy cjach kon kur su
ty tuł Drze wa Ro ku zdo by ły: 2013 –
Dąb Wy bic kie go z Bę do mi na, 2012 –
pla tan z Kóz (na zdję ciu), 2011 – dąb
Grot z Dę bli na. Te dwa pierw sze
„sta nę ły na po dium” mię dzy na ro do -
we go kon kur su Eu ro pej skie Drze wo
Ro ku. 

Wśród fi na li stów kon kur su Drze wo
Ro ku 2014, na któ rych mo że my gło so -
wać, są m.in.: Kasz ta no wiec Be ne dykt
– świa dek od wie dzin wie lu wy bit nych
oso bi sto ści, w tym praw do po dob nie
Ada ma Mic kie wi cza; Li py So bie skie go
po sa dzo ne na cześć kró la, znisz czo ne

przez nie miec kich
żoł nie rzy i zre kon -
stru owa ne przez ko -
szę ciń skich har ce rzy;
Dąb Win cen ty – na -
zwa ny na cześć Win -
cen te go Po la, pierw -
szy punkt „Li te rac -
kie go Szla ku Drzew”.

Kon kurs jest czę -
ścią pro gra mu Świę to
Drze wa do fi nan so -
wa ne go przez Na ro -
do wy Fun dusz

Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej. Or ga ni zu je go Klub Ga ja. Am -
ba sa do ra mi kon kur su są Elż bie ta Dzi -
kow ska, po dróż nicz ka i pi sar ka oraz
Ka zi mierz Kutz, re ży ser i se na tor. 

(RG)

Drze wo Ro ku 2014 
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Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar -
ki Wod nej w Ka to wi cach do fi nan so wu je w for mie ban -
ko wych li nii kre dy to wych za da nia eko lo gicz ne. Pod -
czas kon fe ren cji pra so wej, któ ra od by ła się 27 ma ja
w sie dzi bie Fun du szu, za pre zen to wa no ich ofer tę dla
osób fi zycz nych (w tym pro wa dzą cych dzia łal ność
go spo dar czą) i wspól not miesz ka nio wych. 
Jak pod kre śli ła Ga brie la Le nar to wicz – pre zes WFO ŚiGW
w Ka to wi cach, choć więk szość be ne fi cjen tów Fun du szu sta -
no wią sa mo rzą dy, przed się bior stwa, in sty tu cje, to tak że oso -
by fi zycz ne i wspól no ty miesz ka nio we mo gą ubie gać się
o środ ki na in we sty cje eko lo gicz ne. Moż li wość ta ką da ją li -
nie kre dy to we. Szcze gó ło wo kwe stie te omó wi li przed sta wi -
cie le Fun du szu: dy rek tor eko no micz ny An drzej Wa li czek
oraz Agniesz ka Ko wal kow ska z Ze spo łu Ochro ny At mos fe ry
i Po wierzch ni Zie mi. 

Li nie kre dy to we ob słu gi wa ne są przez wy bra ne w prze tar -
gu ban ki w ce lu udzie le nia kre dy tów pre fe ren cyj nych na wa -

run kach okre ślo nych przez WFO ŚiGW. Pierw szą ta ką li nię
Fun dusz uru cho mił w 1997 r. Do koń ca ma ja ub. r. be ne fi -
cjen tom wy pła co no po nad 114 mln zł. 

Współ pra cu jąc z ban ka mi na prze strze ni tych lat WFO ŚiGW
w Ka to wi cach do fi nan so wy wał za da nia z za kre su ochro ny at -
mos fe ry (ogra ni cze nie emi sji za nie czysz czeń do at mos fe ry,
ener go osz częd ność bu dyn ków, oszczę dza nie ener gii ciepl nej
po przez ter mo izo la cję ścian i stro pów bu dyn ków, upra wy ener -
ge tycz ne, przed się wzię cia ener go osz częd ne do ty czą ce c. o.
i cie płej wo dy), go spo dar ki wod nej i ochro ny wód (bu do wa
przy do mo wych oczysz czal ni ście ków, wy ko na nie pod łą czeń
bu dyn ków do sie ci ka na li za cyj nej) oraz ochro ny zie mi (de mon -
taż, trans port i uniesz ko dli wie nie od pa dów azbe sto wych). W ra -
mach li nii kre dy to wych na za da nia z za kre su ochro ny at mos fe -
ry udzie lo no kre dy tów w kwo cie bli sko 108,6 mln zł. Naj więk -
szym za in te re so wa niem cie szą się kre dy ty na za kres do ty czą cy
ogra ni cze nia emi sji za nie czysz czeń do at mos fe ry. 

Ak tu al nie czyn ne są dwie li nie kre dy to we. Pierw sza to
„Dom ener go osz częd ny”, ob słu gi wa na przez Bank Ochro ny

Śro do wi ska SA. Jej be ne fi cjen ta mi są oso by fi zycz ne, w tym
pro wa dzą ce dzia łal ność go spo dar czą. Z ko lei gro no be ne fi -
cjen tów li nii kre dy to wej pn. „Ogra ni cze nie emi sji za nie -
czysz czeń do at mos fe ry” – ob słu gi wa nej przez Kra kow ski
Bank Spół dziel czy i Bank Spół dziel czy w Ra ci bo rzu roz sze -
rzo ne zo sta ło o wspól no ty miesz ka nio we. Za kres współ pra cy
tych ban ków z WFO ŚiGW w Ka to wi cach omó wi li dy rek tor
Kra kow skie go Ban ku Spół dziel cze go Je rzy Su chy, a na stęp -
nie przed sta wi cie le Ban ku Ochro ny Śro do wi ska: dy rek tor
od dzia łu w Ka to wi cach Ra fał Cie ślaw ski oraz do rad ca ds.
eko lo gii Prze my sław Ko zak. 

W przy pad ku obu li nii opro cen to wa nie kre dy tu wy no -
si 0,95 sto py re dy skon ta we ksli, lecz nie mniej niż 3,5 proc.
w sto sun ku rocz nym, okres spła ty nie mo że być dłuż szy
niż 12 lat od da ty za koń cze nia za da nia, w tym okres ka ren cji.
Ka ren cja nie mo że być dłuż sza niż 12 mie się cy po wy ni ka ją -
cym z umo wy ter mi nie za koń cze nia za da nia. Za da nie po win -

no być zre ali zo wa ne do 18 mie się cy od da ty po sta wie -
nia kre dy tu do dys po zy cji kre dy to bior cy. 

Kre dy to wa niem w ra mach li nii „Ogra ni cze nie emi sji
za nie czysz czeń do at mos fe ry” ob ję te są za da nia tj. bu -
do wa, mo der ni za cja lub wy mia na na bar dziej efek tyw ne
eko lo gicz nie i ener ge tycz nie sys te mów grzew czych
oraz ukła dów tech no lo gicz nych, prze zna czo nych
do ogrze wa nia po miesz czeń, pod grze wa nia wo dy oraz
wy twa rza nia cie pła tech no lo gicz ne go dla ist nie ją cych
obiek tów; bu do wa sys te mów z udzia łem nie kon wen cjo -
nal nych źró deł ener gii; za sto so wa nie roz wią zań tech -
nicz nych zmniej sza ją cych stra ty cie pła w obiek tach, dla
któ rych po zwo le nie na użyt ko wa nie wy da no przed
1 stycznia 1993 r. wraz z de mon ta żem, trans por tem
i uniesz ko dli wie niem po przez skła do wa nie od pa dów
za wie ra ją cych azbest. Umo wy za wie ra ne przez bank
z kre dy to bior ca mi bę dą do 24 kwiet nia 2015 r. 

Z ko lei w ra mach „Do mu ener go osz częd ne go” umo wy
za wie ra ne bę dą do 31 grud nia 2014 r., zaś kre dy to wa niem
ob ję ta jest bu do wa obiek tów ener go osz częd nych w za kre sie
obej mu ją cym za kup i mon taż: urzą dzeń nie kon wen cjo nal -
nych źró deł cie pła (pom py cie pła, ko lek to ry sło necz ne),
ukła dów wen ty la cji me cha nicz nej z od zy skiem cie pła (tyl ko
dla ukła dów, dla któ rych od zysk cie pła wy no si min. 75
proc.), sys te mu wy mien ni ka grun to we go, za kup i mon taż in -
sta la cji ogrze wa nia, ma te ria łów izo la cyj nych ścian, stro pów,
da chów, po sa dzek, sto lar ki okien nej i drzwio wej. 

WFO ŚiGW w Ka to wi cach udzie la do fi nan so wa nia w for -
mie: po ży czek, w tym po ży czek po mo sto wych; do ta cji, prze -
ka za nia środ ków; umo rze nia czę ści wy ko rzy sta nej po życz ki;
do płat, ze środ ków Fun du szu, do opro cen to wa nia kre dy tów
ban ko wych; li nii kre dy to wych ze środ ków Fun du szu ob słu -
gi wa nych przez wy bra ny bank. Wię cej o WFO ŚiGW w Ka -
to wi cach i ofe ro wa nym wspar ciu moż na zna leźć na:
www.wfo sigw.ka to wi ce.pl. 

(SoG)

EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
PPOOWWIIAATTUU  GGLLIIWWIICCKKIIEEGGOO Od zna cze nia przy zna -

ło Pre zy dium Za rzą du
Od dzia łu Wo je wódz -
kie go Wo je wódz twa
Ślą skie go Związ ku
Ochot ni czych Stra ży
Po żar nych RP. Pod czas
ob cho dów Dnia Stra -
ża ka w Ka to wi cach,
któ re od by ły się 22
ma ja w Ko men dzie
Wo je wódz kiej PSP,
otrzy ma li je: Ra fał Mi -
land – prze wod ni czą cy
Ra dy Nad zor czej WFO ŚiGW w Ka to -
wi cach, Ka rol Wę gla rzy – wi ce prze -
wod ni czą cy RN, Je rzy Su chy – czło nek
RN oraz za stęp ca pre ze sa Za rzą du Fun -
du szu – Adam Li wo chow ski. 

Me dal „Za za słu gi dla po żar nic twa”
zo stał usta no wio ny przez Głów ny
Zwią zek Stra ży Po żar nych RP w 1926
r. i nada wa ny do 1939 r. Od zna cze nie
re ak ty wo wa no w 1959 r. Nada wa ne
jest funk cjo na riu szom stra ży po żar nej
oraz oso bom i in sty tu cjom wspo ma ga -
ją cym Ochot ni cze Stra że Po żar ne i od -
dzia ły Związ ku w wy ko ny wa niu za dań
ra tow ni czych oraz re ali za cji ce lów
Związ ku. 

W ten spo sób do ce nio ny zo stał wie -
lo let ni wkład Fun du szu w do po sa ża nie
ochot ni czych stra ży po żar nych wo je -
wódz twa ślą skie go w sprzęt i wy po sa -
że nie po żar ni cze do prze ciw dzia ła nia
i usu wa nia skut ków po wo dzi, ka ta strof
bu dow la nych, dro go wych i in nych za -
gro żeń śro do wi ska. 

Jak się do wie dzie li śmy, tyl ko
w 2013 r. Fun dusz prze ka zał ślą skie mu
Od dzia ło wi Wo je wódz kie mu Związ ku
Ochot ni czych Stra ży Po żar nych Rze -
czy po spo li tej Pol skiej po nad 2 mln zł
do ta cji – nie jed no krot nie ko rzy sta ły
z nich tak że jed nost ki OSP na te re nie
po wia tu gli wic kie go. (RG)

Za słu że ni dla po żar nic twa
Na uro czy sto ści wo je wódz kich ob cho dów Dnia Stra ża ka przed sta wi cie le
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 uho no ro wa ni zo sta li Zło ty mi Me da la mi „Za za słu gi dla po -
żar nic twa”.

Przed sta wi cie le WFO ŚiGW w Ka to wi cach ode bra li
wy so kie stra żac kie od zna cze nia.

TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW

WOJEWÓdZkiEGO FUNdUSZU

OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki 
WOdNEj W KATOWiCACh
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Wspar cie na eko lo gię 

Pod czas kon fe ren cji pra so wej. Od pra wej: pre zes Ga brie la Le -
nar to wicz, dy rek tor Kra kow skie go Ban ku Spół dziel cze go Je rzy
Su chy i dy rek tor od dzia łu w Ka to wi cach Ban ku Ochro ny Śro -
do wi ska Ra fał Cie ślaw ski. 

Fo
 to

: S
. G

u z
ik

Za pra sza my na VI Fo rum No wej
Go spo dar ki w Ka to wi cach. Nie za -
brak nie na nim ak cen tów zwią za -
nych z ochro ną śro do wi ska.

Fo rum od bę dzie się 13 czerw ca w Par -
ku Na uko wo -Tech no lo gicz nym Eu ro -
Cen trum w Ka to wi cach (ul. Li goc -
ka 103). Im pre za po now nie zgro ma dzi
li de rów ze świa ta biz ne su, na uki i ad -
mi ni stra cji. Bę dzie tak że ro dzin ny,

otwar ty, ple ne ro wy pik nik, pe łen na -
uko wych, eko lo gicz nych i kul tu ral nych
atrak cji dla każ de go!

Pik nik za pla no wa no w go dzi nach
po po łu dnio wych. Wy stą pią mło dzie żo -
we ze spo ły wo kal no -ta necz ne i ślą scy
ar ty ści na cze le z Ze spo łem Pie śni
i Tań ca „Śląsk”, a so lo wy wy stęp za -
gwa ran tu je Ka ro li na Łuż niak, uczest -
nicz ka pro gra mu X -Fac tor. Pod czas

pik ni ku zor ga ni zo wa na zo sta nie tak że
wy sta wa tech no lo gicz na, po ka zy na -
uko we i in ne eko lo gicz ne i kul tu ral ne
atrak cje, któ re pod nio są świa do mość
na te mat in no wa cyj no ści na sze go re -
gio nu wśród je go naj młod szych uczest -
ni ków. Jak co ro ku, bę dzie też moż na
zwie dzić eko lo gicz ne obiek ty Par ku,
w tym nie daw no otwar ty bu dy nek pa -
syw ny i no wo cze sne la bo ra to ria do ba -
dań nad ener go osz częd no ścią.

(RG)

„Zie lo ny” pik nik
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Szko ły spe cjal ne z Py sko wic i cze -
skiej Opa wy ma ją już za so bą wie -
lo let nią współ pra cę w ra mach
mię dzy na ro do wych pro jek tów do -
fi nan so wy wa nych ze środ ków unij -
nych. Te raz za pi su ją no wą kar tę tej
współ pra cy, re ali zu jąc pro jekt pn.
„Wspar cie kształ ce nia uczniów
o spe cjal nych po trze bach edu ka -
cyj nych”, w któ ry włą czy ły się rów -
nież Dom Po mo cy Spo łecz nej
„Osto ja” w So śni co wi cach oraz
opaw ska or ga ni za cja „Si rius”.

Na za pro sze nie cze skich part ne rów
w Opa wie prze by wa ła nie daw no de le -
ga cja zło żo na z pra cow ni ków Szko ły
Spe cjal nej w Py sko wi cach – Sa bi ny
Krauz i Bo gu sła wa Ha dzi ka oraz DPS
„Osto ja” – Mał go rza ty Ma sar czyk i Ce -
cy lii Witt, a tak że przed sta wi cie lek Sta -
ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach:
Agniesz ki Gli klich – na czel nik Wy dzia -
łu Zdro wia i Po mo cy Spo łecz nej i Ewy
Piesz ki z Wy dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji. 

Wi zy ta by ła do sko na łą oka zją
do wy mia ny do świad czeń na te mat
wspie ra nia dzie ci i mło dzie ży ze spe -
cjal ny mi po trze ba mi edu ka cyj ny mi.
Go ście z Pol ski mie li oka zję nie tyl ko
przyj rzeć się w Opa wie funk cjo no wa -
niu szko ły spe cjal nej oraz pla ców ki

pro wa dzo nej przez „Si rius”, ale rów -
nież od wie dzić miesz ka nia chro nio ne
dla 8-20-oso bo wych grup do ro słych
z nie peł no spraw no ścią in te lek tu al ną
w Krno vie i Al brech ti cach. 

Idea tych miesz kań słu ży ak ty wi za -
cji prze by wa ją cych w nich osób – z po -
mo cą opie ku nów w mia rę sa mo dziel nie
m.in. przy go to wu ją one po sił ki, dba ją
o po rzą dek i czy stość, pla nu ją i ro bią
za ku py. – Klu czo we jest tu sło wo „po -
moc” – opie kun nie wy rę cza w wy ko -
ny wa niu co dzien nych czyn no ści, ale
słu ży po mo cą w ra zie trud no ści z ich
wy ko ny wa niem. To sprzy ja re ha bi li ta -
cji i zdo by wa niu no wych umie jęt no ści,
bu du je po czu cie war to ści pen sjo na riu -
szy, a za ra zem spra wia, że ży cie
w miesz ka niu chro nio nym zbli żo ne jest
do funk cjo no wa nia w wa run kach do -
mo wych – opo wia da li opro wa dza ją cy
po miesz ka niach przed sta wi cie le pro -
wa dzą cej je or ga ni za cji. 

Stwo rze niu cie płe go, do mo we go
kli ma tu sprzy ja też aran ża cja prze strze -
ni w pla ców ce pro wa dzo nej przez „Si -
rius”. Dom po dzie lo ny jest na kil ka
czę ści, z któ rych każ da po sia da wła sną
kuch nię, ła zien kę i ro dzaj po ko ju

dzien ne go, a tak że kil ka przy tul nych
sy pial ni z łóż ka mi, nad któ ry mi wi szą
zdję cia da ne go miesz kań ca i je go naj -
bliż szych. Go ści z Pol ski za in te re so wa -
ło rów nież wy ko rzy sta nie w pra cy
z pod opiecz ny mi ta ble tów, któ re nie

tyl ko sty mu lu ją roz wój i sta no wią cen -
ny ele ment te ra pii, ale rów nież uła twia -
ją ko mu ni ka cję z oso ba mi ma ją cy mi
pro ble my z mó wie niem. 

Pod czas roz mów z pra cow ni ka mi
„Si riu sa” dzie lo no się do bry mi prak ty -
ka mi z za kre su or ga ni za cji opie ki, spo -
łecz nej ak ty wi za cji i re ha bi li ta cji pod -
opiecz nych, za sta na wia jąc się, któ re
roz wią za nia moż na i war to by ło by

wdro żyć w pra cy part ner skiej in sty tu -
cji. 

Cen nym do świad cze niem by ła rów -
nież wi zy ta u dru gie go cze skie go part -
ne ra pro jek tu – w opaw skiej szko le
spe cjal nej. Dys ku to wa no m.in. na te -

mat obo wią zu ją cej w cze skim sys te mie
kształ ce nia spe cjal ne go ten den cji
do mak sy mal ne go ogra ni cza nia kształ -
ce nia pro wa dzo ne go w do mu ucznia.
Nie mal wszyst kie dzie ci i mło dzież,
bez wzglę du na sto pień i ro dzaj nie peł -
no spraw no ści, do wo żo ne są do szko ły
i tu uczest ni czą w za ję ciach pro wa dzo -
nych w kla sach spe cjal nie przy sto so -
wa nych do ich po trzeb. Pod czas zwie -
dza nia szko ły dzie lo no się rów nież
uwa ga mi na te mat efek tyw no ści sto so -
wa nych me tod na ucza nia i wy cho wa -
nia oraz przy dat no ści sto so wa nych
w pra cy edu ka cyj nej no wa tor skich po -
mo cy dy dak tycz nych.

Wi zy ta w Opa wie to tyl ko je den
z eta pów re ali za cji pro jek tu – je go
uczest ni cy pla nu ją ko lej ne wi zy ty stu -
dyj ne, warsz ta ty week en do we i or ga ni -
za cję kon fe ren cji na uko wych. 

(EP)

Edu ka cja i ak ty wi za cja

Go ście z Pol ski z za in te re so wa niem
po zna wa li za sa dy funk cjo no wa nia
miesz kań chro nio nych... 

... oraz zwie dza li szko łę spe cjal ną w Opa wie.
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W XXI wie ku, sta wia ją cym na sa mo -
dziel ność i in no wa cyj ność, za ist nia ła
po trze ba zu peł nie in ne go spoj rze nia
na szko łę. Na uczy ciel prze stał być je -
dy nym do staw cą wie dzy. Za miast te go
mu si stać się prze wod ni kiem uła twia ją -
cym oce nia nie, se gre go wa nie i wy ko -
rzy sty wa nie da nych, mu si uczyć, jak
się uczyć, sku tecz nie ko mu ni ko wać
z in ny mi, efek tyw nie pra co wać w ze -
spo le, twór czo roz wią zy wać no we pro -
ble my, spraw nie po słu gi wać się tech -
no lo gią in for ma tycz ną. 

Istot nym ele men tem wpro wa dza nia
zmian w szko le są szko le nia na uczy cie -
li, re ali zo wa ne m.in. w ra mach pro jek -
tu „Mo der ni za cja sys te mu do sko na le -
nia na uczy cie li w po wie cie gli wic kim”.
Wła śnie za koń czył się cykl wy kła dów,
warsz ta tów i kon sul ta cji, któ rych te ma -
ty, wy ni ka ją ce z in dy wi du al nych po -
trzeb każ dej pla ców ki, obej mo wa ły
m.in. me to dy pra cy z uczniem, mo ty -
wo wa nia go do na uki i kształ to wa nia
po staw, współ pra cy szko ły/przed szko la
z oto cze niem oraz pra cy ze spo ło wej. 

Cie ka wym roz wią za niem, bę dą cym
efek tem re ali za cji pro jek tu w Szko le
Pod sta wo wej w Po ni szo wi cach, są eks -
pe ry men tal ne prze rwy – wy peł nio ne
do świad cze nia mi na uko wy mi wy bra -
ny mi i re ali zo wa ny mi wspól nie przez
uczniów i na uczy cie li, a na stęp nie opi -
sy wa ny mi w szkol nej „Księ dze eks pe -
ry men tów”. Ja kie ce le przy świe ca ły te -

mu no wa tor skie mu roz wią za niu? 
– Wpro wa dze nie no we go spo so bu

spę dza nia prze rwy ma po ka zać
uczniom, że zdo by wa nie wie dzy to nie
wy łącz nie nud ny obo wią zek. Moż na
po łą czyć na ukę ze świet ną za ba wą,
a prak tycz ne do świad cze nia zdo by wać
w spo sób in no wa cyj ny i pa sjo nu ją cy –
mó wi na uczy ciel ka szko ły Ka ta rzy na
Ma tusz ny. 

– Eks pe ry men tal ne prze rwy ma ją
za chę cić uczniów do sa mo dziel ne go
zdo by wa nia wie dzy, przede wszyst kim

w opar ciu o za so by mul ti me dial ne –
wtó ru je jej An drzej Ma lec ko, na uczy -
ciel ma te ma ty ki, przy ro dy oraz tech ni -
ki. – Po cząt ko wo ucznio wie tyl ko ob -
ser wo wa li eks pe ry men ty wy ko ny wa ne
na du żej prze rwie przez na uczy cie la,
po tem na stą pi ła za mia na ról. Ucznio -
wie za czę li wy cho dzić z wła sny mi pro -
po zy cja mi ko lej nych eks pe ry men tów
i sa mo dziel nie – w po je dyn kę lub

w gru pach – pre zen to wać je na sa li
gim na stycz nej w obec no ści in nych
uczniów i na uczy cie li, któ rzy peł nią

funk cje do rad cze, nad zo ru ją ce i wspie -
ra ją ce. 

Na uczy cie le pod kre śla ją, że prze -
rwa eks pe ry men tów to prze rwa wy cze -
ki wa na przez uczniów – za rów no
młod si, jak i star si do słow nie nie mal
bie gną na sa lę gim na stycz ną przy po mi -
na jąc so bie wza jem nie, że te raz „są
eks pe ry men ty”. Pa trząc na nich od no si
się wra że nie, że nie wy pa da im w nich
nie uczest ni czyć, bo stra ci się coś faj -
ne go. Wy ko ny wa ne do świad cze nia są
przez uczniów ak tyw nie ko men to wa ne,
fa cho wo oce nia ne, wie lu z nich pla nu -
je, co sa mo dziel nie po ka że in nym.
Na tej prze rwie nie ma miej sca na nu -
dę, bez ce lo we bie ga nie, do ku cza nie so -
bie – to czas na ukow ców. Ucznio wie
wy cho dzą z sa li roz dy sku to wa ni,
uśmiech nię ci, jak jed na dru ży na.

Ja kie są głów ne za le ty eks pe ry men -
tal nych przerw? – Ucznio wie dą żą
do sa mo dziel ne go po głę bia nia wie dzy,
uczą się za rów no przez ob ser wa cję, jak
i se lek tyw ne wy bie ra nie in for ma cji
z In ter ne tu, ak ty wi zu ją się, wzra sta
w nich po czu cie wła snej war to ści – za -
pew nia A. Ma lec ko. – Wi dzą, że moż -
na uczyć się ina czej, z pa sją – do po wia -
da K. Ma tusz ny. – Od kry wa ją swo je
moc ne stro ny, uczą się pra cy w gru pie,
bę dąc raz od bior cą no wych tre ści, a in -
nym ra zem ich nadaw cą. Wie lu z nich,

dzię ki ta kim prze rwom, wi dzi prak -
tycz ne stro ny ucze nia się, przy dat ność
na uki w co dzien nym ży ciu. Dla na -
uczy cie li eks pe ry men tal ne prze rwy są
im pul sem do szu ka nia no wych spo so -
bów prze ka zy wa nia wie dzy, do pra cy
warsz ta to wej, do ko rzy sta nia z czę sto
ukry te go po ten cja łu uczniów. 

Czy ta no wa tor ska for ma na ucza nia
ma szan se wpi sać się na sta łe w ży cie
po ni szo wic kiej szko ły? – Eks pe ry men -
tal ne prze rwy zro dzi ły się z po trze by
uczniów. Je stem prze ko na na, że te sa -
me po trze by bę dą wpły wa ły na kon ty -
nu owa nie za jęć po za koń cze niu pro jek -
tu, na ich mo dy fi ko wa nie, ulep sza nie –
uwa ża pa ni Ma tusz ny.

Od wie dza jąc tę szko łę moż na od -
czuć, że pa nu je w niej życz li wa at mos -
fe ra, w któ rej ła two po dej mu je się twór -
cze wy zwa nia. Part ner ski spo sób trak -
to wa nia na uczy cie li przez dy rek to ra
wpły wa na kul tu rę współ pra cy. Ucznio -
wie, ro dzi ce, dy rek tor i na uczy cie le są
otwar ci na in no wa cyj ne roz wią za nia
i chęt nie an ga żu ją się w dzia ła nie. Eks -
pe ry men tal ne prze rwy tyl ko po zor nie
są wy łącz nie po my słem na uatrak cyj -
nie nie po by tu w szko le – praw dzi wa ich
war tość po le ga na na uce pla no wa nia
dzia łań oraz współ pra cy w ob rę bie gru -
py ró wie śni czej i współ pra cy z na uczy -
cie lem, na pod no sze niu sa mo oce ny
ucznia i uka zy wa niu atrak cyj nych stron
zdo by wa nia wie dzy. War to dzia łać tak,
aby uczeń lu bił szko łę.

Opra co wa ła: MI RE LA NA WROT 
Szkol ny Or ga ni za tor Roz wo ju Edu ka cji 

Ucznio wie po ni szo wic kiej szko ły sa mi pla nu ją i prze pro wa dza ją pod czas
przerw eks pe ry men ty. 
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Na uka peł na eks pe ry men tów
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Te go rocz ne, XI In te gra cyj ne Spo tka -
nia Te atral ne w Knu ro wie prze bie ga -
ły pod ha słem „…Bo te atr jest po to,
że by wszyst ko by ło in ne niż do -
tąd…”. I rze czy wi ście, gru py wy stę -
pu ją ce w Sa li Ki na Sce na Kul tu ra
po ka za ły świat na szych ma rzeń,
wy wo łu jąc wzru sze nie licz nie zgro -
ma dzo nej pu blicz no ści.

Im pre zę otwo rzy li sta ro sta gli wic ki Mi -
chał Nie szpo rek i Gra ży na Gó ral czyk –
dy rek tor Ze spo łu Szkół w Knu ro wie,
któ ra to pla ców ka jest po my sło daw cą
i or ga ni za to rem In te gra cyj nych Spo tkań
Te atral nych. Na stęp nie na sce nie za pre -
zen to wa ło się sześć grup te atral nych. Ja -
ko pierw szy wy stą pił Ze spół „Ogni ki”
z Miej skie go Przed szko la nr 13 z Od -
dzia ła mi In te gra cyj ny mi w Knu ro wie,
któ ry przy go to wał przed sta wie nie pt. „Za gu bio ny czas”, sta -
no wią ce swo isty apel do ro dzi ców, by wię cej cza su i uwa gi
po świę ca li swo im dzie ciom. Z ko lei Kół ko Te atral ne „Pro -
myk” z Ze spo łu Szkół w Knu ro wie za pre zen to wa ło spek takl
pt. „Król Ma ciuś I – o pra wach dziec ka”, opar ty na tek stach
Ja nu sza Kor cza ka, wiel kie go przy ja cie la naj młod szych.
Przed sta wie nie pt. „12 mie się cy”, przy go to wa ne przez kla -
sę 3a z Miej skiej Szko ły Pod sta wo wej nr 2 z Od dzia ła mi In -
te gra cyj ny mi w Knu ro wie mia ło ta ki mo rał: nie trak tuj cie
dzie ci źle i nie spra wie dli wie, bo mo że się to dla was bar dzo
nie do brze skoń czyć. W pięk ny świat wier szy Ja na Brze chwy
prze niósł wi dzów Ze spół „Dru ży na Pa na Klek sa” z Miej skie -
go Gim na zjum nr 2 z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi, na to miast
Ze spół „Al ter na ty wa” ze Śro do wi sko we go Do mu Sa mo po -

mo cy Ośrod ka M. B. Uzdro wie nie Cho rych Ca ri tas w Knu -
ro wie za pre zen to wał przed sta wie nie pt. „Lo ko mo ty wa”.
Spo tka nia za koń czył Ze spół „Boys Dan ce” z Do mu Po mo cy
Spo łecz nej „Za me czek” w Kuź ni Nie bo row skiej, roz ba wia -
jąc wszyst kich świet ny mi kre acja mi, w ja kie wcie li li się wy -
ko naw cy, uda ją cy świa to we gwiaz dy mu zy ki roz ryw ko wej. 

Głów ne wy róż nie nie XI In te gra cyj nych Spo tkań Te atral -
nych otrzy mał Ze spół „Al ter na ty wa”, któ ry na gro dzo ny zo -
stał sym bo licz ną sta tu et ką Klau na, na to miast wszy scy wy stę -
pu ją cy otrzy ma li słod kie na gro dy i ce ra micz ne sło ni ki, wy -
ko na ne na za ję ciach warsz ta to wych w Ze spo le Szkół w Knu -
ro wie.

Im pre za od by wa ła się rów no le gle z VI Knu row ski mi
Dnia mi In te gra cji „Bądź my ra zem”. (RG)

Te atr ma rzeń

Mło dzi ar ty ści za bra li wi dzów w świat, w ja kim chcie li by żyć.
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3 czerw ca w Ze spo le Szkół Spe cjal -
nych w Py sko wi cach od był się Dzień
Otwar ty Pro gra mu Co me nius w ra -
mach pro jek tu „Wspar cie kształ ce -
nia uczniów o spe cjal nych po trze -
bach edu ka cyj nych” Co me nius
Part ner skie Pro jek ty Re gio. Świę to
po łą czo ne zo sta ło ze szkol nym
Dniem Dziec ka, dla te go szko ła roz -
brzmie wa ła mu zy ką, śpie wem i pro -
mie nio wa ła ogrom ną ra do ścią.

Do pi sa li rów nież go ście m.in. w oso bach
Kry sty ny Szu mi las – po seł na Sejm RP,
Sła wo mi ra Adam czy ka – człon ka Za rzą -
du Po wia tu Gli wic kie go, Hen ry ka Si bie -
la ka – rad ne go Ra dy Po wia tu Gli wic kie -
go i Jó ze fa Ru bi na – wi ce prze wod ni czą -
ce go Ra dy Mia sta Py sko wi ce. By li rów -
nież part ne rzy pro jek tu z Czech: Ji ri Kup -
ka – dy rek tor Za klad ni a Prak tic ka Sko la
w Opa wie, któ ry przy je chał z ucznia mi
i na uczy cie la mi oraz re pre zen tan ci Mo ra -
vsko slez kie go Kra ju z Ostra wy – Ka mi la
Kra lo wa i Du szan Fo lvarcz ny. 

Nie za bra kło mo men -
tów no stal gicz nych, kie dy
od cho dzą ca w tym ro ku
na eme ry tu rę dy rek tor Ja -
dwi ga Nan dzik dzię ko wa ła
wszyst kim za po nad dwu -
dzie sto let nią współ pra cę.
Cie płe sło wa pod jej ad re -
sem skie ro wa li Kry sty na
Szu mi las, wspo mi na ją ca pierw sze la ta
współ pra cy z pa nią dy rek tor, gdy sa ma
by ła człon kiem Za rzą du Po wia tu Gli wic -
kie go oraz Sła wo mir Adam czyk, pod su -
mo wu jąc do tych cza so wą owoc ną współ -
pra cę z py sko wic ką szko łą. 

– Dzię ku ję pań stwu za wszyst kie
wspól ne la ta. Nie uda ło by się zre ali zo wać
wie lu po my słów bez pań stwa po mo cy
i bez Ra dy Pe da go gicz nej – mo ich pra co -
wi tych, twór czych i nie za stą pio nych na -
uczy cie li. Ra zem ze Sta ro stwem Po wia -
to wym w Gli wi cach zre ali zo wa li śmy
w su mie 12 pro jek tów, w tym dru gi co -
me niu so wy ze szko łą w Opa wie – mó wi -
ła wzru szo na dy rek tor Nan dzik.

A po tem już ucznio wie Ze spo łu Szkół

Spe cjal nych w Py sko wi cach za bra li go ści
w nie zwy kłą po dróż po Eu ro pie. Z pio -
sen ką na ustach prze je cha li przez Pol skę,
Niem cy, Cze chy, Wiel ką Bry ta nię, Ho -
lan dię, Hisz pa nię i Fran cję, da jąc na praw -
dę za baw ne i wy pra co wa ne przed sta wie -
nia oraz ar ty stycz ne po pi sy. Wspa nia le
za pre zen to wa li się rów nież ucznio wie
z Czech, wy sta wia jąc krót kie przed sta -
wie nie pt. „Dzi ki Za chód”. Pę kły wów -
czas wszel kie ję zy ko we ba rie ry. Wy stę py
wzbu dzi ły ogrom ny aplauz wi dzów, któ -
rzy do ce ni li wkład pra cy mło dych ar ty -
stów, sce no gra fię i do pra co wa ną cho re -
ogra fię. 

Na stęp nie na uczy cie le – ko or dy na to -
rzy szkol nych pro jek tów pro gra mu Co -
me nius Part ner skie Pro jek ty Re gio przed -
sta wi li mul ti me dial ne pre zen ta cje, bę dą ce
pod su mo wa niem czte rech pro jek tów re -
ali zo wa nych wspól nie z Niem ca mi, Wiel -
ką Bry ta nią i Cze cha mi. Ogrom prze pro -
wa dzo nych dzia łań pro jek to wych za dzi -

wił i za chwy cił wszyst kich go ści.
Spo tka nie w ra mach pro jek tu „Wspar -

cie kształ ce nia uczniów o spe cjal nych po -
trze bach edu ka cyj nych” po łą czo ne by ło
z ob cho da mi Dnia Dziec ka. Ucznio wie
z py sko wic kiej szko ły wraz z ko le ga mi
z Opa wy i go ść mi ze szkół pod sta wo -
wych z są sied nich gmin ro ze gra li tur niej
pił ki noż nej, bra li udział w grach i za ba -
wach spor to wych, współ pra co wa li pod -
czas za jęć pla stycz nych, ce ra micz nych
wresz cie ra zem ba wi li się na szkol nej
dys ko te ce. 

Mi mo desz czo wej i chłod nej au ry, był
to na praw dę cie pły i ko lo ro wy Dzień
Otwar ty Pro gra mu Co me nius.

(MFR)

Dzień Otwar ty w Ze spo le Szkół Spe cjal nych
w Py sko wi cach

Ra do sny Co me nius

U c z n i o  w i e  z a  b r a  l i
wszyst kich w nie zwy kłą
po dróż po Eu ro pie.

Do pi sa li go ście, wśród któ rych by ła m.in. po seł
Kry sty na Szu mi las (druga z prawej).
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29 ma ja w Szko le Pod sta wo wej
w Pa czy nie od był się II Po wia to wy
Kon kurs Wie dzy z Za kre su Bez pie -
czeń stwa w Ru chu Dro go wym pn.
„Miś bez pie czeń stwa”. 

Zma ga nia, w któ rych wzię li ucznio wie
sze ściu szkół pod sta wo wych, prze bie -
ga ły w dwóch czę ściach. W pierw szej
uczest ni cy kon kur su roz wią zy wa li test.
Ci, któ rzy uzy ska li naj więk szą ilość
punk tów, wzię li udział w do dat ko wej
kon ku ren cji. Wy ło ni ła ona naj lep szą

trój kę kon kur su in dy wi du al ne -
go. I miej sce uzy skał w nim Szy mon
Gra bow ski ze Szko ły Pod sta wo wej im.
Gu sta wa Mor cin ka w Tosz ku (w na gro -
dę otrzy mał de sko rol kę), II za ję ła Jo an -
na Bul la z tej sa mej szko ły (na gro da –
mp3), III wy wal czył Łu kasz Bal cer ze
SP nr 29 w Gli wi cach (na gro da – ple -
cak). 

Dru ga część kon kur su roz gry wa na
by ła dru ży no wo. 3-oso bo we ze spo ły

z każ dej szko ły zmie rzy ły się z ta ki mi
za da nia mi jak krzy żów ki, ry so wa nie
zna ków, od czy ty wa nie ko lej no ści prze -
jaz du na skrzy żo wa niu. Po mię dzy czę -
ścia mi kon kur su od był się po kaz
pierw szej po mo cy.

I miej sce za ję ła SP im. Gu sta wa
Mor cin ka w Tosz ku (w skła dzie: Jo an -
na Bul la, Szy mon Gra bow ski, Do mi nik
Kor ba, opie kun – Sa bi na Paź dzior), II –
SP w Pa czy nie (Emi lia Ra in, Klau diusz
Po tem pa, Pa tryk Wil czek, opie kun –

Pa try cja Du da), III – Ze spół
S z k o l  n o  - P r z e d  s z k o l  n y
w Gie rał to wi cach (An ge li ka
Nie ra dzik, An na Mi cha lik,
Mar cin Ma te ra, opie kun – Te -
re sa Ral), IV – SP w Ko tu li -
nie, V – SP nr 12 w ZS -P nr 2
w Gli wi cach 12, VI – SP
nr 29 w Gli wi cach. Za miej -
sca na po dium szko ły otrzy -
ma ły ma skot kę „Miś bez pie -

czeń stwa”, dy plo my, pu cha ry oraz na -
gro dy rze czo we, m.in. ka ski, ochra nia -
cze, la tar ki. 

Każ dy z ze spo łów do stał dy plo my
i upo min ki ufun do wa ne przez Sta ro -
stwo Po wia to we w Gli wi cach, Za rząd
Dróg Po wia to wych w Gli wi cach,
Urząd Miej ski w Tosz ku, Wo je wódz ką
Ra dę Bez pie czeń stwa Ru chu Dro go -
we go w Ka to wi cach i Wo je wódz ki
Ośro dek Ru chu Dro go we go w Ka to wi -
cach. Wrę czy li je uczniom oraz ich
opie ku nom Wal de mar Do mbek – wi ce -
sta ro sta gli wic ki, Wal de mar Oczko
z Urzę du Miej skie go w Tosz ku, Alek -
san dra Wiel gosz – za stęp ca dy rek to ra
Za rzą du Dróg Po wia to wych w Gli wi -
cach oraz po li cjan ci z Ko men dy Miej -
skiej Po li cji w Gli wi cach – sier żant Ra -
fał Wi niar ski i aspi rant Ra fał Pro szow -
ski. Kon kurs zo stał zor ga ni zo wa ny
przez SP w Pa czy nie, Sta ro stwo Po wia -
to we w Gli wi cach, Za rząd Dróg Po -
wia to wych w Gli wi cach, je go ko or dy -
na tor ką by ła Pa try cja Du da – na uczy -
ciel ka ma te ma ty ki i tech ni ki w SP
w Pa czy nie. Uczniom, opie ku nom i go -
ściom za udział po dzię ko wał dy rek tor
pla ców ki Bog dan Dut kie wicz. (SoG)

Bez piecz ni na dro dze

Gro no uczest ni ków i or ga ni za to rów kon kur su.
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Zwy cięz cy otrzy ma li pu cha ry i plu szo we „Mi sie
bez pie czeń stwa”.

Wsparcie kształcenia uczniów 
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M u  z e u m  C z a  s ó w
Słusz  n ie  Mi  n io  nych i Lek -
cja Wol no ści – tak Ze spół
Szkół im. Ma rii Ko nop nic kiej
w Py sko wi cach uczcił 25.
rocz ni cę pierw szych czę ścio -
wo wol nych wy bo rów par la -
men tar nych w Pol sce. By ły
kon kur sy, po kaz mo dy, pu ste
pół ki i pre zen ta cje po świę -
co ne lu dziom i wy da rze niom
tam te go okre su, czy li…
o PRL -u na po waż nie i na we -
so ło. 

– Ideą zor ga ni zo wa nia na sze go
spo tka nia by ło po ka za nie mło -
dym lu dziom, jak kie dyś wy glą -
da ło ży cie w Pol sce, ów cze sna
rze czy wi stość. To tak że do bra
oka zja do roz mów uczniów z ro -
dzi ca mi, dziad ka mi na te mat tam -
tych wy da rzeń, któ re są czę ścią na szej
hi sto rii – mó wi dy rek tor ZSMK El wi ra
Der sie wicz. 

Na Mu zeum Cza sów Słusz nie Mi -
nio nych zło ży ły się prze róż ne eks po na -
ty z cza sów PRL -u. Zo sta ły one przy -
nie sio ne do szko ły przez mło dzież, na -
uczy cie li i miesz kań ców. Po gru po wa no
je na czte ry dzia ły. Je den z nich do ty -
czył pro pa gan dy, dru gi przed sta wiał
skle po we pół ki, trze ci ucha rak te ry zo -
wa ny zo stał na miesz ka nie, zaś ostat ni
to dział wy daw nictw i dzia łal no ści
pod zie mia. Znaj do wa ły się w nich
praw dzi we pe reł ki, jak m.in. „Try bu na
Robotnicza” z 1964 r. czy wó zek dzie -
cię cy z prze ło mu lat 40 i 50. 

Bar dzo cie ka wie prze bie ga ła Lek -
cja Wol no ści. Roz po czął ją kon kurs
dla pu blicz no ści – Kul to we fil my
PRL -u. Za da niem by ło od gad nię cie
po frag men tach fil mów, ta kich jak
np. „Miś”, „Sa mi swoi”, „Czło wiek
z że la za” – ich ty tu łów i na zwisk ak -
to rów. W dal szym pro gra mie ar ty -
stycz nym ucznio wie przed sta wi li po -
sta ci dy gni ta rzy PRL -u, a tak że osób
wal czą cych o wol ną Pol skę, w tym
rów nież lu dzi So li dar no ści. Po ka za ny
zo stał też film ob ra zu ją cy, jak zmie -
nił się nasz kraj w cią gu tych 25 lat.
Od był się tak że po kaz mo dy mi nio -
nych lat. 

Pod czas ob cho dów w py sko wic kiej
pla ców ce ro ze gra no VII Kon kurs Wie -
dzy o Ślą sku – Śląsk w PRL, w któ rym

wzię li udział ucznio wie Ko nop nic kiej
i gim na zja li stów z Py sko wic. I miej sce
za jął w nim Do mi nik Ma zur, II – Ka mil
Ku piec, III – Mo ni ka Kwa śniok. Te go
dnia na gro dzo no tak że lau re atów kon -
kur su fil mo we go dla pu blicz no -
ści: I miej sce – Sa ra Szma in ta, II – An -
ge li ka Juź win, III – Ja ro sław Sów ka,
mo do we go: I – Klau dia Wy ci ślik, II –
An na Gaj dzik, wy róż nie nia – An na
Adam czyk, Ewe li na Ci choń, Alek san -
der Py ra oraz Mu zeum Cza sów – na -
gro dy otrzy ma ły Ka ro li na Sa kraj da
i Ka mi la Ru dek. Wrę czy li je Sła wo mir
Adam czyk z Za rzą du Po wia tu Gli wic -
kie go, Edward Pio trow ski – se kre tarz
mia sta Py sko wi ce, dy rek tor Der sie wicz

oraz na uczy ciel ka Al do na Pi te ra. 
Mło dzie ży te go dnia to wa rzy szył

tak że dy rek tor Miej skie go Ośrod ka
Kul tu ry i Spor tu w Py sko wi cach, a za -
ra zem rad ny Po wia tu Gli wic kie go
Hen ryk Si bie lak. 

(SoG)

Lekcja wolności 
w „Konopnickiej”

Po rad nia Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz na w Py sko wi -
cach za pra sza wszyst kich za in te re so wa nych ro dzi ców
do wi zy ty ze swym dziec kiem u lo go pe dy w okre sie
wa ka cyj nym.

Ofer ta skie ro wa na jest szcze gól nie do ro dzi ców dzie ci, któ re
od wrze śnia idą do szko ły. Wszyst kim za le ży na tym, by
dzie ciom za pew nić do bry start. Dro gą do suk ce su jest nie -
wąt pli wie pra wi dło wa wy mo wa. Dziec ko du żo ła twiej uczy
się czy tać i pi sać, gdy po praw nie wy ma wia wszyst kie gło ski,
wy ra zy, zda nia. Po praw na ko mu ni ka cja uła twia ada pta cję
w no wym śro do wi sku i sprzy ja na wią zy wa niu kon tak tów
spo łecz nych z ró wie śni ka mi.

Do Po rad ni zgła szać się mo gą tak że po zo sta li ro dzi ce za -
nie po ko je ni roz wo jem mo wy swo ich dzie ci, z re jo nu jej dzia -

ła nia, tzn. z Py sko wic, z mia sta i gmi ny To szek oraz gmin
Wie lo wieś i Ru dzi niec. 

Lo go pe da okre śli po ziom roz wo ju mo wy dziec ka i udzie -
li szcze gó ło wych po rad do ćwi czeń w do mu. Naj bar dziej po -
trze bu ją ce dzie ci bę dą mo gły tak że uczest ni czyć w za ję ciach
in dy wi du al nej te ra pii lo go pe dycz nej.

Na wi zy tę moż na już te raz uma wiać się te le fo nicz nie lub
oso bi ście. Po rad nia Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz na w Py sko -
wi cach mie ści się przy ul. Kar dy na ła Wy szyń skie go 37
(w bu dyn ku Ze spo łu Szkół im. M. Ko nop nic kiej), nu mer te -
le fo nu: 32 233 32 23.

– Ser decz nie za pra sza my wszyst kich za in te re so wa nych –
mó wią dy rek tor PPP w Py sko wi cach Ta ma ra Or łow ska i psy -
cho log -lo go pe da Ha li na Mu zyk. (RG)

Wa ka cje z lo go pe dą

Laureaci konkursów z dyrektor Elwirą Dersiewicz i Sławomirem Adamczykiem 
z Zarządu Powiatu Gliwickiego.

Wspo mnie nie cza sów słusz nie mi nio -
nych: pu ste pół ki, wi kli no wy wó zek
dzie cię cy, pral ka Fra nia, sta ry rzut -
nik, Try bu na Ro bot ni cza, zdję cie
Wła dy sła wa Go muł ki…
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Ze spół Szkol no -Przed szkol ny w Gie-
rał to wi cach od wie dził prof. Je rzy
Bu zek. To mło dzi wy zwa la ją ener -
gię, a Unia Eu ro pej ska mło dych
wspo ma ga, dzię ki ta kim pro gra -
mom jak np. Era smus – mó wił. 
Eu ro de pu to wa ny w swo im wy stą pie niu
„10 lat Pol ski w Unii Eu ro pej skiej”
przed sta wił zmia ny, któ re za szły tuż
obok nas. Sze reg in we sty cji dro go -
wych, No we Gli wi ce, Tech no park oraz
Gli wic ka Spe cjal na Stre fa Eko no micz -
na, do fi nan so wy wa nie rol ni ków i firm,
no we tech no lo gie – fak tycz nie zmie ni -
ły Gli wi ce, gmi nę Gie rał to wi ce i po -
wiat gli wic ki nie do po zna nia. Te
ostat nie la ta
z pew no ścią
mo gą być
uzna ne za ol -
brzy mi suk -
ces dla Pol -
ski.

Je rzy Bu -
zek na wią zał
też do ener gii
– tej po cho -
dzą cej ze ślą -
skich ko palń
i tej, któ rą
„ S o  l i  d a r  -
ność” ob da -
ro wa ła nie gdyś ca łą Eu ro pę Środ ko wo -
-Wschod nią. Pod kre ślił, że jest to bo -
gac two, któ re Pol ska wno si do Unii Eu -
ro pej skiej. Ener gia jest na Ślą sku,
w ko pal niach, ale przede wszyst kim
w mło dych lu dziach, na le ży ją je dy nie
od po wie dzial nie wy ko rzy stać.

Ucznio wie po pro si li pre mie ra
Buz ka o opi nię na te mat prac Par la -
men tu Eu ro pej skie go i zna cze nia wy -
bo rów do tej in sty tu cji unij nej. Gość

pod kre ślił, że Eu ro par la ment ma
obec nie du żo więk sze upraw nie nia
niż daw niej i po chwa lił na szą ini cja -
ty wę or ga ni za cji szkol nych wy bo rów
do PE. Eu ro po seł chęt nie od po wia dał
na py ta nia uczniów: Cze go eu ro-
po seł słu cha w słu chaw kach? Ja kie
per spek ty wy w Unii ma ją ma łe wsie,
re gio ny, fir my, rol ni cy? W ja ki spo -
sób mo że my spraw dzić dzia łal ność
eu ro po sła, na któ re go od da li śmy nasz
głos? 

Dzię ki spo tka niu mło dzież z gim na -
zjum zro zu mia ła, że to w ich rę kach le -
ży po nie kąd klucz do na sze go eko no -

micz ne go do bro by tu, ale i – ogól nej
sta bil no ści oraz bez pie czeń stwa. 

Na spo tka nie z pre mie rem przy by li
za pro sze ni go ście, m.in. wójt Gmi ny
Gie rał to wi ce dr Jo achim Bar giel, rad ny
Krzysz tof Wia te rek, soł tys Gie rał to wic
Ger da Cza pel ka, na uczy cie le na szej
szko ły i przed sta wi cie le Ra dy Ro dzi -
ców. 

Alek san dra Pie ka ra 
– ZSP w Gie rał to wi cach

Prof. Je rzy Bu zek 
od wie dził uczniów

Eu ro de pu to wa ny z uzna niem wy ra żał się o pro eu ro pej skich
dzia ła niach, po dej mo wa nych w szko le.
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Po raz 11. Ze spół Szkół Spe cjal nych
w Knu ro wie zor ga ni zo wał In te gra -
cyj ny Pik nik Po wia to wy. 

Im pre za od by wa ła się na bo isku Ze spo -
łu Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro -
wie. Wzię li w niej udział dzie ci
i ucznio wie z: od dzia łów in te gra cyj -
nych Miej skie go Przed szko la nr 13
w Knu ro wie, kla sy in te gra cyj nej Miej -
skiej Szko ły Pod sta wo wej nr 2 w Knu -
ro wie, Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą -
cych nr 7 z Gli wic, Gim na zjum nr 3
z Knu ro wa, a tak że pod opiecz ni Ośrod -
ka Mat ki Bo żej Uzdro wie nia Cho rych
z Knu ro wa. Pik -
nik otwo rzy li sta -
ro sta gli wic ki Mi -
chał Nie szpo rek
oraz dy rek tor
szko ły Gra ży na
Gó ral czyk, któ ra
otrzy ma ła po dzię -
ko wa nia za do -
tych cza so wą pra -
cę. Prze cho dzą cej
w tym ro ku
na eme ry tu rę dy -
rek tor Gó ral czyk
kwia ty w imie niu

Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go wrę czył
Sła wo mir Adam czyk. Dla uczest ni ków
pik ni ku przy go to wa no wie le atrak cji,
w tym 10 kon ku ren cji tj. tor prze szkód,
krę gle, uni ho kej, strze la nie z łu ku. By -
ły tak że m.in. bie sia da z mu zy ką, wy -
sta wa ce ra mi ki, lo te ria fan to wa. 

Pik nik zo stał zor ga ni zo wa ny we
współ pra cy ze Sta ro stwem Po wia to -
wym w Gli wi cach. Pod czas im pre zy
po ma ga li rów nież ucznio wie Ze spo łu
Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro -
wie.

(SoG)

In te gra cja przez za ba wę

Do bra za ba wa i in te gra cja to głów ne ce le pik ni ku. 
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W stycz niu br. do Sej mu tra fił pro jekt usta wy o pra -
wach kon su men tów, ma ją cy sta no wić klu czo wy ele -
ment har mo ni za cji na sze go pra wa kon su menc kie go
z pra wem unij nym. Pro po no wa ne zmia ny nie mo gą
od bie gać od tre ści dy rek ty wy UE. Tyl ko nie licz ne
kwe stie zo sta ną po zo sta wio ne zgod nie z do tych czas
obo wią zu ją cym po rząd kiem, z ra cji swo bo dy na ja ką
dy rek ty wy po zwa la ją. Naj istot niej sza zmia na to
uchy le nie usta wy z dnia 2 mar ca 2000 r. o ochro nie
nie któ rych praw kon su men tów oraz o od po wie dzial -
no ści za szko dę wy rzą dzo ną przez pro dukt nie bez -
piecz ny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225). Ko lej na zmia -
na to no we li za cja Ko dek su cy wil ne go i zin te gro wa -
nia prze pi sów o rę koj mi i gwa ran cji w sto sun kach
kon su menc kich i po zo sta łych umo wach sprze da ży.
W ślad za tą zmia ną na stą pi uchy le nie usta wy
z dnia 27 lip ca 2002 r. o szcze gól nych wa run kach
sprze da ży kon su menc kiej oraz o zmia nie Ko dek su
cy wil ne go (Dz. U. nr 1412, poz. 1176, ze zm.). 

OBO WIĄZ KI IN FOR MA CYJ NE PRZED SIĘ BIOR CY

Na le ży pod kre ślić, że pro jek to wa na usta wa szcze gól -
ny na cisk kła dzie na obo wiąz ki in for ma cyj ne spo -
czy wa ją ce na przed się bior cy, któ ry za wie ra umo wy
z kon su men tem. Te obo wiąz ki bę dą ob cią ża ły przed -
się bior ców za rów no w trak cie za wie ra nia umów ty -
po wych w lo ka lu przed się bior stwa, jak i na od le -
głość. Przy czym obo wiąz ki cią żą ce na tym ob sza rze
są jesz cze bar dziej roz bu do wa ne niż do tych czas. 

Zgod nie z pro po no wa nym art. 8 przed się bior ca
naj póź niej w mo men cie wy ra że nia przez kon su men -
ta wo li zwią za nia się umo wą ma obo wią zek po in for -
mo wać go o głów nych ce chach świad cze nia, swo ich
da nych – to jest fir mie, ad re sie i nu me rze te le fo nu,
łącz nej ce nie to wa ru lub usłu gi, o ile spe cy fi ka
świad cze nia na to po zwa la. W przy pad ku umów
o świad cze nia okre so we, na czas nie ozna czo ny, pre -
nu me ra tę – ce na lub wy na gro dze nie ma ją obej mo -
wać pe łen okres roz li cze nio wy. Przed się bior ca wi -
nien wska zać ter min re ali za cji umo wy, czy li speł nie -
nia świad cze nia oraz pro ce du rę roz pa try wa nia re kla -
ma cji. Ma rów nież po in for mo wać o usłu gach po -

sprze da żo wych oraz gwa -
ran cji, je śli ta ko wej udzie la.
W przy pad ku umów na czas
nie ozna czo ny lub ta kich,
któ re ule gną au to ma tycz ne -
mu prze dłu że niu, na le ży
wska zać spo sób i ter mi ny
wy po wie dze nia.

Wy żej wska za nych obo -
wiąz ków, jak i sa mej usta -
wy nie za sto su je my do ca łej sfe ry usług opie kuń czo -
-so cjal nych, w tym usług zdro wot nych, gier ha zar do -
wych, prze wo zów pa sa żer skich, tu ry stycz nych i ti -
me sha re, a tak że umów za wie ra nych po za lo ka lem
przed się bior stwa, gdzie war tość przed mio tu umo wy
nie prze kra cza rów no war to ści 50 zł. 

Pro jekt usta wy na wią zu je do prze pi sów obo wią -
zu ją cych w za kre sie nie uczci wych prak tyk ryn ko -
wych. W art. 5 wska za no, że speł nie nie świad cze nia
nie za mó wio ne go na stę pu je na ry zy ko przed się bior -
cy, a żą da nie na tych mia sto wej lub od ro czo nej za pła -
ty za pro duk ty bądź zwro tu lub prze cho wa nia pro -
duk tów, któ re zo sta ły do star czo ne przez przed się -
bior cę, ale nie zo sta ły za mó wio ne przez kon su men ta,
od by wa się na ry zy ko przed się bior cy i nie na kła da
obo wiąz ku za pła ty za nie przez kon su men ta (po dob -
nie art. 15 usta wy z dnia 02.03.2000 r.). 

W ko lej nych nu me rach „Wia do mo ści Po wia tu
Gli wic kie go” omó wio ne zo sta ną no we li za cje prze pi -
sów do ty czą cych umów za wie ra nych po za lo ka lem
i na od le głość oraz od stą pie nia od nich, a tak że zmia -
ny w Ko dek sie Cy wil nym. 

Ry szard Kow ry go
Po wia to wy rzecz nik kon su men tów 
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Każ de pi smo nie za leż nie od te go, do ko go jest
kie ro wa ne, wy ma ga za cho wa nia od po wied niej
kon struk cji – for my. Oprócz oczy wi ste go ozna -
cze nia da ty, or ga nu, do któ re go jest kie ro wa ne
oraz swo ich da nych oso bo wych, pi smo po win -
no za wie rać ty tuł (np. wnio sek o udzie le nie po -
mo cy, za po mo gę, o ali men ty), krót ki opis żą da -
nia lub proś by. Naj waż niej szą jed nak czę ścią
jest uza sad nie nie, nie za leż nie od te go, czy pi -
sze my sa mo dziel nie, czy po słu gu je my się wzo -
rem, go to wym dru kiem. 

– Uza sad nie nie to nic in ne go jak krót kie
przed sta wie nie na szych ra cji, pro ble mów, po -
trzeb – wy ja śnia M. Su piń ska. Nie wy star czy
na pi sać, że np. nie zga dza my się z ja kąś de cy -
zją al bo że chcie li by śmy otrzy mać po moc
od ja kiejś in sty tu cji. Ko niecz nym jest do kład -
nie przed sta wie nie sy tu acji, po wo dów, dla
któ rych zwra ca my się z pi smem. Po win ni śmy
opi sać na szą sy tu ację, w za leż no ści od po -
trzeb –ro dzin ną, ma jąt ko wą, zdro wot ną. Udo -
wod nić, że proś ba czy żą da nie są za sad ne. Sa -
mo na pi sa nie, że np. chcę roz wo du, nie wy -
star czą. 

O ile dla or ga nów ad mi ni stra cji sa mo rzą do -
wej czę sto krót kie uza sad nie nie mo że wy star -
czyć, o ty le dla są du już nie. Brak uza sad nie nia
mo że oka zać się uchy bie niem for mal nym,
skut kiem któ re go sąd od mó wi pro wa dze nia na -
szej spra wy. Sąd, któ ry otrzy ma ta ki nie kom -
plet ny wnio sek, we zwie stro nę do uzu peł nie nia
tzw. bra ku for mal ne go w ter mi nie 7 dni, ale
mo że to wy dłu żyć ocze ki wa nie na wy zna cze -
nie ter mi nu roz pra wy. Dla przy kła du: w spra -
wach roz wo do wych czy ali men ta cyj nych mu -

si my przed sta wić
są do wi po wo dy, dla
któ rych chce my do -
cho dzić ali men tów,
roz wo du. Np. dru gi
z ro dzi ców nie ło ży na utrzy ma nie dzie ci –

trze ba wów czas wy li czyć swo je do cho dy,
wska zać źró dła do cho dów dru gie go ro dzi ca.
W trud nych spra wach, ta kich jak np. po dział
ma jąt ku spad ko we go czy do rob ko we go, mu si -
my są do wi przed sta wić plan po dzia łu da nych
skład ni ków ma jąt ku. Sąd za nas nie przy go tu je
ta kie go pla nu, to na nas cią ży ten obo wią zek.
Z ko lei do cho dząc np. zwro tu po życz ki, któ rej
udzie li li śmy zna jo me mu, mo że my do cho dzić
te go rosz cze nia na for mu la rzu uprosz czo nym.
W ru bry ce „uza sad nie nie” na le ży do kład nie
opi sać są do wi, ko mu udzie li li śmy po życz ki,
czy spła cał ja kieś ra ty, czy by ły anek sy
do umo wy, czy we zwa li śmy po życz ko bior cę
do do bro wol nej spła ty i czy od niósł się do te go
– pod kre śla M. Su piń ska. 

Nie za leż nie od te go, czy wy peł nia my for -
mu larz czy pi sze my sa mi pi smo, do bre uza sad -
nie nie mo że oka zać się klu czo we dla po zy tyw -
ne go za ła twie nia na szej spra wy.

(Opr. SoG)

Ze spraw Biu ra Po rad Oby wa tel skich

Uza sad nie nie pi sma, czy li jak
prze ko nać do swo jej ra cji
– Naj waż niej szą czę ścią każ de go pi sma, w któ rym o coś pro si -
my czy cze goś żą da my, jest uza sad nie nie. Nie wy star czy w nim
wska zać, cze go do ty czą na sze rosz cze nia, lecz na le ży wy ja śnić,
dla cze go zwra ca my się w kon kret nej spra wie i dla cze go ma my
ra cję – pod kre śla Mał go rza ta Su piń ska z Biu ra Po rad Oby wa tel -
skich. 

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.

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

Ja kie bę dą zmia ny (1)?

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

Zgod nie z za sa da mi ure gu lo wa ny -
mi usta wą o ubez pie cze niu spo -
łecz nym rol ni ków, ubez pie cze niem
tym obej mu je się rol ni ków wraz
z ich mał żon ka mi oraz sta le pra cu -
ją cych z ni mi do mow ni ków.
Prze pi sy wspo mnia nej usta wy do ty czą -
ce ubez pie cze nia rol ni ka oraz przy słu -
gu ją cych mu świad czeń sto su je się
rów nież do mał żon ka rol ni ka. 

Przez do mow ni ka na le ży ro zu mieć
oso bę bli ską rol ni ko wi, któ ra ukoń czy -
ła 16 lat oraz po zo sta je z nim we
wspól nym go spo dar stwie do mo wym
lub za miesz ku je na te re nie je go go spo -
dar stwa rol ne go al bo w bli skim są -
siedz twie. Oso ba ta sta le pra cu je w tym
go spo dar stwie rol nym i nie jest zwią za -
na z rol ni kiem sto sun kiem pra cy.

W ubez pie cze niu spo łecz nym rol -
ni ków wy od ręb nia się dwa ro dza je
ubez pie cze nia: ubez pie cze nie wy pad -
ko we, cho ro bo we i ma cie rzyń skie,
a tak że ubez pie cze nie eme ry tal no -ren -
to we.

Usta wa o ubez pie cze niu spo łecz -
nym rol ni ków re gu lu je dwa try by ob ję -
cia ubez pie cze niem w za leż no ści
od wa run ków speł nia nych przez oso bę
za in te re so wa ną: w try bie obo wiąz ko -
wym (z mo cy usta wy) lub do bro wol nie
(na wnio sek).

UBEZ PIE CZE NIE OBO WIĄZ KO WE 

Ubez pie cze nie z mo cy w/w usta wy
przy słu gu je rol ni ko wi lub do mow ni ko -
wi, w przy pad ku gdy speł nia wszyst kie
wa run ki do obo wiąz ko we go pod le ga -
nia te mu ubez pie cze niu. 

Zgod nie z za sa da mi okre ślo ny mi
we wspo mnia nej usta wie, ubez pie cze -
niu pod le ga obo wiąz ko wo: rol nik, któ -
re go go spo dar stwo rol ne obej mu je ob -
szar użyt ków rol nych po wy żej 1 ha
prze li cze nio we go lub dział spe cjal ny
pro duk cji rol nej; mał żo nek rol ni ka oraz
do mow nik sta le pra cu ją cy w tym go -
spo dar stwie, je że li rol nik ten, je go mał -
żo nek czy do mow nik nie pod le ga in ne -

mu ubez pie cze niu spo łecz ne mu, nie
ma usta lo ne go pra wa do eme ry tu ry lub
ren ty lub świad czeń z ubez pie czeń spo -
łecz nych.

Uzna je się, że rol nik lub do mow nik
pod le ga in ne mu ubez pie cze niu spo -
łecz ne mu, je że li z ty tu łu wy ko ny wa -
nia pra cy (bez wzglę du na wy miar
cza su pra cy) czy in nej ak tyw no ści za -
wo do wej, ob ję ty jest obo wiąz ko wy mi
ubez pie cze nia mi: eme ry tal nym i ren -
to wy mi na pod sta wie prze pi sów usta -
wy o sys te mie ubez pie czeń spo łecz -
nych. 

Pod le ga nie in ne mu ubez pie cze niu
spo łecz ne mu do ty czy za tem m.in.:
osób, któ re wy ko nu ją pra cę w ra mach
umo wy agen cyj nej, umo wy zle ce nia;
z ty tu łu pro wa dze nia dzia łal no ści po za -
rol ni czej, w tym – po za rol ni czej dzia -
łal no ści go spo dar czej, a tak że w okre -
sach po bie ra nia za sił ku dla bez ro bot -
nych. Za oso bę pod le ga ją cą in ne mu
ubez pie cze niu spo łecz ne mu uwa ża się

tak że oso bę ob ję tą za opa trze niem eme -
ry tal nym, okre ślo nym w od ręb nych
prze pi sach. Po wyż sze ozna cza, iż
przy usta la niu pod le ga nia ubez pie cze -
niu każ de in ne ubez pie cze nie spo łecz -
ne ma pierw szeń stwo przed ubez pie -
cze niem rol ni czym. 

Rol nik lub do mow nik ubez pie czo ny
z mo cy usta wy mo że w szcze gól nych
przy pad kach  po zo stać w ubez pie cze -

niu rol ni czym po roz po czę ciu pro wa -
dze nia po za rol ni czej dzia łal no ści go -
spo dar czej.

Ubez pie cze nie z mo cy usta wy ist -
nie je nie za leż nie od wo li oso by speł -
nia ją cej wa run ki do pod le ga nia te mu
ubez pie cze niu lub wo li płat ni ka.
Z pod le ga nia ubez pie cze niu w try bie
obo wiąz ko wym  nie moż na zre zy gno -
wać. W każ dym przy pad ku, gdy rol nik
lub do mow nik speł nia wszyst kie wa -
run ki do obo wiąz ko we go pod le ga nia
ubez pie cze niu spo łecz ne mu rol ni ków,
w tym je że li nie pod le ga obo wiąz ko -
wo in ne mu ubez pie cze niu spo łecz ne -
mu na mo cy od ręb nych prze pi sów,
sta je się on ubez pie czo nym z mo cy
usta wy o ubez pie cze niu spo łecz nym
rol ni ków.

W na stęp nej czę ści na pi sze my
o ubez pie cze niu do bro wol nym (na
wnio sek).

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

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

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

Ogól ne wa run ki obej mo wa nia 
ubez pie cze niem spo łecz nym rol ni ków (1)
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17 ma ja na bo isku OR LIK 2012 w Gli wi cach
od był się ju bi le uszo wy, pią ty Tur niej GTW Ca -
ła Na przód CUP. Im pre za zgro ma dzi ła oko -
ło 80 uczest ni ków, gra ją cych w ośmiu ze spo -
łach. 

Ry wa li za cja roz po czę ła się od roz gry wek gru po -
wych, pro wa dzo nych w dwóch gru pach po czte ry
ze spo ły. Do pół fi na łów awan so wa ły ze spo ły AKS
Grzy bo wi ce, ZZRG Biel szo wi ce, MŚiW oraz
GTW. Me cze pół fi na ło we by ły za cię te, ale to fi -
nał do star czył praw dzi wych emo cji. W me czu
spo tka ły się ze spo ły AKS Grzy bo wi ce oraz ZZRG
Biel szo wi ce i mu sia ły roz strzy gnąć wy gra ną
w kar nych. Zwy cię ży li za wod ni cy Biel szo wic. 

Naj lep sze trzy ze spo ły otrzy ma ły Pu cha ry Pre -
zy den ta Mia sta Gli wi ce oraz za pro sze nie na wie -
czór in te gra cyj ny do Mi ni ster stwa Śle dzia. Sta tu -
et ki, któ re przy pa dły Łu ka szo wi Bu cha le (AKS,
naj lep szy bram karz) oraz Ma te uszo wi Kor ban
(ZZRG Biel szo wi ce, król strzel ców) ufun do wał
Pre zes Pod okrę gu Za brze PZPN, ar ty ku ły pro mo -
cyj ne – Po wiat Gli wic ki, a ga dże ty – fir ma Fo ot -
ball Cen ter z So snow ca. 

Pa tro nat ho no ro wy nad tur nie jem spra wo wa li:
Ja ro sław Bryś – pre zes Pod okrę gu Za brze Ślą -
skie go Związ ku Pił ki Noż nej i sta ro sta gliwicki
Mi chał Nie szpo rek. Or ga ni za to ra mi za wo dów by -

li: Sto wa rzy sze nie GTW oraz Ca ła Na przód.
„Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go” by ły jed nym
z pa tro nów me dial nych tej im pre zy.

(RG)

Zwy cię ży li w kar nych

Trwa ją roz gryw ki III Grand Prix Zie mi
Gli wic kiej w Te ni sie Sto ło wym. 

Na Grand Prix skła da ją się czte ry tur -
nie je. Pierw szy ro ze gra ny zo stał 17
ma ja, dru gi od bę dzie się 14 czerw ca,
trze ci – 27 wrze śnia, a ostat ni – 18 paź -
dzier ni ka. Wszyst kie od by wa ją się
w Gim na zjum im. Ja na Paw ła II w Ru -
dziń cu. Mo gą w nich brać udział za -
wod ni cy nie zrze sze ni (ama to rzy) i za -
wod ni cy z li cen cją PZTS bez ogra ni -
czeń.

Uczest ni cy star tu ją w na stę pu ją cych
ka te go riach: I – mło dzież do 17 lat
(do rocz ni -
ka 1997), II –
s e  n i o  r z y / k i
od 18 lat do 49
(rocz nik 1996
do 1965), III –
we te ra ni/ki po -
wy żej 50 lat
(rocz nik 1964
i star si), IV –
a m a  t o  r z y / k i
(nie zrze sze ni
+ V Li ga), V –
open (wszy scy

chęt ni). Sys tem
za wo dów obej -
mu je cykl czte rech tur nie jów kwa li fi -
ka cyj nych. In dy wi du al na punk ta cja
koń co wa stwo rzo na zo sta nie po od rzu -
ce niu jed ne go naj słab sze go re zul ta tu,
bio rąc pod uwa gę punk ty, a nie za ję te
miej sce. W przy pad ku rów nej ilo ści
punk tów o ko lej no ści za wod ni ków de -
cy du ją wyż sze miej sca w po szcze gól -
nych tur nie jach.

Do dat ko wych in for ma cji udzie la
Da riusz Steu er, nr tel. 607-442-978,
e -ma il: da rio -81@o2.pl. Wię cej
o za wo dach znaj du je się tak że

na stro nie in ter ne to wej www.aka de -
miats.pl.

W I Tur nie ju, któ ry od był się w ma -
ju, w pię ciu ka te go riach wzię ło
udział 114 za wod ni ków i za wod ni czek
z trzech wo je wództw: ślą skie go, opol -
skie go i ma ło pol skie go. Te pierw sze
roz gryw ki po ka za ły, że Grand Prix Zie -
mi Gli wic kiej cie szy się z ro ku na rok
co raz więk szym za in te re so wa niem. 

Ry wa li za cja prze bie ga ła w bar dzo
do brej spor to wej at mos fe rze oraz
na wy so kim po zio mie. Pierw sze miej sce
w po szcze gól nych ka te go riach po I Tur -

nie ju zaj mu ją: Szy mon Bud kie wicz
(AZS Ny sa), Ma rek Ką dzie la (Opo ka
Trze bi nia), Mi ro sław Wa rze cha (Czę -
sto cho wa) i Pa weł Gą sior ski (Ci sie).

Ca łą ry wa li za cję pro wa dzi li ja ko sę -
dzio wie głów ni Da riusz Steu er oraz Ja -
ro sław To mic ki.

Or ga ni za to ra mi za wo dów są: Aka -
de mia Te ni sa Sto ło we go, Sta ro stwo
Po wia to we w Gli wi cach, Gmi na Ru -
dzi niec. Zo sta ła na nie udzie lo na do ta -
cja ze środ ków Po wia tu Gli wic kie go.

(SoG, RG)

Po wia to wy te nis sto ło wy
w Ru dziń cu 

14 czerw ca na Ran cho u Mar ka
w Bar głów ce zor ga ni zo wa ne zo -
sta ną za wo dy jeź dziec kie w sty lu
we stern MAR CO CUP 2014.

W za wo dach mo gą uczest ni czyć
wszy scy jeźdź cy kon no bez wzglę du
na styl jaz dy oraz wiek. Za wo dy roz -
gry wa ne bę dą w kla sach: dzie ci (za -
wod ni cy do 13 lat włącz nie), ju nior
(od 14 do 18 lat włącz nie), open (bez
ogra ni czeń wie ko wych) i od bę dą się
w na stę pu ją cych kon ku ren cjach: we -
stern ple asu re, we stern hor se man -
ship oraz tra il. 

Zgło sze nia elektroniczne w zwy-
kłej formie pisemnej przyj mo wa ne są
do 13 czerw ca do godz. 13.00 na ad res
pph.pro drew@gma il.com. Po win ny
one za wie rać na stę pu ją ce in for ma cje:
imię, na zwi sko oraz da ta uro dze nia za -
wod ni ka; na zwa ko nia oraz je go wiek
i płeć; imię i na zwi sko wła ści cie la ko -
nia; ośro dek/ran cho/staj nia, któ re re -
pre zen tu je pa ra; kon ku ren cje, w któ -
rych da na pa ra bę dzie star to wać. Wię -
cej na www.ran cho umar ka.pl.

(SoG)

Za wo dy jeź dziec kie 

Za wod ni cy Grand Prix po pierw szym tur nie ju za wo dów.
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Ta praw dzi wie ma so wa im pre za po pu -
la ry zu ją ca sport od by ła się 23 ma ja
w par ku NOT w Szczy gło wi cach. Za -
wod ni cy star to wa li w kil ku ka te go riach
wie ko wych. Pierw sze miej sca w po -
szcze gól nych ka te go riach wie ko wych
za ję li: Oli wia Ra pacz, Kon rad Ro jek,
He le na Mar tin, Mi chał Czu bry niak,
Ola Cy pel, Ma te usz Kop czyń ski, Wik -
to ria Szy dło, Do mi nik Du dek, Ka li na
Ka le ta, Ka rol Szy ma nik, Oli wia Szkół -
ka, Adam Szwan, Ame lia Stań czyk, Ja -
kub Kraw czyń ski, An ge li ka Kost ka,

Mar cin Za bo roś, Ka ro li na Ka let ka, Se -
ba stian Su jec ki, Oli wia Ka czor, Ka mil
Da now ski, An ge li ka Wa rych, Łu kasz
Bem i Ja kub Wil czek.

Sy gnał do star tu da wa li bie ga czom
m.in. wi ce sta ro sta gli wic ki Wal de mar
Do mbek, za stęp ca pre zy den ta Knu ro -
wa Piotr Su rów ka, Krzysz tof Sto la rek
– dy rek tor MO SiR -u w Knu ro wie, a za -
ra zem wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Po -

wia tu Gli wic kie go, olim pij czyk
Je rzy Gros i przed sta wi cie le
spon so rów. Or ga ni za to ra mi
bie gu by li: Ama tor ski Klub
Bie ga cza w Knu ro wie, Miej ski
Ośro dek Spor tu i Re kre acji
w Knu ro wie oraz Cen trum Kul -

tu ry w Knu ro wie. Pa tro nat ho no ro wy
spra wo wa li nad nim sta ro sta gli wic ki
Mi chał Nie szpo rek oraz pre zy dent
Knu ro wa Adam Rams. Na je go or ga ni -
za cję zo sta ła udzie lo na do ta cja ze środ -
ków Po wia tu Gli wic kie go. 

(SoG)

To bie gła mło dość!
436 dzie ci z przed szko li, szkół pod sta wo wych i gim na zjów w Knu ro wie, Żer ni cy, Gie rał to wi cach, Pa niów kach,
Przy szo wi cach oraz Czer wion ce -Lesz czy nach wzię ło udział w 23. edy cji Bie gu Mło do ści.

Nie tyl ko na star cie uczest ni cy bie gu wy ka za li się praw dzi wie spor to -
wą wo lą zwy cię stwa.

Po my sło daw ca i „du sza” Bie gu Mło do ści, Cze sław No wak to wa rzy szył przez
ca ły czas uczest ni kom im pre zy.

Wi ce sta ro sta gli wic ki Wal de mar Do -
mbek gra tu lu je zwy cięz com w jed nej
z ka te go rii za wo dów.

Ran cho u Mar ka sły nie z do sko na łych tra dy cji jeź -
dziec kich. Na zdję ciu je go wy cho wan ka, wie lo krot -
na mi strzy ni Sa bi na Wi de ra.
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Zwy cięz ców ucieszyły  turniejowe na gro dy.
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Po ni żej pre zen tu je my prze pis na „Zoś -
kę”. Cia sto to da ło KGW Przy szo wi ce
zwy cię stwo w ka te go rii „Cia sta in ne”
pod czas kon kur su ku li nar ne go „Spi -
chle rzo we Go to wa nie – pro mo cja sma -
ków re gio nal nych”, o któ rym pi sze my
wy żej.

(SoG) 

SER
� 1 kg se ra mie lo ne go
� 6 jaj
� 20 dag cu kru pu dru
� 1/2 ły żecz ki prosz ku do pie cze nia
� 1 bu dyń
� 1 cu kier wa ni lio wy
� 1/2 kost ki mar ga ry ny

Utrzeć mar ga ry nę z cu krem pu drem
i cu krem wa ni lio wym, na stęp nie do da -
wać po 1 żółt ku, na dal mik su jąc, da lej
do da wać ser, pro szek do pie cze nia i bu -
dyń, a na ko niec pia nę ubi tą z bia łek
jaj. Wszyst ko wy mie szać, po czym wy -
lać do for my i piec 30 min
w temp. 190°. 
PIA NA KO KO SO WA
� 4 biał ka 
� 15 dag cu kru
� 15 dag ko ko su
� 1/2 ły żecz ki prosz ku do pie cze nia
� 2 pła skie łyż ki mą ki ziem nia cza nej

Biał ka z cu krem ubić
na pia nę, do dać ko kos,
mą kę, pro szek – wy -
mie szać i wy ło żyć
na pod pie czo ny ser nik
i piec ok. 15 min (na ja -
sno, brą zo wo)

CIA STO ORZE CHO WE
� 4 jaj ka
� 10 dag cu kru
� 15 dag orze chów mie lo nych
� 1 łyż ka mą ki pszen nej 
� 1/2 ły żecz ki prosz ku do pie cze nia
Biał ka z cu krem ubić, do dać żółt ka
i da lej ubi jać (tak jak bisz kopt), na stęp -
nie do dać orze chy, mą kę i pro szek.
Osob no piec w temp. 190°.
KREM
� 3 szkl. mle ka
� 1 bu dyń śmie tan ko wy
� 4 żółt ka 
� 4 łyż ki cu kru
� 2 łyż ki mą ki ziem nia cza nej
� 1 kost ka ma sła
� 1 pusz ka brzo skwiń
Z mle ka, bu dy niu, mą ki, żół tek i cu kru
ugo to wać bu dyń. Ma sło utrzeć, do da -
wać stop nio wo zim ny bu dyń, a na ko -
niec do dać po kro jo ne brzo skwi nie.
Na ma sę se ro wo -ko ko so wą po ło żyć
3/4 kre mu i przy kryć cia stem orze cho -
wym, a na cia sto po ło żyć resz tę kre mu.
Na gó rę po lać cze ko la dę. 

Prze pis we dług Agniesz ki Ru sin, 
na le żą cej do KGW Przy szo wi ce

NR 6 (87) CZERWIEC 2014 OSTATNIA STRONA 

Jed ną z atrak cji Pik ni ku tu ry stycz -
ne go z Po wia tem Gli wic kim, któ ry
od był się 31 ma ja nad Je zio rem
Pław nio wic kim, był kon kurs ku li -
nar ny pn. „Spi chle rzo we Go to wa -
nie – pro mo cja sma ków re gio nal -
nych”.
Ce lem kon kur su by ła pro mo cja sma -
ków re gio nal nych te re nu ob ję te go dzia -

ła niem Lo kal nej Gru py Dzia ła nia „Spi -
chlerz Gór ne go Ślą ska”. Był on ad re so -
wa ny do kół go spo dyń wiej skich
(w tym rów nież do kół chło pa) z te re nu
Spi chle rza i po wia tu gli wic kie go. Ry -
wa li za cja po le ga ła na przy go to wa niu
we wła snym za kre sie pro duk tów, przy -
wie zie niu ich na miej sce pik ni ku i za -

pre zen to wa niu ju ro rom. Oce -
nie pod le ga ły: smak i po my -
sło wość przy go to wa ne go
pro duk tu, es te ty ka po da nia,
opis słow ny pre zen to wa nych
pro duk tów + prze pis i hi sto -
ria pro duk tu. Kon kurs zor ga -
ni zo wa ny zo stał w trzech ka -
te go riach i w każ dej z nich
wy ło nio no zwy cięz cę. 

W ka te go rii „Ko ło cze”
zwy cię ży ło Ko ło Go spo dyń
Wiej skich Go go ło wa, w ka -
te go rii „Paj da ze smal cem” –
Ko ło Go spo dyń Wiej skich
Gie rał to wi ce, zaś – „Cia sta
in ne” zwy cię stwo po wę dro -
wa ło do Ko ła Go spo dyń
Wiej skich Przy szo wi ce. 

Kon kur so we pro duk ty oce ni ło ju ry
w skła dzie: Ma ria Owcza rzak -Siej ko –
skarb nik Po wia tu Gli wic kie go (prze -
wod ni czą ca), red. Mar le na Po lok -Kin –
za stęp ca dy rek to ra Od dzia łu Śląsk
„Dzien ni ka Za chod nie go”, Mo ni ka

Fol tyn – dzien ni kar ka „No win Gli wic -
kich“, Krzysz tof Sto la rek – wi ce prze -
wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
oraz An drzej Sit kie wicz – czło nek Za -
rzą du Po wia tu Puc kie go.

Uczest ni cy kon kur su otrzy ma li
m.in. far tusz ki z lo go ju bi le uszo wym

i ze sta wy ku chen ne, zaś zwy cięz cy do -
dat ko wo ogrom ne ko sze ze sło dy cza -
mi. Ich prze pi sy pre zen to wać bę dzie -
my na ła mach WPG. Pierw szy już
w tym wy da niu, znaj dzie cie go po ni żej.

Kon kurs zor ga ni zo wał Po wiat Gli -
wic ki. (SoG)

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
Pik nik. Ma te ria ły pro mo cyj ne Po wia tu
Gli wic kie go otrzy mu ją: Ma rian na Ko -
zio łek, Mi ko łaj Pa ce wicz oraz Kry sty -
na Pa ciu ka nis. 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 27 czerw -
ca 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. Na zwa gmi ny, z któ rej po cho dzi
chór „Skow ro nek”, lau re at te go rocz nej
na gro dy Be ne Me ri tus. 
2. Na zwa mia sta, w któ rym od by wa się
do rocz ny Bieg Mło do ści. 
3. Jej me tro po li tal ne świę to trwa ło
od 17 ma ja do 1 czerw ca.
4. „… za wie ru cha” – te mat prze wod ni
te go rocz nych IX Bre we rii To szec kich.
5. Mu zycz na gwiaz da „Pik ni ku tu ry -
stycz ne go z Po wia tem Gli wic kim”.
6. Wy dział Ko mu ni ka cji i …. w Sta ro -
stwie Po wia to wym w Gli wi cach – tam

m.in. za ła twia my spra wy zwią za ne
z re je stra cją po jaz dów. 
7. Z ja kie go pań stwa po cho dzą pla ców -
ki, z któ ry mi współ pra cu je Po wiat Gli -
wic ki w ra mach pro jek tu „Wspar cie
uczniów o spe cjal nych po trze bach edu -
ka cyj nych”?
8. Je go sta tu et kę ja ko głów ne wy róż -
nie nie XI In te gra cyj nych Spo tkań Te -
atral nych otrzy mał Ze spół „Al ter na ty -
wa”.
9. „Po wiat Gli wic ki…” – na zwa te go -
rocz ne go Kon kur su Wie dzy o Po wie cie
Gli wic kim. 

Kon kur so we ju ry w trak cie pra cy. 

Przed sta wi ciel ki zwy cię skich kół go spo dyń wiej skich tuż po od bio rze na gród.

Py ta nia do krzy żów ki:
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Po le ca ny prze pis

ZOŚ KA

Sto isko zwy cię skie go KGW Przy szo wi ce z wie lo ma pysz no -
ścia mi do po sma ko wa nia.

Zoś ka jest pra co chłon na, ale war ta grze chu…
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Spi chle rzo we go to wa nie 

Lato, lato!
Niych niy myn czy ży cio ciyń
We tyn let ni piyr szy dziyń.

Bro ni sław Wą tro ba

Ślą ska frasz ka

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


