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Tym, któ rzy wa ka cje choć week en do wo lub po -
po łu dnio wo chcą spę dzić ak tyw nie, w „pięk -
nych oko licz no ściach przy ro dy” pro po nu je my
ple ne ry po wia tu gli wic kie go – szcze gól nie
na ro we rze. 

Na spra gnio nych ką pie li lub spor tów wod nych cze ka -
ją dwa ma low ni cze je zio ra – Dzierż no Ma łe, gdzie
moż na po że glo wać lub po pły wać na ro wer kach wod -
nych i Pław nio wic kie z pięk ną, od no wio ną i w peł ni
przy go to wa ną dla po trzeb wy po czy wa ją cych pla żą
w Nie wie szach. Ama to rów ar chi tek tu ry sa kral nej za -
chę ca my do zwie dza nia dzie się ciu drew nia nych ko -
ścio łów po wia tu gli wic kie go, od wie dze nia mu ze ów
i izb tra dy cji, m.in. w Py sko wi cach, Knu ro wie, Tosz -
ku i Chu do wie. Wa ka cyj ne atrak cje za pew nia ją tak że
trzy naj pięk niej sze obiek ty: praw dzi wa per ła ar chi -
tek tu ry – pa łac w Pław nio wi cach, gdzie od by wa ją się
cy klicz ne kon cer ty w ra mach mu zycz ne go la ta oraz
zam ki w Tosz ku i Chu do wie z bo ga tą ofer tą im prez
i za jęć wa ka cyj nych dla naj młod szych. War to od wie -
dzić ścież ki dy dak tycz no -le śne m.in. w Tosz ku,
Smol ni cy czy Łą czy. 

Jed nak że naj więk szą fraj dę nie tyl ko dla za pa lo -
nych cy kli stów, ale i dla po cząt ku ją cych ro we rzy -
stów sta no wią tra sy ro we ro we, któ re już od dwóch
se zo nów ma my w na szym po wie cie. Pro mo wa ne
przez nas tra sy po wsta ły w ra mach pro jek tu „Za ple -
cze ak tyw nej tu ry sty ki ro we ro wej dla miesz kań ców
za chod niej czę ści Sub re gio nu Cen tral ne go”, a od da -
ne do użyt ko wa nia w paź dzier ni ku 2012 r. na me cie
„I Raj du Ro we ro we go po Po wie cie Gli wic kim”

w miej scu po sto jo wym przy zam ku w Chu do wie.
W pro jek cie uczest ni czy li: Po wiat Gli wic ki – ja ko
li der oraz part ne rzy – gmi ny: 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. W ra mach pro jek tu ozna ko wa -
nych zo sta ło 211,5 km tras ro we ro wych, zaś
ok. 50 km zo sta ło wy bu do wa nych, po zo sta łe zmo -

der ni zo wa no i przy sto so wa no do jaz dy ro we rem.
Dzię ki sie ci tras bie gną cych przez wszyst kie gmi ny
po wia tu gli wic kie go, po łą czo no m.in. dwa zna czą ce
za byt ki: za mek w Tosz ku (pół noc na część po wia tu)
z zam kiem w Chu do wie (po łu dnio wa część po wia -
tu). 

Dokończenie na str. 4

Te go rocz ne, XV Do żyn ki Wo je -
wódz twa Ślą skie go od bę dą się 23-
24 sierp nia w Pil cho wi cach. Ser -
decz nie na nie za pra sza my, atrak -
cji na pew no nie za brak nie.

Będą to zarazem XVI Dożynki Powiatu
Gliwickiego i III Dożynki Gminy
Pilchowice. Po przed nio nasz po wiat
(i gmi na Pil cho wi ce) go ścił do żyn ki
wo je wódz kie w 2008 r., kie dy to naj -
więk sze świę to rol ni ków zor ga ni zo wa -
ne zo sta ło w Sta ni cy. Te raz znów bę -
dzie my je ob cho dzić na na szym te re -
nie. To du że wy róż nie nie.

Na to dwu dnio we świę to plo nów
zło ży się wie le wy da rzeń. W so bo tę
23 sierp nia or ga ni za to rzy za pra sza ją
na wy sta wę ma szyn rol ni czych. Rano
od bę dzie się IV Ulicz ny Bieg im. ks.
Kon stan te go Dam ro ta – im pre za co ro -

ku pro mu je zdro wy styl ży cia, a tak że
przy po mi na, iż to wła śnie z Pil cho wi -
ca mi zwią za ny był ks. Kon stan ty Dam -
rot. Tego dnia będzie też Festiwal
Miodu i zabawa taneczna z Janiną
Liberą oraz zespołem Mariola i Piotr.

W nie dzie lę uro czy sto ści roz pocz -
nie msza św. do żyn ko wa, od pra wio na
pod prze wod nic twem ks. bi sku pa Ja na
Kop ca, or dy na riu sza Die ce zji Gli wic -
kiej. Roz pocz nie się ona o godz. 13.30
w ko ście le pw. Ścię cia św. Ja na Chrzci -
cie la w Pil cho wi cach. Na stęp nie uli ca -
mi tej miej sco wo ści – na bo isko spor to -
we LKS Vic to ria Pil cho wi ce – przej -
dzie barw ny ko ro wód. Bę dzie moż na
w nim zo ba czyć m.in. pięk ne ko ro ny
do żyn ko we, scen ki ro dza jo we, pre zen -
ta cje go spo darstw rol nych i agro tu ry -
stycz nych.

W czę ści ofi cjal nej uro czy sto ści na -
stą pi tra dy cyj ne prze ka za nie boch nów
chle ba oraz m.in. nada ne zo sta ną od -
zna cze nia rol ni cze i wo je wódz kie. Po -
tem za pla no wa no ra do sne świę to wa -
nie, na któ re zło żą się m.in. wy stę py
Jurajskiej Kapeli Ludowej, ze spo łu Ar -
ka dia Band, ka ba re tu For ma cja Cha te -
let i kon cert Mi ro sła wa Ję drow skie go.

Im pre zy to wa rzy szą ce to m.in.: Pik -
nik Zbo żo wy, na któ rym kosz to wać bę -
dzie moż na wy ro by przy go to wa ne ze
zbo ża (zor ga ni zo wa ny przez Ślą ską
Izbę Rol ni czą), kon kur sy, gry i za ba wy
dla dzie ci. 

Or ga ni za to ra mi XV Do ży nek Wo je -
wódz twa Ślą skie go w Pil cho wi cach są:
Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa
Ślą skie go, Po wiat Gli wic ki, Gmi na Pil -
cho wi ce, Śląska Izba Rolnicza. (RG) Jak w każ de świę to plo nów, rol ni cy po nio są w ko ro wo dzie pięk ne ko ro ny do -

żyn ko we, sym bol uro dza ju i ob fi to ści na szych pól.
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Wa ka cyj ny po wiat gli wic ki, 
czy li ro we rem przez po la i la sy

Wo je wódz kie świę to plo nów znów u nas!

Ta ka wy pra wa to wiel ka fraj da – mó wi li uczest ni cy II Raj du Ro we ro we go po Po wie cie Gli wic kim, pro wa -
dzą ce go z Knu ro wa do Ra cho wic. A tras do prze je cha nia jest wie le, łącz nie aż po nad 211 ki lo me trów!
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Naj waż niej szy mi punk ta mi pierw szej z nich by -
ło za twier dze nie spra woz dań fi nan so wych po -
wia tu za 2013 rok oraz udzie le nie ab so lu to rium
Za rzą do wi Po wia tu Gli wic kie go za mi nio ny rok.
Ra da do ko na ła te go jed no gło śnie. Wcze śniej
spra woz da nia te przed sta wi ła rad nym Ma ria
Owcza rzak -Siej ko, skarb nik Po wia tu Gli wic kie -
go. Do cho dy po wia tu w ub. ro ku wy nio -
sły 68 750 210 zł, na to miast wy dat ki –
68 931 564 zł. Naj więk sze na sze in we sty cje
w mi nio nym ro ku sta no wi ły za da nia dro go we,
w tym do fi nan so wa na z bu dże tu pań stwa w ra -
mach Na ro do we go Pro gra mu Prze bu do wy Dróg
Lo kal nych mo der ni za cja dro gi po wia to -
wej 2916S Żer ni ca -Smol ni ca. Ko lej ną du żą po -
zy cją by ły in we sty cje w służ bie zdro wia, głów -
nie bu dow la ne oraz zwią za ne z prze kształ ce -
niem szpi ta la w Py sko wi cach w spół kę pra wa
han dlo we go. Po nad 1,5 mln zł wy dał po wiat

na za ku py i in we sty cje w szko łach po wia to -
wych.

Po udzie le niu przez Ra dę ab so lu to rium zło ży -
łem gra tu la cje Za rzą do wi Po wia tu, na to miast sta -
ro sta Mi chał Nie szpo rek po dzię ko wał wszyst -
kim, któ rzy swą pra cą do te go się przy czy ni li. 

Ra da pod czas tej se sji przy ję ła tak że kil ka na -
ście in nych uchwał. Jed na z nich do ty czy ła
udzie le nia do ta cji z bu dże tu Po wia tu Gli wic kie -
go na pra ce kon ser wa tor skie, re stau ra tor skie i ro -
bo ty bu dow la ne przy za byt kach wpi sa nych do re -
je stru za byt ków. Na jej pod sta wie do ta cje ta kie
otrzy ma ją: Pa ra fia Rzym sko ka to lic ka św. Bar tło -
mie ja (gmi na So śni co wi ce) na re mont drew nia -
ne go ko ścio ła – 8 tys. zł, Pa ra fia Rzym sko ka to -
lic ka pw. św. Ja na Chrzci cie la w Po ni szo wi cach

(gmi na Ru dzi niec)
na za bez pie cze nie
i m  p r e  g n a  c y j  n e
i sca la nie ko lo ry -
stycz ne drew nia ne -
go da chu i ścian
drew nia ne go ko -
ściół ka – 10 tys. zł oraz Pa ra fia Rzym sko ka to lic -
ka pw. św. Ka ta rzy ny Alek san dryj skiej w Tosz ku
na III etap kon ser wa cji oł ta rza głów ne go – 15
tys. zł. Z ko lei in na uchwa ła udzie li ła po mo cy fi -
nan so wej gmi nom po wia tu na re ali za cję za dań
z za kre su ochro ny śro do wi ska w ra mach kon kur -
su „Po wiat Przy ja zny Śro do wi sku”. Na wnio sek
sta ro sty z po rząd ku ob rad wy co fa ne zo sta ły dwa
pro jek ty uchwał – w spra wie wy ra że nia zgo dy
na od da nie w dzier ża wę w dro dze prze tar gu nie -
za bu do wa nej nie ru cho mo ści sta no wią cej wła -
sność Po wia tu Gli wic kie go po ło żo nej w So śni co -

wi cach oraz
w spra wie
wy so ko ści
s t a  w e k
opłat za za -
ję cie pa sa
dro go we go
dróg po -
wia to wych
na ce le nie -
z w i ą  z a  n e
z bu do wą,
prze  bu do -
wą, re mon -
tem, utrzy -
m a  n i e m

i ochro ną dróg, któ rych za rząd cą jest Za rząd Po -
wia tu Gli wic kie go.

Z ko lei na se sji 4 lip ca Ra da pod ję ła trzy
uchwa ły. Jed na z nich do ty czy ła po dzia łu Po -
wia tu Gli wic kie 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 każ dym okrę gu wy bor -
czym w wy bo rach do Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go.

Za in te re so wa nym te ma ty ką sa mo rzą do wą
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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W skład de le ga cji za pro szo nej do Puc ka wcho dzi -
li – po za mną – rów nież wi ce sta ro sta gli wic ki
Wal de mar Do mbek i skarb nik Po wia tu Gli wic kie -
go Ma ria Owcza rzak -Siej ko. Na ju bi le uszo we ob -
cho dy za pro sze ni zo sta li przed sta wi cie le wszyst -
kich part ner skich po wia tów Puc kie go, czy li po za

na szym rów nież Sku odas na Li twie i nie miec kie -
go Trier -Sa ar burg. War to wspo mnieć, że Po wiat
Gli wic ki współ pra cu je z Po wia tem Puc kim
od ośmiu lat – de kla ra cja w tej spra wie pod pi sa na
zo sta ła 24 czerw ca 2006 r. w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Puc ku prze ze mnie oraz pierw sze go sta ro -
stę puc kie go Ar tu ra Ja błoń skie go. Od tej po ry sys -
te ma tycz nie po sze rza my na sze kon tak ty w ta kich
dzie dzi nach jak m.in. oświa ta, kul tu ra, służ ba
zdro wia, tu ry sty ka i go spo dar ka. 

Naj waż niej szym punk tem tej ju bi le uszo wej wi -
zy ty był udział w uro czy stej se sji 15-le cia Po wia -
tu Puc kie go. Uczest ni czy li w niej m.in. wi ce mi ni -

ster rol nic twa i roz wo -
ju wsi Ka zi mierz Ploc -
ke, wo je wo da po mor -
ski Ry szard Sta chur -
ski, An net te Kle in –
kon sul ge ne ral ny Nie miec w Gdań sku, rad ni
wszyst kich ka den cji i sa mo rzą dow cy gmin Po wia -
tu Puc kie go, dy rek to rzy i pre ze si in sty tu cji oraz
or ga ni za cji po za rzą do wych, na uczy cie le oraz pra -
cow ni cy Sta ro stwa Po wia to we go w Puc ku. Pod su -
mo wa nia 15-le cia do ko nał An drzej Sit kie wicz
z Za rzą du Po wia tu Puc kie go, a wi ce sta ro sta puc ki
Zyg munt Wi śniew ski przy po mniał hi sto rię po wia -
tu. Pod czas se sji wrę czo ne zo sta ły sta tu et ki „Przy -
ja ciel Po wia tu Puc kie go” – jed ną z nich ode bra łem
ja w imie niu Po wia tu Gli wic kie go. 

Po nad to na sza de le ga cja zło ży ła wi zy tę u po -
li cjan tów w Puc ku, in te re su jąc się spra wa mi bez -
pie czeń stwa. By li śmy tak że w no wo cze snym za -
kła dzie Zo el ler Tech w Re ko wie Gór nym, gdzie
mon to wa ne są wo zy do wy wo zu śmie ci, do brze
sprze da ją ce się na ca łym świe cie. Waż nym punk -
tem po by tu był udział w piel grzym ce ry bac kiej,
od by wa ją cej się co ro ku na Za to ce Puc kiej
w dniu św. Pio tra i Paw ła. To wiel kie świę to Ka -
szu bów. Przy je chał na nią tak że sta ro sta na sze go
part ner skie go Po wia tu Mit tel sach sen w Niem -
czech, Vol ker Uhlig, po twier dza jąc po wie dze nie,
iż przy ja cie le na szych przy ja ciół są na szy mi
przy ja ciół mi. 

Pod czas te go krót kie go po by tu w part ner skim
po wie cie mie li śmy rów nież oka zję zwie dzić
Szym bark z je go du żą atrak cją – do mem sto ją cym
do gó ry no ga mi. Atrak cji bo wiem w tym re jo nie
nie bra ku je, o czym mie li oka zję prze ko nać się ci

miesz kań cy na sze go
po wia tu, któ rzy już go
wcze śniej od wie dzi li
w ra mach na szej part -
ner skiej współ pra cy.
Te raz, w cza sie wa ka -
cji, z pew no ścią za wę -
dru ją tu spra gnie ni wy -
po czyn ku Ślą za cy, bo
Ka szu by to świet ne
miej sce na wa ka cyj ny
re laks.

Sta ro sta gli wic ki 
MI CHAŁ NIE SZPO REK

WIE ŚCI Z SE SJI
25 czerw ca od by ła się 46. se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, zaś
4 lip ca – już 47. se sja na szej Ra dy. 

Czerw co we po sie dze nie Ko mi sji
Go spo dar ki od by ło się przed 46.
se sją Ra dy Po wia tu Gli wic kie go.
Jej człon ko wie ze bra li się 23 czerw -
ca, a te ma ty ka po sie dze nia by ła
w du żej mie rze zwią za na ze zbli ża -
ją cą się se sją.
W pierw szej czę ści po sie dze nia Ma ria
Owcza rzak -Siej ko, skarb nik Po wia tu
Gli wic kie go przed sta wi ła spra woz da nie
z wy ko na nia bu dże tu po wia tu za 2013
rok wraz z in for ma cją o sta nie mie nia
po wia to we go oraz spra woz da nie fi nan -
so we po wia tu za ub. rok. Co waż ne, po -
wiat miał w mi nio nym ro ku po nad
3 mln zł do dat ko wych do cho dów, któ re
po cho dzi ły głów nie z po zy ska nych do -
fi nan so wań unij nych i kra jo wych –
m.in. na ter mo mo der ni za cję bu dyn ków
Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie przy ul. Szpi tal nej 25, mo -
der ni za cję ha li spor to wej Ze spo łu Szkół

Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie oraz
prze bu do wę dro gi po wia to wej Żer ni ca -
-Smol ni ca. Znacz nie po więk szył się też
ma ją tek po wia tu, co oka za ło się
przy prze kształ ca niu Szpi ta la w Py sko -
wi cach. – Skąd te róż ni ce? – py tał rad -
ny Grze gorz Mi cha lik. Otóż na po trze -
by pro ce su prze kształ ce nio we go do ko -
na na zo sta ła wy ce na nie ru cho mo ści
użyt ko wa nych przez szpi tal. Gdy po -
wiat przej mo wał go 15 lat te mu, osza -
co wa ne zo sta ły na ok. 4 mln zł, a w ub.
ro ku ak tu al na wy ce na wy ka za ła, że ma -
ją obec nie war tość po nad 15 mln zł.
Nie ru cho mo ści te zo sta ły w ub. ro ku
apor tem prze ka za ne przez po wiat spół -
ce z o. o. Szpi tal w Py sko wi cach, ale
po nie waż sto pro cent udzia łu ma w niej
po wiat, na dal sta no wią mie nie po wia to -
we. Rad ni nie mie li uwag co do przed -
sta wio nych spra woz dań i in for ma cji.

Po zy tyw nie za opi nio wa li uchwa łę
w spra wie za twier dze nia spra woz dań
Po wia tu Gli wic kie go za 2013 rok.

Na stęp nie rad ni dys ku to wa li
nad pro jek ta mi uchwał, któ re przy go to -
wa ne zo sta ły na czerw co wą se sję. Ich
wąt pli wo ści obu dzi ły dwa z nich –
w spra wie wy ra że nia zgo dy na od da nie
w dzier ża wę w dro dze prze tar gu nie za -
bu do wa nej nie ru cho mo ści sta no wią cej
wła sność Po wia tu Gli wic kie go po ło żo -
nej w So śni co wi cach oraz w spra wie
wy so ko ści sta wek opłat za za ję cie pa sa
dro go we go dróg po wia to wych na ce le
nie zwią za ne z bu do wą, prze bu do wą,
re mon tem, utrzy ma niem i ochro ną
dróg, któ rych za rząd cą jest Za rząd Po -
wia tu Gli wic kie go. Po wni kli wej dys -
ku sji Ko mi sja po sta no wi ła ne ga tyw nie
za opi nio wać pro jek ty tych dwóch
uchwał. Po zy tyw nie na to miast za opi -
nio wa ła pro jekt uchwa ły w spra wie po -
wie rze nia Gmi nie Knu rów pro wa dze -

nia za da nia
pn. „Prze bu -
do wa dro gi
po  wia  to  we j
nr 29808 (ul.
L i  g n o  z y )
w Knu ro wie
w związ ku
z prze bu do wą
skrzy żo wa nia
dro gi wo je -
w ó d z  k i e j
nr 924 (ul. Zwy cię stwa) z ul. Li gno zy
w Knu ro wie“.

– Nie spo dzie wa łem się, że bę dzie
to tak trud ne po sie dze nie – mó wił
po je go za koń cze niu To masz Ko wol,
prze wod ni czą cy Ko mi sji Go spo dar ki.
– Uzna li śmy, iż w pro jek cie uchwa ły
do ty czą cej dzier ża wy nie ru cho mo ści
w So śni co wi cach na le ży upew nić się,
czy Agen cja Nie ru cho mo ści Rol nych,
któ ra przed la ty prze ka za ła po wia to wi

te dział ki z prze zna cze niem pod bu do -
wę no wej sie dzi by do mu po mo cy spo -
łecz nej, nie bę dzie mia ła za strze żeń co
do ta kie go nią roz po rzą dza nia. Na to -
miast w dru giej z ne ga tyw nie za opi nio -
wa nych uchwał ma my za strze że nia co
do za pro po no wa nych sta wek opłat
za za ję cie pa sa dro go we go. Uwa ża my,
że są one zbyt wy so kie i zwró ci my się
do Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go o ich
ob ni że nie. (RG)

Na pa miąt kę ju bi le uszu wrę czy łem sta ro ście
puc kie mu Woj cie cho wi Det tlaf fo wi szkla ny
herb Po wia tu Puc kie go.

Piel grzym ka ry bac ka gro ma dzi na Za to ce Puc kiej set ki ku trów, ło dzi i ża -
gló wek.
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Po udzie le niu ab so lu to rium Za rzą do wi Po wia tu Gli wic kie go na czerw co wej se sji.
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2 www.powiatgliwicki.pl

Go spo dar czym okiem

W PART NER SKIM PUC KIM
Od 26 do 30 czerw ca trwa ła wi zy ta de le ga cji Po wia tu Gli wic kie go
w part ner skim Po wie cie Puc kim. Od by wa ła się na za pro sze nie sta ro -
sty puc kie go Woj cie cha Det tlaf fa i zwią za na by ła z uro czy sty mi ob -
cho da mi 15-le cia Po wia tu Puc kie go.

Pod czas ostat nie go po sie dze nia Ko mi sji Go spo dar ki Ra dy
Po wia tu Gli wic kie go.
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Spo tka nie po świę co ne by ło no wo cze -
sne mu za rzą dza niu pu blicz ne mu w jed -
nost kach sa mo rzą du te ry to rial ne go.
Zo sta ło zor ga ni zo wa ne w ra mach pro -
jek tu „In no wa cyj na i spraw na ad mi ni -
stra cja źró dłem suk ce su w go spo dar ce

opar tej na wie dzy”, któ re go li de rem
jest Zwią zek Po wia tów Pol skich,
a uczest ni kiem m.in. Sta ro stwo Po wia -
to we w Gli wi cach. Głów ne za ło że nia
pro jek tu przed sta wił je go kie row nik –
Ra fał Rud ka. 

Kon fe ren cja skła da ła się z dwóch
se sji te ma tycz nych. Pierw szy blok no -
sił ty tuł „Klient pod mio tem dzia łań Po -
wia tu Gli wic kie go – uspraw nie nia
w ob słu dze”. Uła twie nia w sta ro stwie
przed sta wi li je go pra cow ni cy. Za pre -
zen to wa no i omó wio no udo god nie nia
dla klien tów nie peł no spraw nych – są to
m.in. win da ze wnętrz na, we wnętrz na
plat for ma przy scho do wa dla wóz ków

in wa lidz kich oraz punkt ob słu gi klien ta
nie peł no spraw ne go. Uczest ni cy zo ba -
czy li rów nież film po świę co ny tej te -
ma ty ce, zre ali zo wa ny przez Zwią zek
Po wia tów Pol skich oraz prze ko na li się,
jak w prak ty ce dzia ła ją wspo mnia ne

wy żej urzą dze nia i jak wy glą -
da ob słu ga oso by nie peł no -
spraw nej. W na stęp nej ko lej -
no ści omó wio no funk cjo no -
wa nie Po wia to we go Cen trum
Or ga ni za cji Po za rzą do wych
oraz Po wia to wy Sys tem In -
for ma cji o Te re nie. 

Pod czas spo tka nia przy bli -
żo no tak że ob słu gę klien ta
w Wy dzia le Ko mu ni ka cji
i Trans por tu. W ostat nim cza -
sie urząd przy go to wał ko lej ne
udo god nie nia. Są to: elek tro -
nicz ny sys tem ko lej ko wy, któ -
ry uspraw nił ob słu gę klien tów
oraz in ter ne to wy sys tem re -
zer wa cji wi zyt, obej mu ją cy
umó wie nie się na re je stra cję
po jaz du. 

W dru giej czę ści fo rum za gad nie nie
„No we Za rzą dza nie Pu blicz ne, czy Do -
bre Rzą dze nie – ja ka bę dzie przy szłość
za rzą dza nia w jed nost kach sa mo rzą du
te ry to rial ne go” przed sta wił Grze gorz P.
Ku bal ski – eks pert Związ ku Po wia tów
Pol skich. 

W kon fe ren cji wzię li udział, a tak że
opo wie dzie li o do brych prak ty kach
w sta ro stwie sta ro sta gli wic ki Mi chał
Nie szpo rek oraz se kre tarz Po wia tu Gli -
wic kie go Mag da le na Bud ny. Fo rum
by ło współ fi nan so wa ne ze środ ków
Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej -
skie go Fun du szu Spo łecz ne go.

(SoG)

Z my ślą o klien tach
Fo rum wy mia ny do brych prak tyk i pro mo cji dia lo gu po mię dzy jed nost ka -
mi sa mo rzą du te ry to rial ne go a or ga ni za cja mi jed no stek sa mo rzą du te ry -
to rial ne go od by ło się 23 czerw ca w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach.
Urząd ten ma się bo wiem w tej mie rze czym po chwa lić. 

Do po ło wy czerw ca 2015 ro ku Po -
wiat Gli wic ki mu si ukoń czyć trzy
du że i ko niecz ne in we sty cje,
na któ re uzy skał do fi nan so wa nie
w ra mach Re gio nal ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą -
skie go na la ta 2007-2013. In we sty -
cje te bę dą wią za ły się z cza so wy -
mi utrud nie nia mi ko mu ni ka cyj ny mi
dla miesz kań ców po wia tu oraz ob -
jaz da mi, nie zbęd ny mi do prze pro -
wa dze nia re mon tów dróg i mo -
stów. 

Wkwiet niu Za rząd Wo je -
wódz twa Ślą skie go przy -
znał Po wia to wi Gli wic kie -

mu w ra mach RPOWSL do fi nan so wa -
nie na trzy pro jek ty. Je den z nich to
„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”. Wy ko naw cą te go za -
da nia jest EU RO VIA POL SKA S.A.
Jak in for mu je Za rząd Dróg Po wia to -
wych w Gli wi cach, pro jekt or ga ni za cji

ru chu na czas prze pro wa dze nia ro bót
obej mu je za mknię cie mo stu dla ru chu
ko ło we go oraz wy zna cze nie ob jaz dów.
Ob jazd do Pław nio wic dla ja dą cych
od Kę dzie rzy na -Koź la pro wa dzi przez
miej sco wo ści By ci na i Ta ci szów, ob -
jazd do Pław nio wic dla ja dą cych
od Py sko wic pro wa dzi przez miej sco -
wość Ru dzi niec. Ruch pie szych
na obiek cie bę dzie za pew nio ny przez
ca ły czas pro wa dze nia ro bót. 

Ko lej ne za da nie to „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
DW921 z DW408”. Je go wy ko naw cą
jest SKAN SKA S.A. Pro jekt prze bu do -
wy ist nie ją ce go obiek tu na rze ce Bie -
raw ce prze wi du je wy bu rze nie sta re go

mo stu i bu do wę no we go. W związ ku
z tym na czas prac za pro jek to wa no tra -
sę ob jaz du – za mknię cie mo stu spo wo -
du je po dzie le nie miej sco wo ści na dwie
czę ści na czas trwa nia ro bót: część
na pół noc nym brze gu rze ki Bie raw ki –
do jazd od stro ny Smol ni cy, część
na po łu dnio wym brze gu rze ki Bie raw -
ki – do jazd od stro ny Pil cho wic. Pro -
jek to wa ny ob jazd po mię dzy po łu dnio -
wą a pół noc ną czę ścią Le bo szo wic po -
pro wa dzo no przez Smol ni cę, Żer ni cę,
Nie bo ro wi ce i Pil cho wi ce po dro gach
po wia to wych: 2916S, 2926S, 2925S,
dro dze wo je wódz kiej 921 i dro dze kra -
jo wej DK 78. Aby umoż li wić ruch pie -
szy mię dzy brze ga mi rze ki, wy ko naw -
ca jest zo bo wią za ny wy bu do wać tym -
cza so wą kład kę dla pie szych i ro we -
rów. 

Naj więk szą in we sty cją, któ rej
sza co wa na war tość wy no si
po nad 28 mln zł, jest „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 2915S od miej sco wo ści Ra cho wi ce
do Klesz czo wa”. W eta pie I prze wi -
dzia no prze bu do wę dro gi 2918 S
na od cin ku od po se sji nr 70 do skrzy żo -
wa nia z dro gą po wia to wą nr 2942 S ul.
Spor to wa w Boj szo wie o dłu go ści
ok. 1,3 km. Na czas wy ko na nia tych ro -
bót prze wi dzia no za mknię cie dro gi dla
ru chu z za pew nie niem je dy nie do jaz du
i doj ścia do po se sji oraz wy zna cze nie
ob jaz dów. Dla ja dą cych od stro ny
Klesz czo wa – ob jazd pro wa dzi przez
miej sco wo ści Rud no, Ru dzi niec i Łą -
cza. Dla ja dą cych od stro ny Ra cho wic
ob jazd pro wa dzi ana lo gicz ną tra są

w kie run ku od wrot nym. W eta -
pie II prze wi dzia no prze bu do wę dro -
gi 2918 S na od cin ku od skrzy żo wa nia
z dro gą po wia to wą nr 2942 S ul. Spor -
to wa w Boj szo wie do po cząt ku miej -
sco wo ści Ra cho wi ce o dłu go ści
ok. 2,7 km. I tu na czas wy ko na nia prac
prze wi dzia no za mknię cie dro gi dla ru -
chu z za pew nie niem tyl ko do jaz du
i doj ścia do po se sji oraz wy zna cze nie
ob jaz dów. Dla ja dą cych od stro ny Kę -
dzie rzy na -Koź la ob jazd do Ru dziń ca
i Boj szo wa pro wa dzi przez So śni co wi -
ce, Ła ny Wiel kie, Ko złów, Gli wi ce
i Klesz czów. Dla ja dą cych od stro ny
Ru dziń ca ob jazd do So śni co wic i Ra -
cho wic pro wa dzi tą sa mą tra są w kie -
run ku od wrot nym. 

Po nad to – już nie ze środ ków
unij nych, a w ra mach Na ro do -
we go Pro gra mu Prze bu do wy

Dróg Lo kal nych oraz przy wy ko rzy -
sta niu środ ków z bu dże tu po wia tu
i wspar ciu fi nan so wym gmin So śni co -
wi ce i Pil cho wi ce – re mon to wa na jest
dro ga po wia to wa Nr 2916S. Wy ko -
naw cą za da nia o na zwie „Prze bu do wa
dro gi po wia to wej Nr 2916S Żer ni ca -
-Smol ni ca – etap II wraz z bu do wą
cią gu pie szo -ro we ro we go w miej sco -
wo ści Smol ni ca” jest gli wic ki PRU -
iM S.A. Za da nie obej mu je prze bu do -
wę dro gi po wia to wej wraz z wy mia ną
pod bu do wy na od cin ku o dł. 822 mb
po mię dzy miej sco wo ścia mi Żer ni cą
i Smol ni cą. Po nad to w za kre sie ro bót
na wierzch nio wych w Smol ni cy na od -
cin ku od koń ca prze bu do wy wa nej
dro gi – tj. od gra ni cy z gmi ną Pil cho -
wi ce do skrzy żo wa nia z ul. Bie raw ki
wy ko na ny zo sta nie re mont na -
wierzch ni o sze ro ko ści 6 m na dłu go -
ści oko ło 700 mb. Na tym od cin ku
wy ko na ne zo sta ną rów nież pra ce
zwią za ne z po pra wą od wod nie nia po -
le ga ją ce na ścin ce i utwar dze niu po -
bo czy oraz od two rze niu ro wów przy -
droż nych. Przy dro dze po wia to wej
Nr 2916S ul. Wiej ska w Smol ni cy wy -
bu do wa na zo sta nie ścież ka ro we ro wa
i chod nik zlo ka li zo wa ny po pra wej
stro nie dro gi (ja dąc w kie run ku Żer ni -
cy). Dwu kie run ko wa ścież ka ro we ro -
wa o dłu go ści oko ło 690 mb bę dzie
mia ła sze ro kość 2 m. Obok ścież ki ro -
we ro wej za pro jek to wa no chod nik
na dłu go ści oko ło 610 mb o zmien nej
sze ro ko ści. 

– Re mon ty przy nio są róż ne nie do -
god no ści i utrud nie nia ko mu ni ka cyj ne,
jed nak pro si my miesz kań ców o wy ro -
zu mia łość na czas prac. Bez ob jaz dów
nie je ste śmy w sta nie prze pro wa dzić
tych ko niecz nych in we sty cji, któ re
przez dłu gie la ta bę dą słu ży ły ca łej na -
szej spo łecz no ści – uspraw nią po ru sza -
nie się po po wie cie i zwięk szą bez pie -
czeń stwo – mó wi wi ce sta ro sta gli wic -
ki Wal de mar Do mbek. 

(SoG)

Aby za po znać miesz kań ców z re ali zo wa ny mi pro jek ta mi, w czerw cu od by ły
się spe cjal ne spo tka nia in for ma cyj no -pro mo cyj ne. Uczest ni czy li w nich m.in.
wi ce sta ro sta gli wic ki Wal de mar Do mbek, dy rek tor Za rzą du Dróg Po wia to -
wych w Gli wi cach Jan Osman, wło da rze po szcze gól nych gmin oraz rad ni.
Na zdję ciu spo tka nie w Pław nio wi cach.
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Konieczne będą objazdy w kilku miejscowościach naszego powiatu

Re mon ty 
na dro gach i mo stach

W naj bar dziej ob le ga nym
wy dzia le sta ro stwa wpro wa -
dzo no elek tro nicz ny sys tem
ko lej ko wy, któ ry uspraw nił
ob słu gę klien tów.

Po ru sza nie się osób nie peł no -
spraw nych w urzę dzie umoż -
li wi ła we wnętrz na plat for ma
przy scho do wa…

…oraz winda zewnętrzna od
strony parkingu z miejscami
dla inwalidów.
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Dokończenie ze str. 1
Miesz kań cy po wia tu i przy jezd ni tu ry ści
mo gą ko rzy stać z ozna ko wa nych i zmo -
der ni zo wa nych tras ro we ro wych oraz
dwóch cen trów tu ry sty ki ro we ro wej –
wia ty na zam ku w Chu do wie, za da szo -
nej ba stei na zam ku w Tosz ku oraz
miejsc po sto jo wych nad Je zio rem Pław -
nio wic kim i w Ra cho wi cach. Tam rów -
nież na ro we rzy stów cze ka ją ław ki, sto -
ły i sto ja ki na ro we ry. Nie po zo sta je nam
nic in ne go, jak za pro sić Pań stwa wa ka -
cyj nie na ro we ro we tra sy po wia tu gli -
wic kie go. MAG DA LE NA FI SZER -RĘ BISZ

W lip cu ar che olo dzy z Zam ku Pia stow skie go w Gli wi -
cach za pra sza ją dzie ci na spo tka nie z ma mu tem i od -
kry cia mi z te re nu po wia tu gli wic kie go się ga ją cy mi
epo ki lo dow co wej. 

Do wy bo ru są trzy za ję cia warsz ta to we przy go to wa ne przez
Dział Ar che olo gii Mu zeum w Gli wi cach. Od by wać się bę dą
w dniach od 15 do 18 oraz od 22 do 25 lip ca, o godz.
9.00, 11.00 i 13.00

Pierw sze z nich no szą ty tuł „Był so bie ma mut”. Trak tu ją
o pra przod kach czło wie ka i zwie rzę tach epo ki lo dow co wej,
na któ re po lo wał. Tak że o tym, jak wy glą da ło śro do wi sko
i przy ro da na Zie mi kil ka set ty się cy lat te mu oraz ja ki mi na -

rzę dzia mi i bro nią po słu gi wa li się pierw si lu dzie.  Na uczest -
ni ków cze kać bę dą rów nież wy jąt ko we ko lo ro wan ki. Za ję cia
te prze zna czo ne są dla dzie ci w wie ku 6-8 lat.

Dru gi pro po no wa ny blok to „O przod kach i pra przod -
kach”. Mó wi o tym, jak ży li i czym zaj mo wa li się lu dzie
miesz ka ją cy na te re nie Gli wic i oko lic w róż nych okre sach
sta ro żyt no ści. W pierw szej czę ści za jęć mo wa bę dzie o od -
kry ciach, ja kich  do ko na no pod czas wy ko pa li sk ar che olo -
gicz nych pro wa dzo nych na ob sza rze po wia tu gli wic kie go.
Uczest ni cy obej rzą rów nież z bli ska za byt ki ar che olo gicz ne
po cho dzą ce z róż nych okre sów pra dzie jów. To rów nież za ję -
cia dla dzie ci w wie ku 6-8 lat. 

Na za ję ciach „Prze szłość po wia tu
gli wic kie go” pro wa dzą cy opo wia da
o wy ko pa li skach ar che olo gicz nych pro -
wa dzo nych na te re nie po wia tu gli wic -
kie go oraz cie ka wych zna le zi skach, któ -
re w ich trak cie po czy nio no. Każ dy
z uczest ni ków  otrzy ma szkic za byt ku,
któ ry bę dzie mu siał od na leźć  na wy sta -
wie „Prze szłość po wia tu gli wic kie go.
Va de me cum Ar che olo gicz ne” oraz usta -
lić je go po cho dze nie i czas po wsta nia.
Te za ję cia ad re so wa ne są dla dzie ci
w wie ku 8-15 lat. 

Udział we wszyst kich za ję ciach jest
bez płat ny. Ze wzglę du na ogra ni czo ną
ilość miejsc or ga ni za to rzy pro szą o za pi -
sy pod nu me rem tel. 32 335 44 03. Gru -
py mo gą li czyć mak sy mal nie 30 osób.

(RG)

Li piec z ma mu tem

Kil ka set prac na de sła nych zo sta ło na kon kurs pla -
stycz ny dla dzie ci i mło dzie ży z oka zji 90-le cia La sów
Pań stwo wych pt. „Pięk no na szych la sów”, zor ga ni zo -
wa ny przez Nad le śnic two Ru dzi niec. 

Pod su mo wa nie kon kur su od by ło się 24 czerw ca w szkół ce
le śnej w Ra cho wi cach. Przy by li na nie lau re aci kon kur su
z trzech po wia tów, któ re obej mu je swym za się giem Nad le -
śnic two Ru dzi niec: gli wic kie go ziem skie go, strze lec kie go
oraz gli wic kie go grodz kie go. Nad le śni czy Jan Spa łek przy -
po mniał krót ko 90-let nią hi sto rię La sów Pań stwo wych,
prze wod ni czą ca ju ry Han na Ku ciel -Za jąc do ko na ła pod su -
mo wa nia kon kur su, zaś Ali cja Wi dzi szow ska z Ko mi te tu
Cha ry ta tyw ne go FLU OR mó wi ła m.in. o tym, jak waż na jest
ochro na śro do wi ska dla nas wszyst kich. Au to rzy naj lep -
szych prac ode bra li licz ne na gro dy i dy plo my. Z na sze go po -
wia tu by li to: An to ni Wi śniew ski, Bar tło miej Kion ka, Mar ta
Lau ter bach i Na ta lia Za wadz ka. Peł na li sta lau re atów i ich

pra ce znaj du ją się na stro nie http://www.ru dzi niec.ka to wi -
ce.la sy.gov.pl. (RG)

Pięk no na szych la sów 

W Zam ku Pia stow skim moż na po dzi wiać m.in. szkie let ma mu ta, od na le zio ny
w oko li cach Py sko wic.
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� MA MY DLA WAS NIE SPO DZIAN KĘ �
Dla Czy tel ni ków, któ rzy ja ko pierw si za -
dzwo nią na re dak cyj ny nr te le fo nu 32
338 37 96 ma my 10 no wo wy da nych
prze wod ni ków „Ro we rem przez Po wiat
Gli wic ki”. Pu bli ka cja „Ro we rem przez
Po wiat Gli wic ki” wy da na w ma ju br. po -
dzie lo na zo sta ła na roz dzia ły. W każ dym
z nich opi sa ne są frag men ty tras ro we ro -
wych prze bie ga ją ce przez wszyst kie
osiem gmin na sze go po wia tu. Ro we ro -
wą po dróż za czy na my na je go pół no cy,
czy li w gmi nie Wie lo wieś, a koń czy my
na po łu dniu – w gmi nie Gie rał to wi ce.
Każ da tra sa ro we ro wa jest szcze gó ło wo
opi sa na i opa trzo na pięk ny mi fo to gra fia -
mi. Wszyst kie roz dzia ły koń czą skła da ne
ma py ro we ro we, któ re z pew no ścią uła -
twią do tar cie do ce lu. Atrak cji przy rod -
ni czych, za byt ków, miejsc re kre acji
z pew no ścią na ro we ro wych szla kach
nie za brak nie. Każ dy mi ło śnik ro we ro wej jaz dy z wia trem i pod wiatr
znaj dzie u nas coś mi łe go dla sie bie!

Wa ka cyj ny 
po wiat 
gli wic ki

Na gro dzo ne pra ce eks po no wa ne by ły pod czas uro czy -
ste go pod su mo wa nia kon kur su. Zna la zły się wśród nich
m.in. pięk ne pa ste le, szki ce i „ole je”.
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– Kon kurs skie ro wa ny był do dzie ci
przed szkol nych i naj młod szych czy tel -
ni ków bi blio tek pu blicz nych po wia tu
gli wic kie go – in for mu je Gra ży na Dit -
trich, in struk tor w PBP w Gli wi cach. 

Uro czy stość wrę cze nia na gród od -
by ła się 17 czerw ca w sa li se syj nej Sta -
ro stwa Po wia to we go w Gli wi -
cach. I miej sce za ję li: An ge li ka Bu cior
(Pu blicz ne Przed szko le w Wil czy) oraz
Krzysz tof Wo szek (Przed szko le Pu -
blicz ne w Słup sku). II miej sca zdo by li:
Mał go rza ta Wy my sło (Pu blicz ne
Przed szko le w Wil czy) oraz Ka mil Ko -
wol (Ze spół Szkol no -Przed szkol ny
w Żer ni cy), a III – Wik to ria Kna pek
i Oli wia Glenc (Pu blicz ne Przed szko le
w Wil czy). Przy zna no tak że su per wy -

róż nie nia i licz ne wy róż nie nia. Na gro -
dy książ ko we lau re atom, a tak że po -
dzię ko wa nia dla ich opie ku nów, wrę -
czy li prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go Ta de usz Ma mok, sta ro sta
gli wic ki Mi chał Nie szpo rek oraz dy -
rek tor PBP w Gli wi cach Kry sty na Wo -
łoch. Pod czas pod su mo wa nia kon kur su
od by ło się spo tka nie z Re na tą Piąt kow -
ską – pi sar ką dzie cię cą, au tor ką m.in.
„Opo wia dań dla przed szko la ków”,
„Nie ma nud nych dni” czy „Przy go da
ma ko lor nie bie ski”. Ma lu chom te go
dnia to wa rzy szy ły rów nież se kre tarz
Po wia tu Gli wic kie go Mag da le na Bud -
ny oraz skarb nik Po wia tu Gli wic kie go
Ma ria Owcza rzak -Siej ko.

(SoG)

Ba śnio we ilu stra cje
Zi lu stro wa nie ba śni bra ci Grimm by ło za da niem uczest ni ków kon kur su
„GRIM M ga le riA”, zor ga ni zo wa ne go przez Po wia to wą Bi blio te kę Pu blicz ną
w Gli wi cach.

Fe sti wal przy cią gnął do sa li OSP
w Pław nio wi cach 160 mło dych wy ko -
naw ców – głów nie z po wia tu gli wic -
kie go, ale tak że tar no gór skie go i strze -
lec kie go. By li wśród nich licz nie re pre -
zen to wa ni przed szko la cy, dzie ci ze
szkół pod sta wo wych i gim na zja li ści
oraz star sza mło dzież. Za pre zen to wa li
bar dzo róż no rod ny re per tu ar – od tra -
dy cyj nych pio se nek lu do wych i po pu -
lar nych aż po utwo ry roc ko we.

Grand Prix Fe sti wa lu zdo by ła Ma ja
Ku lot z Sie ra ko wic, któ rej jo dłu ją cy
utwór nie zwy kle spodo bał się pu blicz -
no ści – dziew czyn ka ode bra ła na gro dę
ufun do wa ną przez Sta ro stwo Po wia to -
we w Gli wi cach. Pierw sze miej sca
w po szcze gól nych ka te go riach zdo by li:
Ze spół „Eins, zwei, drei” z Ko tu li na,
„Cra zy Kids” z Wie low si, Agniesz ka
Sma ruń, We ro ni ka Kla ka, El len Ma rie
Pa śniak, Ka ro li na Wal czak i ze spół
przed szko la ków z Pa czy ny. Wy róż nie -
nia otrzy ma ły przed szko la z Prze zchle -
bia, Boj szo wa, Che chła, Ko tu li na
i Pław nio wic. 

Lau re atom wy gra nej gra tu lo wa li
m.in. Wal de mar Do mbek – wi ce sta ro -
sta gli wic ki, Mar cin Lip pa – prze wod -
ni czą cy To wa rzy stwa Spo łecz no -Kul -
tu ral ne go Niem ców Wo je wódz twa Ślą -
skie go, To bias Kőrfer – prze wod ni czą -

cy To wa rzy stwa AG MO z Bonn (od lat
wspie ra ją ce go or ga ni za cję Fe sti wa lu),
Ka ta rzy na Czech z Do mu Współ pra cy
Pol sko -Nie miec kiej, An drzej Frej no –
rad ny Po wia tu Gli wic kie go oraz Ewe li -
na Kla ka – prze wod ni czą ca Ko ła
Mniej szo ści Nie miec kiej DFK Pław -
nio wi ce, któ ra jest głów ną or ga ni za tor -
ką i „du szą” te go Fe sti wa lu. 

Pa tro nat ho no ro wy nad im pre zą
spra wo wał sta ro sta gli wic ki Mi chał
Nie szpo rek. 

(RG)

Za śpie wa li po nie miec ku
9 czerw ca Pław nio wi ce roz brzmie wa ły pio sen ką nie miec ką. Śpie wa ły
dzie ci i mło dzież. Wszyst ko za spra wą 9 Re jo no we go Fe sti wa lu Pio sen ki
Nie miec kiej „Frűhlings sin gen 2014”.

Dzie ci z za in te re so wa niem słu cha ły fragmentów opo wie ści autorstwa Renaty
Piątkowskiej.
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Zdo byw czy ni Grand Prix Ma ja Ku lot
i Ewe li na Kla ka, któ ra or ga ni zu je fe -
sti wal.
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WY CIECZ KI PTTK
PTTK Od dział Zie mi Gli wic kiej za pra sza
na wy ciecz ki tu ry stycz no -kra jo znaw cze.
� 3-13 lip ca 2015 r.: GRU ZJA – AR -
ME NIA; za pi sy do 21 lip ca br.
� 5-13 wrze śnia br.: MA GIA BAŁ KA -
NÓW 2014 Ser bia – Ma ce do nia; za pi -
sy do 21 lip ca;

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

Przez ca ły li piec
prak ty ki le kar skie
w Szpi ta lu w Knu ro -
wie od by wa 15-
oso bo wa gru pa stu -
den tów Ki jow skie go
Uni wer sy te tu Me -
dycz ne go. W sierp -
niu przy ja dą tu ich
ko le dzy. To pierw -
sza ta ka moż li wość
od by wa nia prak tyk
w Pol sce dla stu -
den tów z Ukra iny.

– Umoż li wi ło to po ro -
zu mie nie, któ re pod -
pi sa li śmy z tą uczel nią
– in for mu je Mi chał
Ek kert, pre zes Szpi ta -

la w Knu ro wie. – Obej mu je ono współ dzia ła nie na wie lu po -
lach, w tym m.in. wła śnie od by wa nie u nas prak tyk stu denc -
kich, wspól ne ba da nia na uko we i współ pra cę me dycz ną. To
obo pól nie ko rzyst ne part ner stwo. 

Stu den ci 3 lip ca spo tka li się ze sta ro stą gli wic kim Mi cha -
łem Nie szpor kiem, któ ry przy bli żył im po wiat gli wic ki i nasz
sys tem służ by zdro wia. Opie ku nem gru py jest prof. Vo lo dy -
myr Stad nyk – dzie kan Wy dzia łu Le kar skie go Ki jow skie go

Uni wer sy te tu Me dycz ne go. Z uzna niem wy ra ża się o knu -
row skim szpi ta lu, je go no wo cze snym wy po sa że niu i po zio -
mie lecz nic twa. – Spo tka li śmy się tu z du żą życz li wo ścią le -
ka rzy i ca łe go per so ne lu – mó wi z ko lei jed na ze stu den tek,
Na ta lia Ko lu sen ko -Ja wor ska. – Tak że pa cjen ci trak tu ją nas
bar dzo sym pa tycz nie. Wszy scy ogrom nie cie szy my się, że
stwo rzo no nam moż li wość od by cia prak tyk w Pol sce. 

– W pla nach ma my wie le spo tkań, m.in. z prof. Je rzym
Buz kiem, wi zy tę w Kan ce la rii Pre zy den ta RP, Sej mie i Mi ni -
ster stwie Zdro wia – do da je Mi chał Ek kert. – Chcę, by stu -
den ci z Ki jo wa, któ rych szcze gól nie in te re su je moż li wość
no stry fi ka cji dy plo mów, jak naj wię cej sko rzy sta li na po by cie
w na szym kra ju. 

(RG)

Z Ki jo wa do Knu ro wa

30 ma ja w Bi blio te ce Pu blicz nej Mia sta Ry duł to wy im.
Hen ry ka Mi ko ła ja Gó rec kie go od był się Wo je wódz ki
Dzień Bi blio te ka rza i Bi blio tek. Pod czas uro czy sto ści
wrę czo ne zo sta ły m.in. Od zna ki Ho no ro we za Za słu gi
dla Wo je wódz twa Ślą skie go. Zło tą Od zna kę przy zna no
Gra ży nie Dit trich z Po wia to wej Bi blio te ki Pu blicz nej
w Gli wi cach.
Z wnio skiem o przy zna nie te go za szczyt ne go wy róż nie nia
dla Gra ży ny Dit trich wy stą pi ła Bi blio te ka Ślą ska. Pa ni
Gra ży na jest star szym ku sto szem -in struk to rem w Po wia -
to wej Bi blio te ce Pu blicz nej w Gli wi cach, od pra wie 40 lat
w pra cy zwią za na z kul tu rą. W swo jej ka rie rze za wo do wej
kie ro wa ła m.in. Miej sko -Gmin ną Bi blio te ką Pu blicz ną
w Tosz ku, ko lej no by ła dy rek to rem Miej sko -Gmin ne go
Ośrod ka Kul tu ry w Tosz ku, a na stęp nie Miej skie go Ośrod -
ka Kul tu ry w Py sko wi cach. Od 2006 r. pra cu je w Po wia -
to wej Bi blio te ce Pu blicz nej w Gli wi cach, w któ rej m.in.
zaj mu je się gro ma dze niem i opra co wa niem zbio rów re gio -
nal nych, w tym do ku men tów ży cia spo łecz ne go po wia tu
gli wic kie go, za ini cjo wa ła let nie kon kur sy bi blio tecz ne
oraz co rocz ne kon fe ren cje re gio nal ne. 

– Zaj mo wa nie się zbio ra mi bi blio tecz ny mi, dzia łal ność
kul tu ral na oraz po pu la ry zu ją ca re gio na lizm to dla mnie nie
tyl ko pra ca, ale tak że i pa sja, któ re przy no szą wie le ra do ści
i sa tys fak cji – przy zna je Gra ży na Dit trich.

(SoG)

Za słu żo na dla wo je wódz twa

Gru pa stu den tów na pa miąt ko wym zdję ciu przed Szpi ta -
lem w Knu ro wie oraz na spo tka niu ze sta ro stą gli wic kim,
Mi cha łem Nie szpor kiem.
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25 czerw ca na ga li w Wil li Ca ro
w Gli wi cach uho no ro wa na zo sta ła
Dia na, czy li Ko bie ta Zie mi Gli wic -
kiej 2014. Zo sta ła nią Agniesz ka Fi -
lip kow ska – gli wi czan ka dzia ła ją ca
na rzecz in te gra cji osób nie peł no -
spraw nych, ko bie ta nie złom na.
Choć sa ma po ru sza się na wóz ku
in wa lidz kim, mo że być wzo rem dla
bar dzo, bar dzo wie lu lu dzi.

Ple bi scyt na Dia nę or ga ni zu je re dak cja
„No win Gli wic kich” oraz Fo rum Ko -
biet Zie mi Gli wic kiej. Jak przy po mnia -
ła pod czas ga li w Wil li Ca ro Jo an na
Na wra til -Lu dwi czak, pre zes „No wi n
Gli wic kich”, przez ten czas do Ka pi tu -
ły Dia ny zgło szo nych zo sta ło bli -
sko 500 kan dy da tur wspa nia łych ko -
biet, praw dzi wych pe reł Zie mi Gli wic -

kiej. W tym ro ku w fi na ło wej
dzie siąt ce pań – któ rym dy plo my
wrę czy ła Mał go rza ta Li chec ka,
red. na czel na „No win Gli wic -
kich” – zna la zły się: ma lar ka Ma -
ria Be reź nic ka -Przy łęc ka, Alek san dra
Cap pil le ri pra cu ją ca od wie lu lat
na rzecz osób za gro żo nych wy klu cze -
niem spo łecz nym; et no graf ka Bo że na
Ku bit, Ewa Lu ko szek – dy rek tor ka
Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej i Gmin -
ne go Ośrod ka Kul tu ry w Pil cho wi cach,
Ane ta No wak – pre ze ska Sto wa rzy sze -
nia Czte ry Po ry Ro ku w Knu ro wie, Jo -
an na Nie strój -Ostrow ska – dy rek to ra
pil cho wic kie go Szpi ta la Cho rób Płuc,
Ewa Ster nal –współ twór czy ni ma ri ny
na Ka na le Gli wic kim, ma lar ka

Agniesz ka To ma nek –w stycz niu 2015
r. skoń czy 100 lat, ale wciąż jest ak tyw -
na i twór cza. Wy róż nie nie w ple bi scy -
cie otrzy ma ła Ja ni na Sta chur ska – spo -
łecz nicz ka, pre ze ska od dzia łu re jo no -
we go PCK w Gli wi cach, ko bie ta
o wiel kim ser cu, ini cja tor ka m.in. zbió -
rek żyw no ści i kwest na rzecz po trze -
bu ją cych. Pa ni J ani na ob da ro wa na zo -
sta ła sym bo licz ną per łą. Na to miast
sznur pe reł ufun do wa ny przez po seł
Kry sty nę Szu mi las, a wrę czo nych
przez An nę Kar wot, pre zes Fo rum Ko -
biet Zie mi Gli wic kiej otrzy ma ła Dia -
na 2014 – wła śnie Agniesz ka Fi lip kow -
ska. Pa ni Agniesz ka od uro dze nia cho -
ru je na za nik mię śni, ale mi mo to skoń -
czy ła stu dia, a nie daw no obro ni ła dok -

to rat z ger ma ni sty ki. Dla nie peł no -
spraw nych osób przy go to wu je po ka zy,
lek cje i warsz ta ty, do da jąc im wia ry
w swe si ły – jest dla nich naj lep szym
przy kła dem, iż na wet z po waż ną cho -
ro bą moż na twór czo i cie ka wie żyć,
osią ga jąc co raz to no we ce le i dzia ła jąc
na rzecz in nych.

Uro czy stość w Wil li Ca ro zgro ma -
dzi ła lau re at ki po przed nich ple bi scy -
tów, ak tyw ne ko bie ty, przed sta wi cie li
firm i in sty tu cji, sa mo rzą dow ców. 

(RG)

Ko bie ty jak per ły 

Gro no na gro dzo nych pań wraz
z or ga ni za tor ka mi ple bi scy tu.

Mag da le na Bud ny, se kre tarz
Po wia tu Gli wic kie go (z le wej)
w imie niu sta ro sty po gra tu lo wa -
ła lau re at kom wy róż nie nia,
szcze gól nie zaś – te go rocz nej
Dia nie, Agniesz ce Fi lip kow skiej.

Trwa Pa ła co we La to Mu zycz ne
w Pław nio wi cach.
Cykl kon cer tów na Dzie dziń cu Ma -
ryj nym Ze spo łu Pa ła co wo -Par ko -
we go w Pław nio wi cach za in au gu -
ro wa ny zo stał 29 czerw ca i po trwa
do 24 sierp nia. Za na mi jest już
kon cert w wy ko na niu Mło dzie żo -
wej Or kie stry Dę tej KA PRYS
pod dyr. Klau diu sza Li so nia, któ ra

za pre zen to wa ła świet nie przy ję te
stan dar dy mu zy ki roz ryw ko wej, fil -
mo wej i kla sycz nej. 13 lip ca
o godz. 18.30 wy stą pią so li ści scen
ślą skich z to wa rzy sze niem ze spo łu
in stru men tal ne go w pro gra mie pt.
„W kra inie ope ret ki i mu si ca lu”. 27
lip ca o godz. 20.00 na sce nie po ja -
wi się Gang Mar ce la, zaś 10 sierp -
nia – Te re sa Wer ner. Na ostat nim

z kon cer tów, za pla no wa nym na 24
sierp nia wy stą pi ze spół Hi FI VE
(Niem cy), Ja cek Sil ski i Na ta lia
Ku ty ła. 

Kar tą wstę pu na kon cer ty są ce -
gieł ki na utrzy ma nie Ze spo łu Pa ła co -
wo -Par ko we go, do na by cia przed każ -
dą z tych im prez. Wię cej o kon cer tach
do wie dzieć się moż na na stro nie
http://pa lac.plaw nio wi ce.pl. 

Or ga ni za to rem cy klu jest Ze spół
Pa ła co wo -Par ko wy w Pław nio wi cach,
part ne ra mi: Po wiat Gli wic ki, Gmi na
Ru dzi niec, Nad le śnic two Ru dzi niec,
TAU RON Dys try bu cja, Epi graf, ko ton -
ski.pl lep sza stro na in ter ne tu. 

Pa tro nat ho no ro wy nad wy da rze -
niem spra wu ją: bi skup gli wic ki Jan
Ko piec, sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie -
szpo rek oraz wójt gmi ny Ru dzi niec
Krzysz tof Ob rzut. 

(SoG)

Pa ła co we kon cer ty 
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Gra ży na Dit trich w cza sie uro czy sto ści wrę cze nia od zna -
czeń. 
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Szpi tal w Knu ro wie przy stą pił
do Ślą skiej Ko ali cji Wal ki z Ra -
kiem Szyj ki Ma ci cy.

Knu row ski szpi tal od wie dził dr
n. med. Je rzy Zię tek – po seł
na Sejm RP, a za ra zem ini cja tor
Ślą skiej Ko ali cji Wal ki z Ra kiem
Szyj ki Ma ci cy. W trak cie spo tka -
nia z pre ze sem Szpi ta la w Knu -
ro wie Mi cha łem Ek ker tem roz -
ma wia no o dzia ła niach, ja kie ko -
ali cja po dej mu je na rzecz pro pa -
go wa nia pro fi lak ty ki w wo je -
wódz twie ślą skim. Bez po śred -
nim efek tem wi zy ty po sła Zięt ka
by ło pod pi sa nie po ro zu mie nia
o przy stą pie niu knu row skiej pla -
ców ki w skład ko ali cji.

– Cie szę się z fak tu, iż ko lej ny
pod miot służ by zdro wia ze chciał przy -
łą czyć się do pro pa go wa nia dzia łań
pro fi lak tycz nych, któ re przy czy nią się
do wcze snej dia gno zy ra ka szyj ki ma -
ci cy oraz wspo mo gą dzia ła nia edu ka -
cyj ne w tym za kre sie – mó wi Je rzy
Zię tek. – Wie rzę, że w naj bliż szym
cza sie uda nam się zre ali zo wać kil ka
wspól nych ak cji w Knu ro wie oraz po -
wie cie gli wic kim. Ja ko ini cja tor tej ko -
ali cji je stem nie zmier nie za do wo lo ny
z fak tu, iż Szpi tal w Knu ro wie oraz
pre zes Ek kert tak po zy tyw nie od nie śli
się do na szej idei.

– Ja ko szpi tal za mie rza my być ak -
tyw nym człon kiem Ślą skiej Ko ali cji

na Rzecz Wal ki z Ra kiem Szyj ki Ma ci -
cy – do da je pre zes Mi chał Ek kert. –
W naj bliż szym cza sie pla nu je my na -
wią zać współ pra cę z dzia ła ją cy mi
w po wie cie i Knu ro wie or ga ni za cja mi
po za rzą do wy mi oraz pla ców ka mi edu -
ka cyj ny mi, by po przez cykl wy kła dów
oraz even tów po ka zy wać, jak waż na
jest pro fi lak ty ka i świa do mość re gu lar -
nych ba dań wśród ko biet. Mam na dzie -
ję, iż za pro sze nie do współ pra cy przyj -
mie któ raś z Am ba sa do rek Ko ali cji.
W tym gro nie są m.in. fi na list ka Ma ster
Che fa Ma ria Ożga oraz ak tor ka An na
Gu zik.

(MN)

Prze ciw ko ra ko wi

Gi ne ko log dr Lak sh man Ma leu we,
pra cu ją cy w Szpi ta lu w Py sko wi -
cach, a do jeż dża ją cy tu na dy żu ry
z Lon dy nu, chwa li ten po wia to wy
szpi tal na ła mach „Ga ze ty Wy bor -
czej”.
O dok to rze Ma leu we pi sa li śmy
w „Wia do mo ściach Po wia tu Gli wic -
kie go” we wrze śniu ub. ro ku. W ar ty -
ku le pt. „Świet ny te am w py sko wic kiej
po ro dów ce” przed sta -
wia li śmy za rów no je go
– po cho dzą ce go ze Sri
Lan ki le ka rza, któ ry
skoń czył me dy cy nę
w Pol sce, a obec nie
miesz ka w Wiel kiej
Bry ta nii – jak i wspa -
nia łą tam tej szą po łoż -
ną od dzia ło wą Wie sła -
wę Do min oraz – co
praw dzi wa rzad kość –
po łoż ne go An drze ja
Ba ra na. Te raz ten mię -
dzy na ro do wy le karz
tra fił na ła my „Ga ze ty Wy bor czej”.
Ob szer ny tekst mu po świę co ny uka zał
się w jej co ty go dnio wym do dat ku „Tyl -
ko zdro wie”, wy da nym w śro dę 18
czerw ca. Dok tor Ma leu we po zdra wia
nas z je go okład ki, ar ty kuł zo stał bo -
wiem za po wie dzia ny na pierw szej stro -
nie.

Tekst no si ty tuł „Na dy żu ry w Py -
sko wi cach do jeż dża z Lon dy nu”. Jest
bar dzo in te re su ją cy, da je bo wiem po -
gląd na nasz szpi tal wi dzia ny oczy ma

le ka rza, któ ry pra co wał już w nie jed nej
pla ców ce służ by zdro wia. Dr Ma leu we
tra fił do Pol ski z Mo skwy, gdzie po -
cząt ko wo stu dio wał – za spra wą żo ny.
Skoń czył stu dia w Ślą skiej Aka de mii
Me dycz nej, a na stęp nie pod jął pra cę
w jed nym z miej skich szpi ta li na Ślą -
sku. – Nie po wiem w ja kim, bo by ło mi
tam nie do brze – mó wi w ar ty ku le au -

tor stwa Ju dy ty Wa to ły.
– By łem trak to wa ny jak
ktoś gor szy. W 1994 r.
zde cy do wał się na wy -
jazd do Lon dy nu. Tam
do ce nio no za rów no je -
go do sko na ły an giel ski,
jak i wy so kie kom pe -
ten cje za wo do we, a on
z ko lei za chwy cił się
an giel skim spo so bem
pra cy z pa cjen ta mi. 10
lat póź niej za pro po no -
wa no mu pro wa dze nie
wy kła dów dla ob co kra -

jow ców w Ślą skiej Aka de mii Me dycz -
nej. I tak znów tra fił do Pol ski, rów no -
cze śnie pra cu jąc w An glii, gdzie je go
ro dzi na już za pu ści ła ko rze nie.
Od czerw ca ub. ro ku dy żu ru je na Od -
dzia le Gi ne ko lo gicz no -Po łoż ni czym
w Py sko wi cach, wy po wia da jąc się
o nim w sa mych su per la ty wach. Chwa -
li, iż do ce nio no w nim to, co on wno si,
jest też za do wo lo ny z te go, jak trak to -
wa ne są tu pa cjent ki.

(RG)

Dok tor Ma leu we 
wy brał Py sko wi ce

Od le wej – Je rzy Zię tek i Mi chał Ek kert
po pod pi sa niu po ro zu mie nia.

Fo
 to

: A
RC

Nie ist nie je spo łe czeń stwo nie bo -
ry ka ją ce się z pro ble mem za pew -
nie nia opie ki dzie ciom osie ro co -
nym i opusz czo nym. Od lat po szu -
ki wa ne są ta kie for my, któ re za -
pew ni ły by im opty mal ne wa run ki
roz wo ju. W Pol sce ob ser wu je my
obec nie wy pra co wa ne dwa za -
sad ni cze mo de le: in sty tu cjo nal ny
i ro dzin ny.

W na szym kra ju kry ty ko wa ne w ostat -
nim cza sie są ro dzin ne for my pie czy
za stęp czej, ale sło wa kry ty ki nie milk -
ną tak że dla do mów dziec ka. Ze swy mi
nie od łącz ny mi ce cha mi ta ki mi jak:
znacz na licz ba wy cho wan ków

przy nie licz nym i zmien nym per so ne lu
wy cho waw czym, ano ni mo wość dziec -
ka, brak nor mal nych kon tak tów spo -
łecz nych z oto cze niem, pod po rząd ko -
wa nie co dzien nych czyn no ści okre ślo -
nym ry go rom i re gu la mi nom – nie są
one w sta nie na wet w przy bli że niu od -
two rzyć dziec ku wa run ków nor mal nie
funk cjo nu ją cej ro dzi ny. Szcze gól nie
do tkli we są skut ki bra ku in dy wi du al nej
wię zi mię dzy dziec kiem a do ro słym, co
pro wa dzi do osa mot nie nia uczu cio we -
go dziec ka, a w kon se kwen cji do za bu -
rzeń w roz wo ju psy chicz nym i fi zycz -
nym.

W ra mach sys te mu cał ko wi tej opie -
ki ro dzin nej nad dziec kiem funk cjo nu -

ją: ro dzi ny ad op cyj ne, ro dzi ny za stęp -
cze, ro dzin ne do my dziec ka oraz wio -
ski dzie cię ce. Wszyst kie sta wia ją so bie
za cel po moc i po pra wę wa run ków ży -
cia dziec ka opusz czo ne go. Ist nie ją jed -
nak po mię dzy ni mi po waż ne róż ni ce
praw ne i spo łecz ne.

Ad op cja (w ter mi no lo gii praw ni -
czej zwa na „przy spo so bie niem”) po le -

ga na stwo rze niu wię zów ro dzin nych
jak naj bar dziej zbli żo nych do wię zi
dziec ka w ro dzi nie na tu ral nej. Kon se -
kwen cje przy spo so bie nia do ty czą nie
tyl ko ro dzi ców, lecz rów nież dziad -
ków, dzie ci na tu ral nych i ca łej ro dzi ny.
Dziec ko przy spo so bio ne jest trak to wa -
ne jak uro dzo ne w ro dzi nie jest więc –
wnucz kiem, bra tem czy sio strą, itd.
Pra wo bar dzo ogra ni cza moż li wo ści
roz wią za nia przy spo so bie nia, co mię -
dzy in ny mi od róż nia je od ro dzi ny za -
stęp czej, któ ra mo że zre zy gno wać
z opie ki nad dziec kiem. Za da niem ro -
dzi ny ad op cyj nej jest stwo rze nie trwa -
łe go, sta bil ne go śro do wi ska wy cho -
waw cze go, pod czas gdy ro dzi na za -
stęp cza jest usta no wio na na pe wien
czas w za leż no ści od przy czyn, któ re
do pro wa dzi ły do umiesz cze nia dziec -
ka po za ro dzi ną. In ną ce chą róż nią cą te
dwie for my opie ki nad dzieć mi wy ma -
ga ją cy mi opie ki jest kwe stia po mo cy
ma te rial nej, któ ra przy słu gu je tyl ko ro -
dzi nom za stęp czym. Ad op cja jest nie -
wąt pli wie for mą naj do sko nal szą, ist -
nie je jed nak dość du ża gru pa dzie ci,
któ ra nie ma szans na ad op cję – dla
nich szan są po zna nia ży cia w ro dzi nie
są róż ne for my ro dzin nej pie czy za -
stęp czej.

Ro dzin ne do my dziec ka są w Pol -
sce sto sun ko wo mło dą for mą opie ki.

Po wsta ły wraz z re for mą pie czy za -
stęp czej w 2012 r. Obec nie oso ba po -
dej mu ją ca się pro wa dze nia ro dzin ne -
go do mu dziec ka z chwi lą za war cia
umo wy na by wa sta tus pra cow ni ka
(ma sta łe wy na gro dze nie, pra wo
do urlo pu, pra wo do ubez pie czeń).
Tak więc, choć funk cje i ce le ro dzin -
nych do mów dziec ka i ro dzin za stęp -

czych są ta kie sa me, róż nią się one
pod wzglę dem or ga ni za cyj no -praw -
nym. Ro dzi na za stęp cza spo krew nio -
na i nie za wo do wa peł ni swe funk cje
bez płat nie, po moc pie nięż na jest
przy zna wa na głów nie na po kry cie
kosz tów utrzy ma nia dziec ka. Rów -
nież licz ba dzie ci jest czyn ni kiem
róż nią cym te dwie for my opie ki. Ro -
dzi na za stęp cza mo że przy jąć naj wy -
żej 3 dzie ci, wy ją tek sta no wią ro -
dzeń stwa. W ro dzin nym do mu dziec -
ka mo że prze by wać 6-8 dzie ci, (po za
dzieć mi wła sny mi), wy ją tek tu taj tak -
że sta no wią ro dzeń stwa. Istot nym
aspek tem w przy pad ku ro dzin nych
do mów dziec ka jest rów nież po sia da -
nie dłu go let nie go do świad cze nia
w wy peł nia niu funk cji ro dzi ny za -
stęp czej nie za wo do wej lub za wo do -
wej.

Od wej ścia w ży cie usta wy z dnia
9 czerw ca 2011 r. o wspie ra niu ro dzi ny
i sys te mie pie czy za stęp czej, tj.
od stycz nia 2012 r., do chwi li obec nej
w po wie cie gli wic kim utwo rzo ne zo -
sta ły trzy ro dzin ne do my dziec ka,
o któ rych mo wa w art. 39 ust. 1 pkt 2
ww. usta wy. Zna la zło w nich mi łość
i po czu cie bez pie czeń stwa 17 wy cho -
wan ków.
Ze spół do spraw Pie czy Za stęp czej

PCPR w Gli wi cach

Ro dzi na za stęp cza 
a in ne for my ro dzin nej
opie ki nad dziec kiem

� DLA ZAINTERESOWANYCH �
Szcze gó ło we in for ma cje na te -
mat moż li wo ści spra wo wa nia
pie czy za stęp czej moż na uzy -
skać w sie dzi bie Po wia to we go
Cen trum Po mo cy Ro dzi nie
w Gli wi cach – w Ze spo le
do spraw Pie czy Za stęp czej,
oso bi ście lub te le fo nicz nie pod
nu me rem te le fo nu 32 3015039.

Pra ca jed ne go z dzie ci, bę dą ce go pod opie ką Po wia to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach.
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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.

Fry zjer stwo to bran ża, na któ rej usłu gi jest nie ustan ne
za po trze bo wa nie. O tym, jak waż ny jest za ufa ny
i spraw dzo ny fry zjer, nie trze ba prze ko ny wać żad nej
z pań. Stąd na ryn ku po ja wia się co raz wię cej sa lo nów.
Wie le z nich pro wa dzi już dłu go let nią dzia łal no ść i ma
swo je sta łe gro no klien tów. Ta kim za kła dem jest sa lon
fry zjer ski Mał go rza ty Sty py w Py sko wi cach.

Sa lon przy ul. Szpi tal nej 8 po wstał w la tach 50. XX wie ku
i był wła sno ścią Spół dziel ni Fry zjer skiej. Od 1972 r. pra co -
wa ła w nim Mał go rza ta Sty pa – naj pierw ja ko pra cow nik,
póź niej ja ko kie row nik lo ka lu. Od 1 grud nia 1990 r. sta ła się
wła ści ciel ką sa lo nu.

Pa ni Mał go rza ta od dziec ka chcia ła być fry zjer ką, lu bi -
ła cze sać in nych – choć w ro dzi nie nikt nie wy ko ny wał te -
go za wo du. Po mi mo, że jest już na eme ry tu rze, ro bi to
do dziś, w swo im za kła dzie jest spe cja list ką od ko ków.
Ukoń czy ła szko łę fry zjer ską, a dziś da je wska zów ki do na -
uki za wo du swo im uczen ni com. Sa lon za trud nia czte ry
pra cow ni ce – w tym trzy są je go wy cho wan ka mi. Za kład
jest zrze szo ny w Ce chu Rze miosł Róż nych i Przed się bior -
czo ści w Gli wi cach. Je go dzia łal no ści zo sta ła do ce nio na,
w tym ro ku wła ści ciel ka ode bra ła Srebr ny Me dal imie nia
Ja na Ki liń skie go „Za Za słu gi dla Rze mio sła Pol skie go”.
Od zna cze nie to nada wa ne jest przez Zwią zek Rze mio sła
Pol skie go. 

Oprócz do bre go wy ko ny wa nia swo je go fa chu, w za wo -
dzie tym, aby być kon ku ren cyj nym i utrzy mać się na ryn ku,
wy ma ga na jest dys po zy cyj ność. 

– Kie dy klient ki chcą się ucze sać na róż ne oka zje, uro -
czy sto ści, nie raz trze ba przyjść wcze śniej do sa lo nu lub
za mknąć za kład póź niej. Naj waż niej sze jest to, aby klien ci

wy cho dzi li za do wo le ni ze swo ich fry zur – de kla ru je wła -
ści ciel ka. Wszyst kie pra cow ni ce bio rą udział w szko le -
niach, kon kur sach, sa me rów nież po sze rza ją swo ją wie dzę
na te mat no wi nek fry zjer skich. – By cie na bie żą co z tren -
da mi to pod sta wa – przy zna je pa ni Mał go rza ta. – A i pa no -
wie co raz czę ściej zmie nia ją ucze sa nie i szu ka ją no wych
sty li za cji. 

Sa lon ma już swo je gro no wier nych klien tów, do cho dzą
tak że no wi. Jak mó wi Mał go rza ta Sty pa, bar dzo czę sto są to
oso by za chę co ne opi nią in nych. 

(SoG)

„Do bre cię cie” w Py sko wi cach

Go spo dar stwo Agro tu ry stycz ne
RAN CZO Kor ne lii i Kry stia na Kieł ba -
sów w Pro bosz czo wi cach po raz
ko lej ny uzy ska ło naj wyż sze lau ry
w kon kur sie „Na sze Ku li nar ne Dzie -
dzic two – Sma ki Re gio nów”, or ga -
ni zo wa nym przez Pol ską Izbę Pro -
duk tu Re gio nal ne go i Lo kal ne go
oraz Zwią zek Wo je wództw RP.

Fi nał  re  gio nal  ny te  go rocz ne go,
już XIV kon kur su, od był się 7 czerw ca
w Czę sto cho wie. Tym ra zem pro bosz -
czo wic kie RAN CZO uzy ska ło I miej sce
za na lew kę z kwia tów czar ne go bzu. –
Wy sta wi li śmy ją w gru pie pro duk tów –
mó wi Kry stian Kieł ba sa. – Ry wa li za cja
w niej by ła du ża, bo wiem zgło szo no
do niej 19 pro duk tów, w tym aż 9 na le -
wek. To, że ju ry za naj lep -
szą uzna ło wła śnie na szą,
jest dla nas ogrom nym wy -
róż nie niem.

Pod czas kon kur su Kry -
stian Kieł ba sa opo wie dział
oce nia ją cym, jak po wsta je
pre zen to wa na na lew ka. Po -
ka zał ten na pój sprzed ro ku
oraz 2-, 3- i 4-let ni, wska -
zu jąc róż ni ce w ko lo rze,
sma ku i bu kie cie. – Jej du -
żą za le tą jest to, że po wsta -
je na ba zie kwia tów czar ne -
go bzu, bar dzo po pu lar nej,
ale ma ło wy ko rzy sty wa nej u nas ro śli -
ny – pod kre śla go spo darz z Pro bosz -
czo wic. – Ma ona nie tyl ko cen ne wa -
lo ry sma ko we, ale też nie za prze czal ne
wła ści wo ści lecz ni cze. 

Prze pis na tę na lew kę pań stwo Kieł ba -
so wie ma ją od ma my pa ni Kor ne lii, stąd
wzię ła się też jej na zwa – „Te ściów ka”. –
Uzy ska na od te ścio wej re cep tu ra sta no -
wi ła ba zę, by ła punk tem wyj ścio wym
do spo rej mo dy fi ka cji, ja kiej do ko na li -
śmy wraz z żo ną – przy zna je Kry stian
Kieł ba sa. – Czę sto ro bi my tak z prze pi sa -
mi, dzię ki cze mu na sze po tra wy uzy sku ją
je dy ny, nie po wta rzal ny smak.

W po przed nich edy cjach kon kur su
go spo dar stwo pań stwa Kieł ba sów by ło
już też wy so ko na gra dza ne. I miej sce 
i następnie „Perłę 2010“ za najlepszą
p o l s k ą  p o t r a w ę  r e g i o n a l n ą  
zdo by ło za wie prz ka fi lo wa ne go,
II – za „Ranczów kę“, czy li na lew kę

z owo ców wi śni oraz w 2011 r. wy róż -
nie nie za „Mio dów kę“.

– Ta kie suk ce sy mo bi li zu ją, chce się
ro bić no we re cep tu ry, two rzyć no we
da nia – cie szy się pan Kry stian. (RG) 

Nie za po mnia ne sma ki

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 głów nym
ce lem bę dzie 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
płat no ści do go spo darstw ni sko to wa ro -
wych. Tym pro gra mem jest „Po moc
na roz po czę cie dzia łal no ści go spo dar -
czej na rzecz roz wo ju ma łych go spo -
darstw (Re struk tu ry za cja ma łych go -
spo darstw)”. Na re ali za cję te go dzia ła -
nia w bu dże cie ma zo stać prze zna czo ne
ok. 749 980 666 eu ro.

Pro gram ad re so wa ny jest do rol ni -
ków, któ rzy pod le ga ją ubez pie cze niu
spo łecz ne mu w KRUS oraz pro wa dzą
wy łącz nie dzia łal ność rol ni czą w go -
spo dar stwie, któ re go wiel kość eko no -
micz na jest mniej sza niż 6 tys. eu ro.

W ra mach Re struk tu ry za cji ma łych go -
spo darstw bę dzie moż na uzy skać po moc na:

� bu do wę lub mo der ni za cję bu dyn -
ków lub bu dow li,
� za kup, w tym rów nież in sta la cję, no -
wych ma szyn, urzą dzeń, w tym sprzę tu
kom pu te ro we go i opro gra mo wa nia,
� za kła da nie sa dów lub plan ta cji wie -
lo let nich krze wów owo co wych, owo -
cu ją cych efek tyw nie, co naj mniej
przez 5 lat,
� za kup lub bu do wę ele men tów in fra -
struk tu ry tech nicz nej wpły wa ją cych
bez po śred nio na wa run ki pro wa dze nia
dzia łal no ści rol ni czej, przy go to wa nie
do sprze da ży, sprze daż bez po śred nią,
prze twór stwo pro duk tów rol nych po -
cho dzą cych głów nie z go spo dar stwa,
� za kup grun tów rol nych,

� za kup zwie rząt ho dow la nych (go -
spo dar skich) w ro zu mie niu prze pi sów
o or ga ni za cji ho dow li i roz ro dzie zwie -
rząt go spo dar skich, sta no wią cych sta do
pod sta wo we – zwią za ny z roz po czę -
ciem pro duk cji zwie rzę cej w go spo dar -
stwie lub po stę pem ge ne tycz nym w za -
kre sie pro wa dzo nej pro duk cji.

Po moc bę dzie mia ła for mę pre mii,
wy pła ca nej w dwóch ra tach: pierw sza
w wy so ko ści 80 proc., dru ga w wy so ko -
ści 20 proc. kwo ty po mo cy, wy no szą cej
mak sy mal nie do 60 000 zł. Wy pła ce nie
dru giej ra ty uza leż nio ne bę dzie od pra -
wi dło wej re ali za cji biz ne spla nu.

Pre mia po win na zo stać wy dat ko wa -
na zgod nie z za ło że nia mi biz ne spla nu

na re struk tu ry za -
cję go spo dar stwa,
w wy ni ku, któ rej
na stą pi wzrost
wiel ko ści eko no -
micz nej go spo dar -
stwa do po zio mu
co naj mniej 6 tys.
eu ro, co naj mniej
o 20 proc. war to ści wyj ścio wej.

W chwi li obec nej PROW 2014-
2020 ocze ku je na ak cep ta cję Ko mi sji
Eu ro pej skiej, w związ ku z czym wnio -
ski w ra mach da ne go dzia ła nia bę dzie
moż na skła dać do pie ro po je go za -
twier dze niu i ogło sze niu ter mi nów na -
bo ru.

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

Re struk tu ry za cja ma łych go spo darstw w PROW 2014-2020

Szpi tal ne 
spra wy
1 lip ca w szpi ta lu Po wia to wym w Py sko wi cach
ob ra do wa ło Nad zwy czaj ne Zgro ma dze nie
Wspól ni ków.

Zgro ma dze nie zo sta ło zwo ła ne na wnio sek Za rzą du
Po wia tu Gli wic kie go. Po wiat po sia da sto pro cent
udzia łów w spół ce z o. o. Szpi tal w Py sko wi cach.
Zo sta ła ona utwo rzo na przed ro kiem i wów czas ta
wcze śniej sza jed nost ka or ga ni za cyj na Po wia tu Gli -
wic kie go zmie nio na zo sta ła w spół kę pra wa han -
dlo we go. 

W Zgro ma dze niu wzię li udział człon ko wie Za -
rzą du Po wia tu Gli wic kie go – sta ro sta Mi chał Nie -
szpo rek, wi ce sta ro sta Wal de mar Do mbek oraz Sła -

wo mir Adam czyk, a tak że prze -
wod ni czą cy Ra dy Nad zor czej
Ma riusz Pa cak i jej czło nek Ja -
nusz Szy ma now ski. Ob ra dy
otwo rzył pre zes spół ki Le szek
Ku biak, po czym sy tu ację fi nan -
so wą szpi ta la przed sta wi ła głów -

na księ go wa Be ata Te lep ko. Nie jest ona naj lep sza, co wy ni ka przede
wszyst kim ze zbyt ni skie go kon trak tu z Na ro do wym Fun du szem
Zdro wia. Je go wy so kość jest po rów ny wal na z kon trak tem, ja ki szpi -
tal miał w 2008 r., a od te go cza su wzro sły kosz ty zwią za ne m.in.
z in fla cją czy ce ną ener gii. Pre zes przed sta wił kro ki, któ re za mie rza
pod jąć, by nie po głę bia ło się za dłu że nie szpi ta la. Są to m.in. zmia ny
or ga ni za cyj ne oraz po sze rze nie za kre su świad czo nych usług me -

dycz nych. 
Le szek Ku biak omó wił rów nież in we sty cje, ja kie pla no -

wa ne są w szpi ta lu do koń ca 2016 r. Ich wy ko na nie jest nie -
zbęd ne, by pla ców ka speł nia ła wy mo gi Wo je wódz kiej Sta -
cji Sa ni tar no -Epi de mio lo gicz nej w Ka to wi cach i Roz po rzą -
dze nia  Mi ni stra Zdro wia oraz mo gła się roz wi jać. Te in we -
sty cje rzę du ok. 3,3 mln zł sfi nan so wa ne zo sta ną przez Po -
wiat Gli wic ki, pla no wa na jest tak że po moc gmin To szek,
Wie lo wieś, Ru dzi niec i Py sko wi ce – po 300 tys. zł w la -
tach 2015 i 2016. 

(RG) 

Kry stian Kieł ba sa ze zwy cię ski mi dy plo ma mi.

Na po sie dze niu oma wia no
m.in. in we sty cje, pla no wa ne

w Szpi ta lu w Py sko wi cach.
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Pro wa dze nie sa lo nu to praw dzi wa pa sja pa ni Mał go rza -
ty. 
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Tuż za gra ni cą po wia tu gli wic kie -
go, dwa ki lo me try od Py sko wic,
przy dro dze kra jo wej nr 94 w kie -
run ku By to mia, le ży zna ko mi ty za -
by tek tech ni ki, je den z cie kaw -
szych w na szym re gio nie – Sta cja
Uzdat nia nia Wo dy „Za wa da”. Ja ko
jed na z pierw szych „Za wa da” już
w 2004 ro ku wpi sa na zo sta ła
na Szlak Za byt ków Tech ni ki Wo je -
wódz twa Ślą skie go.
Przede wszyst kim jed nak sta cja jest
jed nym z waż niej szych pro du cen tów
wo dy („ga tun ko wo” wręcz zna ko mi -
tej), za opa tru je w nią część Gór ne go
Ślą ska, w tym rów nież nie któ rych
miesz kań ców Po wia tu Gli wic kie go –
mia sto Py sko wi ce. 

– Wo da wy do by wa na jest z głę bo -
ko ści oko ło 200 me trów z czte rech
stud ni. Dwie z nich miesz czą się na te -
re nie ha li „Za wa da”, po nad to są jesz -
cze stud nia „Za wa da 5” i uję cie po -
moc ni cze w Py sko wi cach. Pro du ko wa -
na przez nas wo da jest jed ną z lep -
szych. Jej skład mi ne ral ny nie wy ma ga
w za sa dzie szcze gól ne go uzdat nia nia.
Jest mo że tro chę twar da, ale po le cam
ją. To na praw dę do bra wo da. Uj mo wa -
nie, uzdat nia nie i do star cza nie wo dy
pit nej jest i bę dzie na szą pod sta wo wą
dzia łal no ścią. Jed nak ma my tak że du ży
sen ty ment do na szej sta cji, ja ko swo -
iste go mu zeum tech ni ki – mó wi Jan
Fels, za stęp ca kie row ni ka Sta cji Uzdat -

nia nia Wo dy „Za wa da” w Kar cho wi -
cach.

Sta cja pod le ga Gór no ślą skie mu
Przed się bior stwu Wo do cią gów SA
w Ka to wi cach. „Da je my lu dziom wo -
dę, a wo da to ży cie” – ta ka jest mi sja
GPW. 80 proc. ak cji obiek tu, z ra cji
wpi sa nia go w Szlak Za byt ków Tech ni -
ki, ma mar sza łek wo je wódz twa ślą -
skie go. Ja ko pierw szy i na ra zie je dy ny
obiekt jest do sko na le pro mo wa ny dzię -
ki fil mo wi pt. „Przy sta nek Za wa da”
w reż. Ewy Stęp nie wicz z 2010 ro ku.
Film po ka zu je hi sto rię za byt ku w spo -
sób bar dzo przy stęp ny, cie ka wy i ory -
gi nal ny. To po pro stu do bry film przy -
go do wy, któ ry ba wiąc – uczy. Głów ne
ro le za gra li w nim za brzań ski ak tor
i dy rek tor Te atru No we go, Zbi gniew
Stryj i czło nek py sko wic kie go Mło -
dzie żo we go Te atru „Car pe Diem” –
Alek san der Me ryk.

Na te re nie sta cji moż na zo ba czyć
m.in. za byt ko we ma szy ny: tło ko wy ze -
spół pom po wy, tur bi nę wy so kie go ci -
śnie nia, sprę żar ki pa ro we, agre gat
pom po wy i wie le in nych cie ka wo stek
tech nicz nych. Po tęż ne, sta re ma szy ny
i po miesz cze nia np. ol brzy miej ko tłow -
ni ro bią nie sa mo wi te wra że nie. Jed nak
sta cja to tak że współ cze sność – sta no -
wi ska do słu cha nia roz ma itych od gło -
sów wo dy, czy po wsta ła na ubie gło -

rocz ną In du stria dę „ko mo -
ra lo do wa” – lu strza ny sze -
ścian w któ rym wi szą „lo -
do we” sty ro pia no we so pel -
ki – fos fo ry zu ją ce ku le.
Od po wied nio pod świe tlo -
ne da ją wra że nie wi zy ty
w praw dzi wej śnie go wej
kra inie… 

Sta cję uwiel bia ją od -
wie dzać dzie ci, mło dzież,
ale rów nież star si sym pa ty -

cy za byt ków tech ni ki. Każ dy znaj dzie
tu ja kąś atrak cję dla sie bie – zmę cze ni
słoń cem schło dzą się przy oka za łej
fon tan nie, szu ka ją cy szczę ścia za czerp -
ną łyk chłod nej wo dy ze stud ni mi ło ści,
ama to rzy na uk ści słych wpro wa dzą
w ruch sta lo we ku le, ba da jąc si ły fi zy -
ki, zba da ją wszyst kie trzy sta ny wo dy –
cie kły, pa ro wy i lód, a sym pa ty cy hi -

sto rii prze nio są się do XIX wie ku, by
po znać po cząt ki sta cji, wy bu do wa nej
prze cież jesz cze przez Niem ców. Pra -
cow ni cy obiek tu z praw dzi wą pa sją
i za an ga żo wa niem snu ją opo wie ści
o cie ka wost kach tech nicz nych, od po -
wia da ją na nur tu ją ce py ta nia i po ka zu -
ją naj bar dziej in te re su ją ce ma szy ny
i miej sca. Praw dzi we ob lę że nie prze ży -
wa „Za wa da” pod czas co rocz nej In du -
stria dy – przy jeż dża tu wów czas na wet
bli sko dwa ty sią ce osób! 

Obiekt udo stęp nia ny jest do zwie -
dza nia co dzien nie w go dzi nach 8.00-
18.00. Gru py po wy żej 10 osób za pra -
sza się w dni po wsze dnie, po wcze -
śniej szym uzgod nie niu. W dru gą so bo -
tę mie sią ca o godz. 10.00 ist nie je moż -
li wość zwie dze nia sta cji z prze wod ni -
kiem (po wcze śniej szym uzgod nie niu
te le fo nicz nym). 

Po da je my in for ma cje kon tak to -
we po trzeb ne przed za pla no wa niem
wy ciecz ki w to miej sce: Sta cja
Uzdat nia nia Wo dy „Za wa da” ul.
By tom ska 6, 42-674 Kar cho wi ce
tel. 32 233 78 76, e -ma il zpw.za wa -
da@gpw.ka to wi ce.pl. Ser decz nie
po le ca my!

MAG DA LE NA FI SZER -RĘ BISZ

Uni kal ny za by tek tech ni ki na gra ni cy na sze go po wia tu 

Sta cja Za wa da za pra sza

W Przy szo wi cach dzia ła Izba Re -
gio nal na – miej sce, gdzie moż na
zo ba czyć, jak daw niej ży li miesz -
kań cy tej miej sco wo ści i oko li cy.
Do zwie dza nia za chę ca ją jej twór -
cy, człon ko wie To wa rzy stwa Przy -
ja ciół Przy szo wic. 
– Po mysł na Izbę Re gio nal ną zro dził
się w 2009 ro ku, kie dy na sze To wa rzy -
stwo or ga ni zo wa ło fe styn. Po my śla łem
wte dy o zor ga ni zo wa niu wy sta wy sta -
rych rze czy, któ re za le ga ją stry chy
i piw ni ce. Na zwa li śmy tę wy sta wę
„Jak to do wni by ło”. W tym sa mym
cza sie zwol ni ło się miej sce w przy szo -
wic kim pa ła cu i do sta li śmy zgo dę gmi -
ny na zor ga ni zo wa nie tam już roz sze -
rzo nej wy sta wy. Jed nak po pew nym
cza sie mu sie li śmy to po miesz cze nie
opu ścić dla po trzeb przy chod ni i przed -
szko la. Nie chcie li śmy re zy gno wać ze

zgro ma dzo nych róż nych przed mio tów,
więc w 2011 ro ku wy stą pi li śmy
do Urzę du Gmi ny w Gie rał to wi cach
o udo stęp nie nie po miesz czeń na pię -
trze, gdzie urzą dzi li śmy obec ną Izbę
Re gio nal ną – tłu ma czy An drzej Bi -
skup, pre zes To wa rzy stwa Mi ło śni ków
Przy szo wic. 

W Izbie od two rzo ny zo stał wy gląd
daw ne go ślą skie go miesz ka nia. Miesz -
czą się w niej m.in. sta re me ble, ubra -
nia chło pio nek, warsz tat szew ski, stu -
let ni wó zek dzie cię cy, pia ni no. Ze bra ne
przed mio ty po cho dzą od miesz kań ców
Przy szo wic i oko lic. Na Izbę skła da ją
się przed po kój, po kój, kuch nia i ko -
mór ki. 

Izba Re gio nal na w Przy szo wi cach
jest otwar ta dla zwie dza ją cych, nie od -
płat nie. Aby umó wić ter min wi zy ty

w niej, na le ży kon tak to wać się z An -
drze jem Bi sku pem – nr tel. 609 705
560 lub Jo lan tą Kra wiec – 510 198 572.
Po wy sta wie opro wa dza ją pa nie z To -
wa rzy stwa Mi ło śni ków Przy szo wic. 

(SoG)

Izba cze ka na zwie dza ją cych

�Obiekt ja ko je den z pierw szych
wpi sa ny zo stał w Szlak Za byt ków
Tech ni ki na sze go wo je wódz twa.

�Sta re ma szy ny ro bią wra że nie.

�Bar dzo cie ka wie, choć wca le nie
zim no jest w „ko mo rze śnie go wej”.
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To wa rzy stwo Mi ło śni ków Przy -
szo wic dba o pa mięć o tra -
dy cji i hi sto rii re gio nu –
na zdję ciach wnę trza dwóch
po miesz czeń, urzą dzo ne tak,
jak przed la ty. 
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� KALENDARIUM �
1874 rok – pierw sze od wier ty w oko li cach wsi Za wa da i Kar cho wi ce
1882 rok – ukoń cze nie prac wiert ni czych przy naj głęb szej stud ni, tzw.
„Kar cho wic kiej Stud ni Głę bi no wej” o głę bo ko ści 215 m
10 czerw ca 1891 ro ku – pro jekt wo do cią gu „Za wa da” w Kar cho wi cach
15 czerw ca 1895 ro ku – uru cho mie nie Pań stwo we go Za kła du Wo do -
cią go we go Za wa da -Za brze 
po czą tek XX wie ku – mon taż no wych ko tłów pa ro wych
la ta 1921-1929 – głów ny etap mo der ni za cji za kła du wo do cią go we go
„Za wa da”
1924 rok – po wsta nie spół ki Za kład Wo do cią go wy Nie miec ki Gór ny
Śląsk Sp. z o.o. dla za opa trze nia w wo dę nie miec kiej czę ści GOP
1930 rok – uru cho mie nie naj więk sze go tur bo ze spo łu pom po we go Bor -
si ga
1967 rok – przej ście z ru chu pa ro we go na elek trycz ny
1991 rok – wpi sa nie kom plek su wo do cią go we go na Li stę Na ro do wych
Dóbr Kul tu ry
2004 rok – umiesz cze nie obiek tu na Szla ku Za byt ków Tech ni ki Wo je -
wódz twa Ślą skie go
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Moż na ich spo tkać na lo kal nych fe -
sty nach i im pre zach ple ne ro wych
w ca łym re gio nie – la ta ją ce psy wy -
ko nu ją ce po wietrz ne akro ba cje
z ta le rzy kiem fris bee oraz ich pa na,
Ra fa ła Gra bow skie go i po zo sta łych
człon ków klu bu SDDC. Są nie zwy kle
ra do śni i peł ni po zy tyw nej ener gii.
Od wie dza ją szko ły, przed szko la,
a na ich punk cie sza le ją zwłasz cza
dzie ci. 

Pa sja pa na Ra fa ła za czę ła się ja kieś
sześć lat te mu, kie dy w In ter ne cie zo ba -
czył zdję cie smut ne go psa „po przej -
ściach” z tzw. „złe go do mu”. Pies szu kał
no we go wła ści cie la… Ra fał za wsze lu -
bił zwie rzę ta i coś mu szep ta ło, że by za -
opie ko wać się tym wła śnie czwo ro no -
giem. Tak dziewięcio let nia dziś Ki ra – sym pa tycz ny mie sza -
niec –tra fi ła do Py sko wic. By ła bar dzo za stra szo na i po cząt -
ko wo nie uf na. Jej no wy wła ści ciel za chę cał ją jed nak do spa -
ce rów, wspól ne go bie ga nia i lę ki oraz psie smu tecz ki po wo li
od pusz cza ły. Sta ło się tak dzię ki no wym wła ści cie lom oraz
psiej to wa rzysz ce – bor der ce Li lu. Pew ne go dnia ba wi li się
ra zem ta le rzy kiem fris bee. Oka za ło się, że Ki ra bar dzo to po -
lu bi ła i po sia da ta lent do ła pa nia go w po wie trzu. Tak za czę -
ła się wspól na przy go da… Rok te mu do Ki ry i Li lu do łą czył
ko lej ny pies ra sy bor der col lie – Ha chi ko. 

– Po cząt ko wa za ba wa z fris bee prze ro dzi ła się w praw dzi -
wą pa sję. Obec nie ca łe ży cie mo je i mo jej dziew czy ny
Agniesz ki pod po rząd ko wa ne jest psom. Za czą łem in te re so wać

się tą dys cy pli ną – nie zwy kłą for mą psiej ak tyw no ści, du żo
czy ta łem, śle dzi łem stro ny w In ter ne cie. Za czą łem jeź dzić
na szko le nia, se mi na ria, tre nin gi i za wo dy. Ogrom nie mnie to
wcią gnę ło. Ale nie by ło by suk ce sów, gdy by nie mo je trzy psy.
One też ko cha ją fris bee i wszyst kim nam spra wia to nie sa mo -
wi tą fraj dę i ra dość – mó wi Ra fał Gra bow ski z Py sko wic.

Tre nin gi mu szą być jed nak prze my śla ne, nie częst sze niż
dwa ra zy w ty go dniu, trwa ją ce za le d wie 2-3 mi nu ty. I przede
wszyst kim ma ją da wać ra dość i wzbu dzać po zy tyw ną ener gię
w szko lo nych zwie rzę tach. W ca łej za ba wie nie cho dzi o to, aby
psy wzbi ja ły się w po wie trzu jak naj wy żej, lecz aby „la ta ły” naj -
spraw niej. Na wszyst kich za wo dach oce nia na jest bo wiem ja -
kość wy ko na nia da ne go ukła du, to jak pies się wy bi ja, jak „skła -
da się” w po wie trzu, ja kie akro ba cie wy ko nu je – pra wie jak
w gim na sty ce ar ty stycz nej. Je den układ trwa śred nio dwie mi -
nu ty. Wbrew po zo rom to bar dzo dłu go. Ra fał, po dob nie jak je -
go ko le dzy -pa sjo na ci sam two rzy, wy my śla ukła dy cho re ogra -
ficz ne, do bie ra od po wied nią mu zy kę i do dat ko we atrak cje.

– Tre no wać moż na z psem, któ ry ma skoń czo ne 18 mie -
się cy. Wów czas po sia da ukształ to wa ny układ kost ny i tre nin -

gi są dla nie go bez piecz ne. Trze ba wszyst ko wy ko ny wać jed -
nak bar dzo ostroż nie, aby nie na ra zić czwo ro no ga na kon tu -
zję. Pod czas szko le nia sto su je my tzw. po zy tyw ne wy cho wa -
nie. Nie sto su je my agre sji czy kar ce nia. Tyl ko po zy tyw ne
me to dy! Po do brze wy ko na nym ćwi cze niu pie ski są na gra -
dza ne ja kimś psim sma ko ły kiem al bo za baw ką. Pod sta wą
jest dba łość o zdro wie zwie rza ków, aby mia ły jak naj lep szą
kon dy cję psy chicz ną i fi zycz ną. Więk szość psów ma wro -
dzo ny aport i chęć po go ni za po ru sza ją cym obiek tem, co ła -
two moż na prze ło żyć na pla sti ko wy ta lerz – z praw dzi wą pa -
sją opo wia da nasz roz mów ca.

Ra fał jest jed nym z za ło ży cie li te amu Dog Fris bee – Si le -
sia Dog Disc Club. Zrze sza on pa sjo na tów z ca łe go nie mal

Ślą ska. Po łą czy ła ich wspól na pa sja i mi łość do psów. God nie
re pre zen tu ją nasz re gion na ogól no pol skich i eu ro pej skich za -
wo dach, star tu jąc w fe de ra cjach USDDN, UFO, FDDO czy
„Psim po słu szeń stwie”. Ki ra już ma na swo im kon cie mi -
strzo stwo Pol ski w fe de ra cji UFO. Nie bra ku je też in nych
spek ta ku lar nych suk ce sów. Przy go to wa nia do za wo dów,
udział w nich, szko le nie psów, kar ma dla nich du żo kosz tu ją.
Dla te go klub po szu ku je spon so rów, któ rzy chcie li by wes -
przeć ideę te go spor tu. Jest otwar ty na wszel kie pro po zy cje.
Za chę ca tak że wszyst kich za in te re so wa nych do współ pra cy.

– Je że li je steś ta kim za pa leń cem jak my, nie po tra fisz
usie dzieć w do mu, a za la ta ją cym dys kiem two je oczy po dą -
ża ją jak sza lo ne i masz sam ocho tę zła pać go w zę by, to po -
wi nie neś się do nas zgło sić. Idea na sze go klu bu po le ga
przede wszyst kim na wspól nych spo tka niach, wza jem nym
rzu ca niu fris bee i na uce. In for ma cje o nas moż na zna leźć
na stro nie www.sddc.com.pl oraz na na szym fun Pa gu na fa -
ce bo oku fa ce bo ok.com/si le sia dog di sc c lub – za chę ca Ra fał
Gra bow ski.

MAG DA LE NA FI SZER -RĘ BISZ

Nie zwy kle wi do wi sko wa pa sja czło wie ka i czwo ro no ga

La ta ją ce psy z Py sko wic

Ki ra ko cha fris bee i każ de za wo dy spra wia ją jej nie sa mo wi tą ra dość.
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Mło dzież wy ru szy ła 24 czerw ca,
a dzień wcze śniej w Ze spo le Szkół
w Pil cho wi cach od by ła się od pra wa
przed tą da le ką wy pra wą. Jej kie row nik
– Adam Zia ja (na uczy ciel geo gra fii
i „du sza” pro jek tu Szkol na Eks pe dy -
cja) przed sta wił skład eki py uda ją cej
się do In dii. Są to: Ka ro li na Wie czor ke
(ab sol went ka Ze spo łu Szkół w Pil cho -
wi cach, dla któ rej jest to już trze cia
eks pe dy cja – mło dzie żo wy kie row nik
wy pra wy), Ju sty na Re gi nek (ab sol -
went ka, uczest nicz ka czwar tej eks pe -
dy cji), Pa try cja Ho nysz (dla któ rej jest

to dru ga eks pe dy cja), Ka rol Re gi nek
(tak że dru ga eks pe dy cja) oraz Iza bel la
Knorr, Wik to ria Szy mu ra, Iza be la Fo it
i Ar ka diusz Grot – dla któ rych jest to
pierw szy kon takt z back pac kin giem,
czy li po dró żo wa niem z ple ca kiem.
Uczniom to wa rzy szy Krzysz tof Krztoń
(opie kun) oraz oczy wi ście Adam Zia ja.

Eki pa wy je cha ła oko ło go dzi ny 17
z Pil cho wic w stro nę gra ni cy z Cze ską
Re pu bli ką. Z Bo hu mi na wie czor nym
po cią giem uda ła się do Pra gi i da lej
me trem oraz au to bu sem do tar ła na pra -
skie lot ni sko, gdzie spę dzi ła pierw szą
noc. Na stęp ne go dnia w po łu dnie mia -
ła lot do Bom ba ju przez Istam buł.
W In diach za mel do wa ła się o 5 ra no
trze cie go dnia wy pra wy, a już o go dzi -
nie 14 cze ka ła ją 27-go dzin na po dróż
po cią giem na po łu dnie, gdzie roz po -
czę ła swą wiel ką przy go dę z In dia mi. 

– Nie ogra ni cze ni re zer wa cja mi noc -
le gów i prze jaz dów z dnia na dzień
kreu je my swo ją po dróż – mó wi Adam
Zia ja. – Chce my za wi tać do pię ciu sta -
nów: Ma ha rasz tra, Goa, Kar na ta ka, Ta -
mil na du i Ke ra la, ale jak to bę dzie wy -
glą da ło, po ka że ży cie. Po dró żu je my
zgod nie z mot tem pro jek tu „Car pe
Diem” – pla nu je my cie szyć się chwi lą,
zo ba czyć jak naj wię cej wy jąt ko wych
miejsc, po zna wać cie ka wych lu dzi,
sma ko wać lo kal nych przy sma ków, na -
uczyć się jak naj wię cej, no i oczy wi ście
pod uczyć się ję zy ka hin di. Ce lem eks -
pe dy cji jest do tar cie do nie zwy kłe go
Mo stu Ra my, bo ha te ra hin du istycz ne -
go epo su, ina czej zwa ne go też Mo stem
Ada ma, pierw sze go czło wie ka na Zie -
mi. Jest to kon struk cja sca la ją ca ar chi -

pe lag wy se pek i mie lizn oraz łą czą ca
Pół wy sep In dyj ski z Cej lo nem. Most
jest uzna ny za re likt prze szło ści i mo że
być do wo dem na to, że nie je ste śmy
pierw szą cy wi li za cją tech nicz ną
na Zie mi. 

Lo sy VII Szkol nej Eks pe dy cji moż -
na śle dzić na bie żą co na stro nie
www.fb.com/eks pe dy cja, ak tu ali zo wa -
nej na ty le, na ile jej uczest ni cy ma ją
do stęp do in ter ne tu. Z ko lei zdję cia
i fil my z po przed nich wy praw oraz do -
dat ko we in for ma cje na ich te mat są za -
miesz czo ne na stro nach www.fb.com

/eks pe dy cja oraz http://www.zs.pil cho -
wi ce.pl/?pa ge_id=144

„Szkol na Eks pe dy cja” to pro jekt
edu ka cyj ny, któ ry zo stał za po cząt ko -
wa ny w Ze spo le Szkół w Pil cho wi cach
w 2011 r. Je go za ło że niem jest pro mo -
wa nie wśród mło dzie ży gmi ny Pil cho -
wi ce tu ry sty ki back pac kin go wej – ple -
ca ko wej, uczą cej uczniów ży cia, za rad -
no ści i sa mo dziel no ści. Wszyst kie wy -
pra wy są pla no wa ne i or ga ni zo wa ne
przez człon ków eks pe dy cji. Ich uczest -
ni cy na sta wie ni są na po zna wa nie
i chło nię cie zwie dza nych kra jów bez
wy tchnie nia – wa ka cje wy po czyn ko we
po zo sta wia ją so bie na do ro słe ży cie. 

Do tych czas w ra mach pro jek tu zo -
sta ło zor ga ni zo wa nych sześć eks pe dy -
cji, któ rych ce lem by ły: Ma ro ko, Nor -
we gia, Gru zja, Sri Lan ka, Ar me nia
i Sa ha ra Za chod nia. Jak za pew nia
Adam Zia ja, ta ka for ma tu ry sty ki po -
zwa la po znać lu dzi, kul tu rę i zwy cza je
zwie dza ne go kra ju od pod szew ki. Pod -
czas or ga ni za cji eks pe dy cji ucznio wie
zdo by wa ją do świad cze nie w wie lu
dzie dzi nach ży cia. Uczest ni czą w za ję -
ciach z mar ke tin gu w agen cji re kla mo -
wej, pro wa dzą wy kła dy po dróż ni cze
przed licz ny mi gru pa mi słu cha czy,
udzie la ją wy wia dów w ra diu
i przed ka me rą, są go ść mi pro gra mów
ra dio wych, pu bli ku ją au tor skie tek sty
w lo kal nej pra sie, pre zen tu ją swo je
pra ce na wy sta wach fo to gra ficz nych,
szli fu ją ję zy ki ob ce oraz uczą się dys -
po no wa nia ma łym bu dże tem pod czas
ży cia co dzien ne go. Pro mu ją tak że
w świe cie swój re gion i kraj.

(RG)

Szkol na eks pe dy cja –
tym ra zem do In dii
Ko lej na wiel ka wy pra wa wy ru szy ła z Ze spo łu Szkół w Pil cho wi cach. Jest to
już siód ma od sło na pro jek tu Szkol na Eks pe dy cja. Tym ra zem ósem ka pil -
cho wic kich uczniów wy bra ła się na pod bój In dii. 

W ta kim skła dzie mło dzi pil cho wi cza nie wę dru ją po In diach.
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Ra fał i je go pies w ak cji.
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Więk szość go spo darstw rol nych w Pol sce to go spo dar -
stwa in dy wi du al ne i ro dzin ne. Go spo dar stwo ta kie jest
źró dłem utrzy ma nia (bar dzo czę sto je dy nym) dla ca łej
ro dzi ny i wszy scy jej człon ko wie, w tym nie let nie dzie -
ci, ko bie ty i oso by star sze w mia rę swo ich moż li wo ści
i po trzeb wy ko nu ją róż ne pra ce.
Jed nak że trze ba pa mię tać, że są pra ce, któ rych dzie ci wy ko -
ny wać nie po win ny, gdyż zwy czaj nie do nich nie do ro sły.
Ma ją za ma ło sił, bra ku je im wy obraź ni i do świad cze nia, nie
po tra fią wła ści wie oce nić nie bez pie czeń stwa, prze wi dzieć
skut ków swo ich po czy nań, a za tru cie czy prze cią że nie mło -
de go or ga ni zmu mo że mieć nie od wra cal ne skut ki. Ileż to ra -
zy ro dzic nie po sia da się z du my, kie dy je go kil ku - czy kil ku -
na sto let ni syn uru cha mia cią gnik, orze po le, ob słu gu je kom -
bajn. A prze cież kon struk cja ma szyn rol ni czych nie jest ob li -
czo na na si ły i moż li wo ści dziec ka. Fakt, że po tra fi ono uru -
cho mić i ob słu gi wać ma szy ny, nie świad czy jesz cze, że mo -
że przy nich sa mo dziel nie pra co wać. 

Gdy pra ca dzie ci po le ga na po mo cy ro dzi com w lek kich
czyn no ściach wy ko ny wa nych w go spo dar stwie rol nym, to
jest to zja wi sko w za sa dzie ko rzyst ne i wy cho waw cze. Wdra -
ża nie dzie ci do sys te ma tycz nych obo wiąz ków uczy je pra co -
wi to ści i sa mo dziel no ści, przy go to wu je do do ro słe go ży cia.
Jed nak że, aby udział dziec ka w pra cach rol nych miał cha rak -
ter wy cho waw czy, na le ży prze strze gać na stę pu ją cych za sad:
� po moc dzie ci w pra cach zwią za nych z pro wa dze niem go -
spo dar stwa rol ne go i in ny mi obo wiąz ka mi do mo wy mi nie
mo że od by wać się kosz tem cza su nie zbęd ne go na sen, na ukę,
wy po czy nek a na wet roz ryw kę, pra ce po wie rza ne dzie ciom
nie mo gą prze kra czać ich moż li wo ści fi zycz nych, nie po win -
ny na ra żać je na ry zy ko ura zów i wy pad ków oraz stwa rzać
za gro żeń dla roz wo ju psy chicz ne go i fi zycz ne go.

Wy kaz prac i czyn no ści szcze gól nie nie bez piecz nych,
któ rych nie na le ży po wie rzać dzie ciom do lat 15. w go spo -
dar stwach rol nych to:

� kie ro wa nie cią gni ka mi rol ni -
czy mi i in ny mi ma szy na mi sa mo -
bież ny mi, 
� ob słu ga kom baj nów, ma szyn
żniw nych, ko sia rek rol ni czych,
pras do sło my i sia na, ko pa czek, 
� sprzę ga nie i roz przę ga nie ma -
szyn i na rzę dzi rol ni czych, przy -
czep i wo zów z cią gni ka mi rol ni -
czy mi, a tak że po ma ga nie
przy tych czyn no ściach, 
� prze by wa nie na po mo stach sa dza rek do ziem nia ków
oraz siew ni ków i ko ry go wa nia ich pra cy po przez strą ca nie
nad mia ru sa dze nia ków lub prze gar nia nie ziar na w skrzy ni
na sien nej, 
� ob słu ga ma szyn do przy go to wa nia pasz – siecz kar ni, śru -
tow ni ków, gnio tow ni ków, mie szal ni ków, roz drab nia czy, 

� ob słu ga mło car ni, a zwłasz cza pra ca
na gór nym po mo ście mło car ni
oraz przy współ pra cu ją cej pra sie do sło my, 
� prze rzy na nie drew na przy uży ciu pi lar ki
tar czo wej („kraj ze gi”, „cyr ku lar ki”) oraz wy -
ko ny wa nie czyn no ści po moc ni czych
przy tej pra cy, 
� wszel kie pra ce przy uży ciu pił łań cu cho -
wych (prze ci na nie pni, okrze sy wa nie ga łę zi,
prze świe tla nie drzew itp.), 
� ści na nie drzew, ścią ga nie, za ła du nek i roz -
ła du nek drew na o śred ni cy więk szej
niż 15 cm, 
� ob słu ga dmu chaw, prze no śni ków ta śmo -
wych i śli ma ko wych, 
� za ła du nek, wy ła du nek i wy siew tlen ko we -
go wap na na wo zo we go (wap na pa lo ne go),
� wszel kie pra ce z che micz ny mi środ ka mi
ochro ny ro ślin, 

� pra ce z uży ciem roz pusz czal ni ków or ga nicz nych,
� to pie nie i pod grze wa nie le pi ku i smo ły, 
� roz pa la nie i ob słu ga pie ców cen tral ne go ogrze wa nia,
� ob słu ga par ni ków, ko tłów do go to wa nia, 
� ob słu ga roz płod ni ków (bu ha jów, ogie rów, knu rów, try -
ków), 
� za ła du nek i roz ła du nek zwie rząt, pra ce przy ubo ju i roz -
bio rze zwie rząt,
� opróż nia nie zbior ni ków i wy wóz gno jów ki, gno jo wi cy
i szam ba,
� wy ko ny wa nie wy ko pów ziem nych i pra ca w wy ko pach, 
� ob słu ga ła do wa czy i me cha nicz nych pod no śni ków,
� pra ce w si lo sach za mknię tych, zbior ni kach i po jem ni kach, 
� wszel kie pra ce na wy so ko ści po nad 3 me try na: po mo -
stach, dra bi nach, drze wach, da chach itp.

Pa mię taj my, że po dob ne ogra ni cze nia do ty czą ko biet
w cią ży oraz osób star szych.

WY GRAJ Z NA MI
Obok za miesz cza my dwa py ta nia. Wśród osób, któ re od po wie dzą na nie pra wi -
dło wo, roz lo su je my wy gra ną – dra bi nę ufun do wa ną przez PT KRUS w Gli wi -
cach. Na od po wie dzi cze ka my do 14 sierp nia. Na le ży nad sy łać je na ad res ma ilo -
wy: re dak cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl lub pocz to wy: Wia do mo ści Po wia tu Gli wic -
kie go, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-100 Gli wi ce.
Oto py ta nia kon kur so we:

1. Kie ro wa nie cią gni kiem przez 14-lat ka jest: 
a. do zwo lo ne
b. do zwo lo ne w obec no ści oso by do ro słej po sia da ją cej upraw nie nia
c. za bro nio ne

2. Dzie ci mo gą pra co wać na wy so ko ści po nad 3 me trów:
a. w ogó le nie mo gą pra co wać na ta kiej wy so ko ści
b. na dra bi nie
c. na po mo ście

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

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

KRUS pro mu je bez piecz ną pra cę

Uwa ga – dziec ko!

Ra dzi Kry sty na Krę -
giel, kie row nik Pla -
c ó w  k i  T e  r e  n o  w e j
KRUS  w Gli wi cach.
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Go spo dar stwo pań -
stwa Agniesz ki i Bog -
da na Ru si nów w Przy -
szo wi cach zo sta ło
uzna ne za naj bez -
piecz niej sze w na szym
re gio nie. Jest rów nież
pod tym wzglę dem
dru gie w wo je wódz -
twie!
Do fi na łu re gio nal ne -
go XII Ogól no kra jo we go
Kon kur su „Bez piecz ne
Go spo dar stwo Rol ne”
za kwa li fi ko wa nych zo -
sta ło 16 go spo darstw
z Pod be ski dzia, Zie mi Ryb nic kiej
i Zie mi Gli wic kiej. Pierw sze miej sce
w nim za ję ło wła śnie go spo dar stwo
pań stwa Ru si nów z Przy szo wic w gmi -
nie Gie rał to wi ce. Jesz cze wy żej uho no -

ro wa no rol ni ków z Przy -
szo wic w fi na le wo je -
wódz kim, w któ rym  –
wśród 32 zakwalifiko-
wanych uczestników
konkursu – za ję li dru gie
miej sce. 

Agniesz ka i Bog dan Ru si no wie ma -
ją go spo dar stwo o po wierzch ni 130 ha,
któ re ze wspól nie pro wa dzo nym go -
spo dar stwem bra ta li czy 270 ha. Jest
na sta wio ne przede wszyst kim na upra -
wę zbo ża, rze pa ku, ku ku ry dzy, ziem -
nia ków i ho dow lę by dła opa so we go.

– Je śli dba się o bez pie czeń stwo
pra cy w go spo dar stwie na co dzień, nie

trze ba na to zwra cać wie le do dat ko wej
uwa gi, gdy przy stę pu je się do ta kie go
kon kur su – mó wi Bog dan Ru sin. Z ko -
lei pa ni Agniesz ka pod kre śla, że naj -
waż niej sze jest utrzy ma nie po rząd ku,

wte dy wia do mo, iż
wszyst ko jest na swo im
miej scu i nic nie za gra ża
oso bom pra cu ją cym
w go spo dar stwie. Pań -
stwo Ru si no wie ma ją
trzy cór ki w wie ku od 16
do 18 lat, któ re też zwra -
ca ją uwa gę na to, by
w obej ściu pa no wał wzo -
ro wy po rzą dek. 

Ogól no kra jo wy Kon kurs „Bez -
piecz ne Go spo dar stwo Rol ne” or ga ni -
zo wa ny jest przez Mi ni ster stwo Rol -
nic twa i Roz wo ju Wsi, KRUS, Pań -
stwo wą In spek cję Pra cy i in ne in sty tu -
cje oraz or ga ni za cje dzia ła ją ce na rzecz
po pra wy bez pie czeń stwa pra cy w go -
spo dar stwach rol nych. 

(RG)

Naj lep si w re gio nie, 
dru dzy w wo je wódz twie

W podsumowaniu etapu wojewódzkiego konkursu rolnikom towarzyszyli
m.in. wicewojewoda Andrzej Pilot, starosta gliwicki Michał Nieszporek 
i przedstawiciele Gminy Gierałtowice.
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Pań stwo Ru si no wie po zwy cię stwie w re gio nie ode -
bra li gra tu la cje m.in. od Wal de ma ra Do mb ka, wi -
ce sta ro sty gli wic kie go.

W go spo dar stwie
w Przy szo wi cach pa -
nu je wzo ro wy po rzą -
dek.
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Na ro do wy Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej za pew nił środ ki na do fi nan -
so wa nie ko lej nych pod łą czeń do sys te mu ka -
na li za cji sa ni tar nej w gmi nie Gie rał to wi ce.
15 ma ja w War sza wie Przed się bior stwo Go spo dar -
ki Ko mu nal nej sp. z o.o. w Przy szo wi cach pod pi sa -
ło umo wy z Na ro do wym Fun du szem Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w spra wie do ta cji
i po życz ki na re ali za cję ko lej nych pod łą czeń
do sys te mu ka na li za cji sa ni tar nej w gmi nie Gie rał -
to wi ce – wszyst kie so łec twa. Po zy ska ne środ ki
(oko ło 1,5 mln zł) po słu żą do wy ko na nia ko lej -
nych 226 bez kosz to wych dla miesz kań ców pod łą -
czeń o łącz nej dłu go ści 4196 m. – Wła ści cie le po -
se sji po nio są je dy nie opła tę przy łą cze nio wą w kwo -
cie 126,94 zł brut to, zgod nie z ak tu al ną ta ry fą, obo -
wią zu ją cą do koń ca lip ca br. – in for mu je Do ro ta
Ku bic ka z PGK.

Pla no wa ne pod łą cze nia do ka na li za cji bę dą
re ali zo wa ne w ra mach na bo ru uzu peł nia ją ce -

go – ak cji, któ rą PGK pro wa dzi
od li sto pa da 2011 r. War to do po wie -
dzieć, że re ali zu ją ce in we sty cję
PGK sp. z o. o z sie dzi bą w Przy szo -
wi cach jest spół ką, w któ rej 100
proc. udzia łów po sia da gmi na Gie -
rał to wi ce.

(JM)
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„Eko Ak tyw ni 2014” to na zwa kon kur su zor ga ni zo wa ne -
go przez Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach. Był on skie ro wa -
ny do or ga ni za cji spo łecz nych z wo je wódz twa ślą skie -
go pro wa dzą cych dzia łal ność pro eko lo gicz ną o cha -
rak te rze lo kal nym. Uro czy stość wrę cze nia na gród lau -
re atom od by ła się 14 czerw ca w ra mach re gio nal nych
o b  c h o  d ó w
Ś w i a  t o  w e  g o
Dnia Ochro ny
Ś r o  d o  w i  s k a
na te re nie Par -
ku Ślą skie go
w Cho rzo wie.
Kon kurs „Eko -
Ak tyw ni” or ga ni -
zo wa ny jest przez
Fun dusz od 2008
ro ku i kie ro wa ny
do or ga ni za cji po -
z a  r z ą  d o  w y c h
(sto wa rzy szeń,
fun da cji) oraz
do grup nie for -
mal nych (np.
szkol nych klu -
bów eko lo gicz -
nych) pro wa dzą -
cych dzia łal ność lub re ali zu ją cych pro gra my z za kre su edu -
ka cji eko lo gicz nej, ochro ny przy ro dy, pro fi lak ty ki zdro wot -
nej dzie ci z ob sza rów na któ rych wy stę pu ją prze kro cze nia
stan dar dów ja ko ści śro do wi ska. 

– W 2014 ro ku zgło szeń or ga ni za cji do ko ny wa li pre zy -
den ci, bur mi strzo wie i wój to wie miast i gmin wo je wódz twa
ślą skie go. Zgło szo ne kan dy da tu ry zo sta ły oce nio ne przez Ju -
ry Kon kur so we, któ re bra ło pod uwa gę re ali zo wa ne pro jek ty
i pro gra my, uzy ska ne efek ty, ak ty wi zo wa nie spo łecz no ści lo -
kal nych, kre owa nie li de rów. Do Biu ra Fun du szu wpły nę ły 52
zgło sze nia kon kur so we, spo śród któ rych Ju ry wy ło ni ło lau re -
atów – in for mu ją or ga ni za to rzy. Zwy cięz com na gro dy wrę -
czy li człon ko wie Za rzą du i Ra dy Nad zor czej Fun du szu oraz
Sła wo mir Bro dziń ski, pod se kre tarz Sta nu w Mi ni ster stwie
Śro do wi ska – Głów ny Geo log Kra ju.

Pierw sze na gro dy w wy so ko ści 10 tys. zł otrzy ma li:
Szkol ny Klub Eko lo gicz ny EKO GI M10 w Gli wi cach, Ży -
wiec ka Fun da cja Roz wo ju w Żyw cu, Ko ło Przy rod ni czo -

-Eko lo gicz ne w Szko le Pod sta wo wej nr 24 w Za brzu, Ko ło
Edu ka cji Eko lo gicz nej przy Gim na zjum Pu blicz nym nr 1
w Cze cho wi cach -Dzie dzi cach. Dru gie na gro dy w wy so ko -
ści 7 tys. zł przy zna no: Sto wa rzy sze niu Roz wo ju Spo łecz no -
ści Lo kal nej „Cię ci na EU” w Cię ci nie, Ko łu Przy rod ni czo -
-Eko lo gicz ne mu w Szko le Pod sta wo wej przy Ze spo le Szkół

w Strze bi niu, Sto wa rzy sze niu „Bądź z na mi” w Bę dzi nie, Li -
dze Ochro ny Przy ro dy przy Szko le Pod sta wo wej im. J. Brze -
chwy w Za jącz kach Pierw szych, PTTK Od dzia ło wi Be skid
Ślą ski w Cie szy nie.

Trze cie na gro dy w wy so ko ści 5 tys. zł otrzy ma li: Ko ło
Eko lo gicz ne ZSP w Kry rach, ZHP Cho rą giew Ślą ska Hu fiec
Czę sto cho wa, Sto wa rzy sze nie dla Roz wo ju Ko cie rza Mosz -
cza nic kie go i oko lic w Łę ka wi cy, Sto wa rzy sze nie „Ra zem
na Szy bi ku” w Wo dzi sła wiu Ślą skim, Gru pa ba daw cza pro -
jek tu „Eko od po wie dzial ni” w Stru mie niu, Sto wa rzy sze nie
Na sze Ka le ty w Ka le tach, Gru pa Eko lo gicz no -Proz dro wot na
przy Miej skiej Szko le Pod sta wo wej nr 5 w Pie ka rach Ślą -
skich, Pol ski Klub Eko lo gicz ny Ko ło w Ty chach, Szkol na
Gru pa Eko lo gicz na przy Ze spo le Szko ły Pod sta wo wej
i Gim na zjum nr 1 w Szczyr ku, Ustroń ski Klub Eko lo gicz ny
w Ustro niu, Pa ra fial ne To wa rzy stwo Oświa to we w Ga mo wie
gm. Rud nik, Sto wa rzy sze nie „Ma ła Szko ła w Ro kit nie Szla -
chec kim” w Ro kit nie Szla chec kim. (SoG)

EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
PPOOWWIIAATTUU  GGLLIIWWIICCKKIIEEGGOO Zna my już lau re atów te go rocz -

ne go kon kur su „Po wiat Przy ja zny
Śro do wi sku”. 

Kon kurs or ga ni zo wa ny co ro ku
przez Po wiat Gli wic ki ma na ce lu
pro mo wa nie dzia łań po dej mo wa -
nych na rzecz ochro ny śro do wi ska,
pro mo cję in no wa cyj nych i ory gi nal -
nych, eko lo gicz nych przed się wzięć
lo kal nych, mo gą cych mieć wpływ
na po pra wę sta nu śro do wi ska na tu -
ral ne go oraz uka za nie róż no rod no -
ści dzia łań na rzecz je go ochro ny.
Na gro dą w kon kur sie jest do fi nan -
so wa nie za dań z za kre su ochro ny
śro do wi ska. Środ ki zo sta ną przy -
zna ne w for mie do ta cji ce lo wej
z bu dże tu Po wia tu Gli wic kie go. 

Na te go rocz ną edy cję kon kur su
wpły nę ło 18 wnio sków z 6
gmin. I miej sce za ję ło Rud no (gm.
Ru dzi niec), któ re w na gro dę otrzy -
ma 2 750 zł na re ali za cję za da nia
pn. „Eko lo gia prio ry te tem – Za go -
spo da ro wa nie te re nu wo kół miej sca
re kre acji i pa sa dro go we go w so łec -
twie Rud no”, II miej sce i na gro dę
w wy so ko ści 2 500 zł zdo by ła

Smol ni ca (gm. So śni co wi ce) na za -
da nie „Ada pta cja ist nie ją cej dro gi
grun to wej na ścież kę pie szo -ro we -
ro wą po przez bu do wę kład ki na ist -
nie ją cym ro wie me lio ra cyj nym
w Smol ni cy”, zaś III ex aequo
i wspar cie fi nan so we w kwo cie
po 2 250 zł uzy ska ły Nie bo ro wi ce
(gm. Pil cho wi ce) na za da nie „Zie -
lo ny skwer – urzą dze nie te re nów
zie lo nych w so łec twie Nie bo ro wi -
ce” oraz Wie lo wieś (ul. Kot ków)
na za da nie „Miej sce spo tkań i re -
kre acji wśród drzew, krze wów
i kwia tów”. 

Na gro dy po 1 220 zł otrzy ma li
po zo sta li uczest ni cy kon kur su:
z gmi ny Gie rał to wi ce są to Przy szo -
wi ce, z gmi ny Pil cho wi ce – Pil cho -
wi ce i Żer ni ca, z gmi ny Ru dzi niec –
Łą cza, Pław nio wi ce, Ru dzi niec
i Słup sko, z gmi ny To szek – Li go ta
To szec ka, Płuż nicz ka, Sar nów
i Wil ko wicz ki, z gmi ny Wie lo wieś –
Wie lo wieś (gim na zjum), Wie lo wieś
(staw przy ul. Głów nej) oraz Wi śni -
cze. 

(SoG)

Bę dą no we skwe ry, 
par ki, zie leń ce…

TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW

WOJEWÓdZkiEGO FUNdUSZU

OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki 
WOdNEj W KATOWiCACh

Ak tyw ni na rzecz eko lo gii

Lau re aci kon kur su „Eko Ak tyw ni 2014” wkrót ce po ode bra niu na gród. 
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W po przed nim kon kur sie zwy cię ży ły Po ni szo wi ce. Tam tej szy park pięk nie je
z ro ku na rok. 

Fo
 to

: A
RC

NFO ŚiGW wsparł ka na li za cję 

No wa ka na li za cja w gmi nie Gie rał to wi ce po wsta je rów no cze śnie z bu do wą no wo cze snej oczysz czal ni
ście ków.
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W stycz niu br. do Sej mu tra fił pro jekt usta wy o pra wach
kon su men tów. W po przed nim wy da niu „Wia do mo ści
Po wia tu Gli wic kie go” omó wio ne zo sta ły zmia ny, ja kie
wpro wa dzi zno we li zo wa na usta wa, a któ re do ty czy ły
obo wiąz ku in for ma cyj ne go przed się bior cy. W tym zaś
po ru szo ne zo sta ną kwe stie za wie ra nia umów po za lo -
ka lem i na od le głość oraz od stą pie nia od nich.

UMO WY PO ZA LO KA LEM I NA OD LE GŁOŚĆ

Wy kaz obo wiąz ków in for ma cyj nych w umo wach za wie ra -
nych po za lo ka lem przed się bior stwa oraz na od le głość jest
bar dzo sze ro ki. Dla za pew nie nia ob li ga to ryj no ści ich prze ka -
zy wa nia, nie zbęd ne, pod sta wo we in for ma cje są nie tyl ko wy -
ka za ne jak do tych czas w usta wie. Opra co wa no za łącz nik
do usta wy, któ ry przed się bior ca bę dzie do rę czał kon su men -
to wi. Przed się bior ca po słu gu jąc się tym za łącz ni kiem i do -
star cza jąc go (wy peł nio ny tre ścią ade kwat ną do za wie ra nej
umo wy), speł nia obo wią zek in for ma cyj ny. 

No wy ka ta log in for ma cyj ny obok ta kich da nych jak głów -
ne ce chy pro duk tu, mu si wska zać rów nież kosz ty zwro tu rze -
czy, ja kie kon su ment bę dzie mu siał po nieść w związ ku z wy -
ko ny wa niem pra wa od stą pie nia a tak że wy so ko ści zwro tu,
ja kie przed się bior ca do ko na po od stą pie niu od umo wy. Ko -
lej ny ob li ga to ryj ny ele ment kon trak tu to wy raź ne wska za nie
kon su men to wi bra ku pra wa od stą pie nia w przy pad kach prze -
wi dzia nych przez usta wę. No wo ścią jest rów nież obo wią zek
za pew nie nia, że sprze da na rzecz jest bez wa dy oraz ist nie niu
gwa ran cji lub usług po sprze da żo wych świad czo nych przez
przed się bior cę. Ma on rów nież po in for mo wać o cza sie trwa -
nia umo wy i spo so bie jej wy po wie dze nia, moż li wo ściach po -
za są do we go roz strzy ga nia spo rów po wsta łych na tle za war -
tej umo wy. 

Prze wi du je się rów nież obo wią zek wska za nia funk cjo nal -
no ści tre ści od wzo ro wa nych cy fro wo, tech nicz nych środ ków
ich ochro ny. Tyl ko na wy raź ną zgo dę kon su men ta te wszyst -
kie in for ma cje mo gą być od zwier cie dlo ne na trwa łym no śni -
ku. Re gu łą po zo sta je ko niecz ność wy da nia do ku men tu
w wer sji pa pie ro wej. Przy czym cię żar udo wod nie nia, że
kon su men to wi do rę czo no umo wę lub po twier dze nie jej za -
war cia obej mu ją ce wy żej wska za ne ele men ty, spo czy wa
na przed się bior cy. 

W przy pad ku umów, gdzie wy na gro dze nie nie prze kra cza
rów no war to ści 600 zł, wów czas gdy kon su ment za żą dał jej
wy ko na nia w ce lu na pra wy lub kon ser wa cji, stro ny mo gą
zre zy gno wać z for mal no ści obej mu ją cej obo wią zek wy da nia
w wer sji pa pie ro wej lub in nym trwa łym no śni ku in for ma cji
o ce chach świad cze nia, w try bie od stą pie nia oraz o bra ku te -
go upraw nie nia od stą pie nia. Jed nym sło wem, umo wy te
za przy zwo le niem kon su men ta na cał ko wi te wy ko na nie
świad cze nia tra cą moż li wość wzru sze nia po przez re ali za cję
usta wo we go pra wa od stą pie nia. 
Od stą pie nie od umo wy za war tej na od le głość lub po za lo -
ka lem

Prze pi sy w za kre sie pra wa od stą pie nia ujed no li ca ją czas,
w któ rym kon su ment z te go pra wa mo że sko rzy stać. Tak jak
prze wi du je dy rek ty wa oraz więk szość we wnętrz nych ure gu -
lo wań państw unij nych, wy no sić on bę dzie 14 dni. Ter min
na od stą pie nie w przy pad kach umów, w któ rych rzecz do star -

cza przed się bior ca, roz po czy na się
z chwi lą przy ję cia tej rze czy przez
kon su men ta. W po zo sta łych umo -
wach ter min ten bie gnie od chwi li za war cia. W przy pad ku,
gdy kon su ment nie otrzy mał in for ma cji o przy słu gu ją cym
pra wie do od stą pie nia, do 12 mie się cy od upły wu 14-dnio we -
go ter mi nu bę dzie mógł z te go upraw nie nia sko rzy stać.
Po tym cza sie pra wo do od stą pie nia wy ga sa. 

Udzie le nie kon su men to wi in for ma cji o przy słu gu ją cym
upraw nie niu w trak cie bie gu te go ter mi nu skut ku je tym, że
kon su ment mo że od stą pić od umo wy w ter mi nie 14 dni od po -
wzię cia tej in for ma cji. Po dob nie jak w obec nie obo wią zu ją -
cych prze pi sach, dla za cho wa nia ter mi nu do od stą pie nia
od umo wy wy star czy wy sła nie przez upraw nio ne go oświad -
cze nia. Pro jekt prze wi du je wzór ta kie go oświad cze nia, któ re
ma być do star czo ne kon su men to wi. Przy czym za kła da, że
na rów ni z tra dy cyj nym prze sła niem oświad cze nia w wer sji
li sto wej bę dzie sku tecz ne zło że nie te goż oświad cze nia za po -
mo cą elek tro nicz ne go wzo ru for mu la rza lub kon takt z in ter -
ne to wą stro ną przed się bior cy, je że li przed się bior ca w umo wie
wska zał na moż li wość elek tro nicz ne go po ro zu mie wa nia się.
Obo wiąz kiem przed się bior cy otrzy mu ją ce go oświad cze nie tą
dro gą bę dzie po twier dze nie otrzy ma nia oświad cze nia
na trwa łym no śni ku. Nie zwłocz nie, nie póź niej niż w ter mi -
nie 14 dni od otrzy ma nia oświad cze nia o od stą pie niu od umo -
wy, przed się bior ca po wi nien zwró cić wszel kie otrzy ma ne
płat no ści, w tym kosz ty do star cze nia rze czy. Kon su ment zaś
nie zwłocz nie, jed nak nie póź niej niż w ter mi nie 14 dni
od dnia zło że nia oświad cze nia o od stą pie niu po wi nien zwró -
cić przed miot świad cze nia. Kon su ment po kry wa koszt zwro -
tu rze czy, chy ba że przed się bior ca zgo dzi się ode brać ją we
wła snym za kre sie, po kryć koszt prze sył ki lub nie po in for mu -
je o ko niecz no ści ich po nie sie nia pod czas za wie ra nia umo wy. 

Pro jekt usta wy dość pre cy zyj nie re gu lu je kwe stie zwią za -
ne ze sta nem rze czy zwra ca nej. Kon su ment mu si się li czyć
z od po wie dzial no ścią od szko do waw czą za zmniej sze nie
war to ści rze czy wów czas, gdy bę dzie z niej ko rzy stał ina czej
ani że li dla stwier dze nia jej cech, cha rak te ru czy funk cjo no -
wa nia. W ta kiej sy tu acji bę dzie mu siał po kryć szko dę od po -
wia da ją cą zmniej sze niu war to ści ta kiej rze czy. Ten obo wią -
zek nie do ty czy jed nak przy pad ków, w któ rych przed się bior -
ca nie po in for mo wał kon su men ta o przy słu gu ją cym upraw -
nie niu do od stą pie nia. Tak sfor mu ło wa ny prze pis mo że za -
koń czy pro ce der od ma wia nia przyj mo wa nia zwro tów to wa -
rów roz pa ko wa nych przez kon su men tów na ce lu spraw dze -
nia ja ko ści i przy dat no ści pro duk tu. Wraz z od stą pie niem
od umo wy wszel kie umo wy po wią za ne (np. kre dy tu kon su -
menc kie go) rów nież wy ga sa ją, a obo wią zek po in for mo wa nia
o wy ko rzy sta nym upraw nie niu spo czy wa na przed się bior cy. 

Po wia to wy rzecz nik kon su men tów – Ry szard Kow ry go

Pra wo wła sno ści zde fi nio wa ne zo sta ło
w art. 140 ko dek su cy wil ne go i jest ono
naj peł niej szą for mą władz twa nad rze -
czą; ozna cza to, że wła ści ciel mo że
roz po rzą dzać swą wła sno ścią oraz
z niej ko rzy stać, po bie rać po żyt ki np.
zbie rać plo ny oraz do cho dy z rze czy.
Zwró cić przy tym na le ży uwa gę
na fakt, iż każ dy ma obo wią zek po -
wstrzy ma nia się od dzia łań, któ re na ru -
sza ją cu dzą wła sność.

Jak wspo mnia no po wy żej, wła ści -
ciel mo że ro bić wszyst ko z rze czą –
opi su jąc za tem pra wo wła sno ści moż na
po słu żyć się tzw. tria dą upraw nień
zgod nie z któ rą wła sność to: pra wo po -
sia da nia, pra wo uży wa nia, po bie ra nia
po żyt ków, zu ży cia rze czy oraz pra wo
roz po rzą dza nia rze czą. 

Dla wła ści cie la je dy ny mi ogra ni -
cze nia mi w sto sun ku do rze czy są za sa -
dy współ ży cia spo łecz ne go, tzw. czyn -
nik mo ral ny kształ tu ją cy sto sun ki mię -
dzy ludz kie, spo łecz no -go spo dar cze
prze zna cze nie pra wa, np. za kaz sa mo -
dziel ne go prze kształ ce nia grun tów rol -
nych w dział ki bu dow la ne oraz za ka zy
wy ni ka ją ce z ustaw, np. prze pi sów do -
ty czą cych ochro ny śro do wi ska, ochro -
ny praw lo ka to rów. Jak wska za no po -
wy żej, treść pra wa wła sno ści wy peł nia
m.in. pra wo po sia da nia, dla te go też
każ dy wła ści ciel jest też po sia da czem
rze czy, nie każ dy jed nak po sia dacz jest
wła ści cie lem.

Zgod nie z art. 336 ko dek su cy wil ne -
go po sia da czem rze czy jest każ dy, kto
nią wła da jak wła ści ciel, jak i ten kto
nią fak tycz nie wła da ja ko użyt kow nik,
za staw nik, na jem ca, dzier żaw ca lub
po sia da ją cy in ne pra wo, z któ rym łą czy
się władz two nad rze czą.

Pol skie pra wo w za kre sie po sia da -
nia roz róż nia za tem tzw. po sia da nie sa -
mo ist ne – ten kto wła da jak wła ści ciel
oraz po sia da nie za leż ne – ten kto fak -
tycz nie wła da ja ko np. na jem ca.

Po sia da czem sa mo ist nym jest więc
oso ba, któ ra z da ną rze czą po stę pu je jak
wła ści ciel, oka zu jąc przy tym wo lę wy -

ko ny wa nia
pra wa wła -
sno ści: opła ca nie po dat ków, re mon ty,
roz bu do wy, dba nie o czy stość i po rzą -
dek.

Bar dzo czę sto z ta ką sy tu acją bę -
dzie my się spo ty ka li przy nie ru cho mo -
ściach, któ re nie ma ją ure gu lo wa ne go
sta nu praw ne go. Po sia da cze ta kich nie -
ru cho mo ści nie jed no krot nie nie zda ją
so bie spra wy z te go, że ta nie ru cho -
mość nie jest ich wła sno ścią, cho ciaż
np. po le, łą ka, itp. by ły upraw nia ne,
użyt ko wa ne od lat przez dziad ków, ro -
dzi ców, a za tem nie mo że stać się
przed mio tem ob ro tu praw ne go, np. nie
mo że zo stać sprze da na, pod le gać po -
dzia ło wi mię dzy spad ko bier ców. 

Jed nak że fakt po sia da nia sa mo ist ne -
go, czy li trak to wa nie rze czy tak jak by
by ła na szą wła sno ścią umoż li wi ure gu -
lo wa nie sta nu praw ne go po przez tzw.
za sie dze nie, czy li na by cie rze czy
na wła sność po przez sam upływ cza su
– 20 lat w do brej wie rze, 30 lat w złej
wie rze. 

Po sia da nie za leż ne zaś to władz two
nad cu dzą rze czą – dla przy kła du mo -
że my wska zać, iż po sia da czem za leż -
nym nie ru cho mo ści jest na jem ca lo ka -
lu miesz kal ne go; po sia da nie za leż ne
nie pro wa dzi jed nak do za sie dze nia. 

Wska zać na le ży, iż nie tyl ko wła -
sność, ale tak że po sia da nie pod le ga
ochro nie; w sy tu acji po zba wie nia wła -
sno ści czy też po zba wie nia po sia da nia
oraz na ru sze nia wła sno ści bądź za kłó -
ce nia po sia da nia moż na wy stą pić
do są du z od po wied nim rosz cze niem.

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

Ze spraw Biu ra Po rad Oby wa tel skich

Wła sność 
a po sia da nie 
Dla wie lu osób zwrot „je stem wła ści cie lem” czy
też „je stem w po sia da niu” bę dzie ozna czał to sa -
mo – do kład nie rzecz uj mu jąc bę dzie on ozna czał
to, że da na rzecz, ru cho mość czy też nie ru cho -
mość na le ży do tej oso by. Jed nak z praw ne go
punk tu wi dze nia wła sność i po sia da nie to nie to
sa mo.

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

Zmia ny w usta wie 
o pra wach kon su men tów (2)

Ryszard Kowrygo

Małgorzata Supińska

Od 1 lip ca obo wią zu ją 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 jest obec nie 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 – mo gą 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
jest 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 mu je imien ną kar tę par kin -
go wą. Jest 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 nie od by wa się już w Wy dzia le
Ko mu ni ka cji i Trans por tu w Sta ro stwie
Po wia to wym w Gli wi cach. Zgod nie
z no wy mi prze pi sa mi uzy skać je moż -

na 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. Kar ty par kin go we otrzy ma ne we -
dług po przed nio obo wią zu ją cych prze -
pi sów stra cą waż ność 30 li sto pa -
da 2014 r.

(RG)

Kar ty par kin go we po no we mu

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.
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Mło dzież z Gim na zjum nr 2 im. Pry ma sa Ty siąc le cia
otrzy ma ła na gro dę głów ną w Ogól no pol skim Kon kur sie
„Żyj smacz nie i zdro wo” or ga ni zo wa nym przez mar kę
„Wi nia ry”. Na po nad 1800 prac, któ re do tar ły do or ga ni -
za to ra, wy bra no pla kat spo łecz ny wy ko na ny przez Szy mo -
na Dud ka –ucznia II kla sy gim na zjum, któ ry przed sta wia
za le ty wspól ne go spę dza nia cza su przez ro dzi nę przy spo -
ży wa niu po sił ków. 21 ma ja szko łę od wie dzi ła eki pa or ga -
ni za to rów, któ ra wrę czy ła na gro dę dla szko ły – ze staw: ta -
bli cę in te rak tyw ną z rzut ni kiem o war to ści 7 tys. zł. Mło -
dzież otrzy ma ła tak że na gro dy rze czo we oraz moż li wość
udzia łu w warsz ta tach ta necz nych z An ną Li siec ką –
gwiaz dą pro gra mu „Got to Dan ce”. Jest to szcze gól ne wy -
róż nie nie, po nie waż w ca łej Pol sce bie rze udział w tym
kon kur sie po nad 38 proc. gim na zjów. W wo je wódz twie
ślą skim na 267 szkół tyl ko 2 uzy ska ły głów ną na gro dę
w tym ro ku. Gim na zjum nr 2 w Py sko wi cach jest już dwu -
krot nym lau re atem: w I edy cji zdo by ło wy róż nie nie
za pla kat Mi cha ła Go li szew skie go, a w obec nej otrzy ma -
ło IV na gro dę głów ną.

Po wta rzal ne są rów nież suk ce sy uczniów w Ogól no pol -
skim Kon kur sie „Eko pla ne ta”. Kil ka krot nie zwy cięz cy od -

by li już po dróż do War sza wy do Szko ły Głów nej Go spo dar -
stwa Wiej skie go, któ ra or ga ni zu je kon kurs, aby ode brać ja ko
na gro dę kom pu ter. W mi nio nym ro ku szkol nym uda ło się
uzy skać wy so kie lo ka ty też w in nych kon kur sach eko lo gicz -
nych. Gim na zja li sta Szy mon Du dek za jął I miej sce w kon -

kur sie „Eko lo gia Waż na Rzecz”, a Pa try cja Po czkai i An na
Skow ro nek z gim na zjum zdo by ły I miej sca w kon kur sie
„Drze wa wo kół nas”. Ania jest rów nież m.in. fi na list ką wo -
je wódz twa ślą skie go w Tur nie ju Eko lo gicz nym, któ ry od by -
wał się w ra mach ob cho dów XXI Ty go dnia Zie mi w Za brzu.
Za ję ła tak że II miej sce w wo je wódz twie w „Eko pla ne cie”.
Na to miast Szy mon Wilk ze szko ły pod sta wo wej za -
jął II miej sce w II Po wia to wym Kon kur sie Eko lo gicz nym
w Tar now skich Gó rach.

Z ko lei wy cho wan ko wie te atrzy ku „Pik - Pok” ze Szko ły
Pod sta wo wej nr 5 w tym ro ku ko lej ny raz zdo by li I miej sce
w Wo je wódz kim Prze glą dzie Ja se łek, a tak że w Wo je wódz -
kim Prze glą dzie In sce ni za cji Wiel ka noc nych. Mło dzież chęt -
nie an ga żu je się tak że w pra ce pla stycz ne. Przez sie dem lat
z rzę du gim na zja li ści by li lau re ata mi Mię dzy na ro do we go
Kon kur su Fo to gra ficz ne go „Exspe rien ce”, a ich pra ce zo sta -
ły umiesz czo ne w ka ta lo gach do stęp nych w 40 kra jach świa -
ta. 

Wie le cie ka wych pro po zy cji ma Świe tli ca Szkol na, re ali -
zu ją ca z po wo dze niem pro gram au tor ski „Po zna je my za wo -
dy z bli ska”. By ła ona w tym ro ku po raz siód my or ga ni za to -
rem Ogól no pol skie go Kon kur su Pla stycz ne go dla wy cho -
wan ków świe tlic. Kon kur so wi te mu pa tro nu je Ślą ski Ku ra tor
Oświa ty. Pla ców ka swo ją pra cę po ka zu je w In ter ne cie, za co
zo sta ła na gro dzo na I miej scem w Ogól no pol skim Kon kur sie
na pro wa dze nie stro ny in ter ne to wej świe tli cy.

Pra cow ni cy szko ły gwa ran tu ją od po wied ni do bór pro ce -
sów dy dak tycz nych, po zwa la ją cych na od kry cie wie lu drze -
mią cych w uczniach ta len tów i na har mo nij ne ich roz wi ja nie.
Pla ców ka po sia da ba sen, Or lik, bo isko do pił ki pla żo wej, ar -
bo re tum z cen ny mi oka za mi ro ślin, wie le pra cow ni przed -
mio to wych, moż li wość ucze nia się w kla sach z ję zy kiem nie -
miec kim (od kla sy I SP) i z roz sze rzo nym ję zy kiem an giel -
skim w gim na zjum.

W kon kur sie ogło szo nym przez Por tal in ter ne to wy na sze -
mia sto.pl wraz z „Dzien ni kiem Za chod nim” na naj faj niej szą
szko łę pod sta wo wą w Gli wi cach i w po wie cie gli wic kim
Szko ła Pod sta wo wa nr 5 w Py sko wi cach za ję ła I miej sce
w po wie cie. Po wio dło się to dzię ki te mu, że szko ła roz bu dza
wśród naj młod szych cie ka wość wie dzy, kreu je wy obraź nię,
wspie ra moc ne stro ny każ de go ucznia, ota cza opie ką po trze -
bu ją cych. Pa nu je w niej przy ja zna at mos fe ra, dzie ci czu ją się
do ce nia ne i szczę śli we. Te raz ma ją do te go ko lej ny po wód –
wie dzą, że cho dzą do naj faj niej szej szko ły w po wie cie, szko -
ły „ze sma kiem”.

(EU)

Szko ła ze sma kiem
Ucznio wie Ze spo łu Szkół w Py sko wi cach roz sma ko wa li się w suk ce sach. 

Na uro czy stym pod su mo wa niu kon kur su „Żyj smacz nie
i zdro wo” w py sko wic kim gim na zjum go ści czę sto wa no
tyl ko zdro wą żyw no ścią.

Fo
 to

: R
. G

oz
 d

ek

24 czerw ca Miej skie Ogni sko Pra cy
Po zasz kol nej w Knu ro wie zor ga ni -
zo wa ło Aka de mię „So wy 2014”,
pod su mo wu ją cą suk ce sy uczniów
w mi nio nym ro ku szkol nym.

Uro czy stość od by ła się w au li Miej -
skie go Gim na zjum nr 3. Uczest ni czy li
w niej m.in. przed sta wi cie le władz
mia sta i Ku ra to rium Oświa ty w Ka to -
wi cach De le ga tu ry w Gli wi cach, rad ni,
dy rek to rzy knu row skich szkół, ro dzi ce.
Naj waż niej si by li ucznio wie, któ rzy
od nie śli suk ce sy m.in. w kon kur sach
przed mio to wych, fe sti wa lach mu zycz -
nych czy za wo dach spor to wych. Wśród
wy róż nio nych zna leź li się rów nież
ucznio wie szkół, któ rych or ga nem pro -
wa dzą cym jest Po wiat Gli wic ki. 

Ali cja Za krzew ska z Ze spo łu Szkół
im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie
zo sta ła wy róż nio na za osią gnię cia
w kon kur sach przed mio to wych. Za ję -
ła I miej sce na Mię dzy na ro do wej
Olim pia dzie Ję zy ka An giel skie go oraz
jest fi na list ką Olim pia dy Ję zy ka An -
giel skie go. Za suk ce sy dy dak tycz ne
pa miąt ko we sta tu et ki otrzy ma li tak że:
Ali cja Kwil, Ka mil Kwil oraz Ma te usz
Pie tra sik z Gim na zjum Ze spo łu Szkół

w Knu ro wie za za ję cie I miej sca
w III Re gio nal nym Kon kur sie Geo gra -
ficz no -Eko lo gicz nym „Nasz świat –
Eko świat”. Ja kub Mi siu ra z Ze spo łu
Szkół im. I. J. Pa de rew skie go jest fi na -
li stą Re gio nal ne go Kon kur su Ma te ma -
tycz ne go „Roz ko sze Ła ma nia Gło wy”,
zaś Da niel Gór ka, Da wid Bi smor, Pa -
weł Klim czak i Ka mil Ma dej z Ze spo -
łu Szkół Za wo do wych nr 2 uho no ro -
wa ny zo stał za wy róż nie nie zdo by te
w ogól no pol skim kon kur sie „No wa tor -
ska elek try ka”. Ar ty stycz ne osią gnię -
cia przy nio sły na gro dy uczniom „Pa -
der ka”. Otrzy ma li je: Aga ta Ży ła (fi na -
list ka Ogól no pol skie go Fe sti wa lu Pio -
sen ki Ar ty stycz nej), Ju lia Li soń
(I miej sce w Wo je wódz kim Fe sti wa lu
Pio sen ki Fran cu skiej) oraz Da niel
Grych toł (akom pa nia ment na Wo je -
wódz kim Fe sti wa lu Pio sen ki Fran cu -
skiej). Po dzię ko wa nia wrę czo no rów -
nież na uczy cie lom, któ rzy przy go to -
wa li uczniów do udzia łu w kon kur sach
i za wo dach. Pod czas uro czy sto ści za -
pre zen to wa ny zo stał tak że pro gram ar -
ty stycz ny, wy peł nio ny śpie wem i tań -
cem. 

(SoG)

So wy z Knu ro wa

Ucznio wie szkół po wia to wych na sce nie pod czas od bie ra nia sta tu etek.
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O tym, że książ ki po sia da ją oso bli -
wą ma gię, prze ko na li się ucznio wie
Szko ły Pod sta wo wej w Rud nie, któ -
rzy od 12 do 18 czerw ca uczest ni -
czy li w ak cji czy tel ni czej zor ga ni -
zo wa nej przez dy rek tor Ewę Do hr -
mann i na uczy cie li tej szko ły
pod ha słem „Spo tka nia z książ ką”. 

Po mysł prze pro wa dze nia ak cji zro dził
się pod czas re ali za cji ko or dy no wa ne -
go przez Sta ro stwo Po wia to we w Gli -
wi cach 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” współ fi nan so wa ne go
ze środ ków Unii Eu ro pej skiej. W ra -
mach te go pro jek tu w cią gu mi nio nych
mie się cy szko ła wdra ża ła rocz ny plan
roz wo ju pn. „Tech ni ki ucze nia się
i me to dy mo ty wu ją ce do na uki”,
na któ ry zło ży ły się m.in. pro wa dzo ne
przez eks per tów wy kła dy, warsz ta ty
i kon sul ta cje dla na uczy cie li. „Spo tka -
nia z książ ką” zo sta ły po nad to za in spi -
ro wa ne kam pa nią „Ca ła Pol ska czy ta
dzie ciom” i wi zy tą w szko le Ka ri ny

Mu chy – jej ko or dy na to ra w woj. ślą -
skim. 

Pod czas spo tkań z wy jąt ko wy mi
oso ba mi z naj bliż sze go oto cze nia, czy -
li Da nu tą Czok – dy rek tor Gmin ne go
Ośrod ka Kul tu ry Ru dzi niec w Po ni szo -
wi cach, Be atą Gro chlą – po lo nist ką ze
Szko ły Pod sta wo wej w Ko tu li nie, au -
tor ką książ ki „Wio ska mo ja mi ła…
O tra dy cji kul tu ro wej Ko tu li na i oko -
lic”, Ta de uszem Ma mo kiem – prze -
wod ni czą cym Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go, Agniesz ką Po low czyk re pre zen -
tu ją cą Nad le śnic two Ru dzi niec, Syl wią
We lik – dy rek tor Gmin nej Bi blio te ki
Pu blicz nej w Ru dziń cu, ucznio wie po -
śmia li się z przy gód Mi ko łaj ka i je go
ko le gów, po zna li le gen dę o po wsta niu
chle ba, przy po mnie li so bie cie ka we
i za baw ne ry mo wan ki. By ło też coś dla
czy tel ni ków o „moc nych ner wach”
za spra wą „Du cha sta rej ka mie ni cy”.
Nie mo gło za brak nąć ak cen tu re gio nal -
ne go, stąd je den dzień zo stał po świę co -

ny ślą skim tra dy cjom, le gen dom oraz
po da niom wie rze nio wym. Zwień cze nie
„Spo tkań...” sta no wi ła wi zy ta w szko le
pod opiecz nych Warsz ta tów Te ra pii Za -
ję cio wej Ca ri tas Die ce zji Gli wic kiej,
któ rzy pre zen to wa li zna ne i lu bia ne
wier sze dla dzie ci, a do peł nie niem tek -
stów by ły ory gi nal ne re kwi zy ty i stro -
je, któ re sa mi wy ko na li. Dzie ci dla każ -
de go z go ści przy go to wa ły nie spo -
dzian kę: kon kurs wie dzy o ba śniach,
pio sen kę za chę ca ją cą do czy ta nia,
scen ki i mi ni wy stę py. Ucznio wie prze -
bie ra li się za po sta ci z ksią żek, dzię ki
cze mu każ de spo tka nie sta wa ło się wy -
jąt ko we. W „Spo tka nia...” włą czy li się
rów nież trze cio kla si ści prze by wa ją cy
na „zie lo nej szko le”, czy ta jąc co dzien -
nie lek tu rę „na do bra noc”. 

Ob ser wu jąc re ak cje dzie ci, moż na
śmia ło po wie dzieć, że przed się wzię cie
przy nio sło za mie rzo ne efek ty: na uczy -
cie lom uda ło się po ka zać, iż czy ta nie
ksią żek nie mu si być nud ne, ale mo że

stać się pa sją. Rów nież dla ro dzi ców
„Spo tka nia z książ ką” sta no wi ły cen ną
in spi ra cję. Bez sprzecz nie wy sił ki or ga -
ni za to rów nie po szły na mar ne, cze go
po twier dze niem by ły py ta nia dzie ci:

„Dla cze go to już ko niec?”, „Kie dy
znów w na szej szko le po wtó rzy my ta ką
ak cję?”. W SP w Rud nie my śli się już
o ko lej nej te go ty pu zabawie. 

BO ŻE NA KACZ MAR CZYK

Na ucza nie przez czy ta nie

Spo tka nie z Be atą Gro chlą, po lo nist ką ze Szko ły Pod sta wo wej w Ko tu li nie.
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Sto wa rzy sze nie „Mo ja Gmi na Nasz
Po wiat” wzo rem lat ubie głych zor -
ga ni zo wa ło ko lej ny cha ry ta tyw ny
tur niej te ni sa ziem ne go. Roz gryw ki
te we szły już na sta łe w har mo no -
gram im prez or ga ni zo wa nych
przez to sto wa rzy sze nie.

Jak za wsze przy oka zji ta kich
tur nie jów, w imię spor to wej ry wa li -

za cji oraz dla Ju lii Woch nik (dziew -
czyn ki cho rej na en ce fa lo pa tię),
uczest ni cy po sta no wi li zre zy gno -
wać z wpi so we go, na gród i pu cha -
rów.

Za wo dy roz gry wa no w pa rach przez
dwa dni z fi na łem 7 czerw ca. Wzię ło
w nich udział 16 za wod ni ków po dzie -

lo nych na 8 par de blo wych.
Pół fi na ły i fi na ły ro ze gra no
przy wy jąt ko wo pięk nej po -
go dzie, ja ka to wa rzy szy ła te -
ni si stom w tym dniu.

Zwy cięz ca mi oka za li się:
Ja nusz Waw rzy nek i Ro man
Si wek, wy gry wa jąc w za cię -
tym fi na le z Ma ria nem Kob -
zą i Ja nu szem Bo chen kiem.
Trze cie miej sce zdo by li
Adam Ja ło wiec ki i Da riusz
Grzy bow ski. Na to miast
czwar te miej sce, tuż za po -
dium za ję li Ka zi mierz Ko -
zacz kie wicz i Bo gu sław By -
kuć.

– Wszy scy uczest ni cy tur nie ju
otrzy ma li pa miąt ko we dy plo my,
a zwy cięz cy – dy plo my w ko lo rze zło -
ta – in for mu je Bar tosz Strzel czyk, pre -
zes ko ła Knu rów Sto wa rzy sze nia „Mo -
ja Gmi na Nasz Po wiat”.

(RG)

Za gra li dla Ju lii 

Uczest ni cy tur nie ju – i Ju lia, dla któ rej zo stał on zor ga ni zo wa ny.

Dwu let nia Ju lia Woch nik na dal cze -
ka na wspar cie lu dzi do brej wo li.
Jest pod opiecz ną Fun da cji Dzie ciom
„Zdą żyć z po mo cą”. O tym, jak moż -
na wes przeć jej le cze nie, do wie cie
się na stro nie tej fun da cji pod ad re -
sem: http://dzie ciom.pl/pod opiecz -
ni/22943.
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121 bie ga czy w czte rech ka te go -
riach wie ko wych uczest ni czy ło
w bie gu, zor ga ni zo wa nym przez
Szko łę Pod sta wo wą im. Ka wa le rów
Or de ru Uśmie chu w Wie low si w ra -
mach ak cji „Pol ska bie ga”.
Im pre za od by ła się 8 czerw ca. Jej uro -
czy ste go otwar cia, prze ci na jąc wstę gę,
do ko na li wójt gmi ny Wie lo wieś Gin ter
Skow ro nek i dy rek tor Szko ły Pod sta -
wo wej w Wie low si Bo że na Sur pe ta.

Po bie gu wrę czy li oni rów nież za wod -
ni kom pa miąt ko we pu cha ry i dy plo my.

W ka te go rii klas I -III szkół pod sta -
wo wych wśród dziew cząt miej sca
na po dium zdo by ły: I – Mag da le na Zie -
leń ska, II – Ame lia Ja nosz ka, a III –
Ka ta rzy na Ma sny; zaś wśród chłop -
ców I miej sce za jął  Oli wier Ma -
ziarz, II – Da mian Cion gwa, a III miej -
sce – Ma te usz Spa łek. W ka te go rii
klas IV -VI szkół pod sta wo wych wśród
dziew cząt: I miej sce za ję ła Ma ria Ko -
cek, II – Mar ty na Iwan, a III – Ewe li na
Kroll, zaś wśród chłop ców naj lep szy
był Alek san der Gal bierz, II miej sce
zdo był Krzysz tof Gry boś, a III miej sce
– Piotr Ko żu szek. W ka te go rii gim na -
zjum i szko ły śred nie dziew czę -
ta: I miej sce za ję ła Wik to ria Bu ja -
ra, II – Pau li na Ma cio szek, a III – Na -
ta lia Czem pik; chłop cy: I miej sce – Fa -
bian Iwan, II miej sce – Ra fał Ba ran

i III miej sce – Ja kub No wak. W ka te go -
rii do ro słych – pa nie: I miej sce – Ma -
rio la Smol, II miej sce – An na Za czyń -
ska, III miej sce – Pau li na Ko tyr ba; pa -
no wie: I miej sce – Ma riusz
Kruk, II miej sce – Krzysz tof Win -
kler, III miej sce – Krzysz tof Ski ba.
W ka te go rii nor dic wal king pa -
nie: I miej sce – An na Za czyń -
ska, II miej sce – Kin ga Schy gul -

la, III miej sce – Jo lan ta Kru czek; pa no -
wie: I miej sce – Krzysz tof Ski -
ba, II miej sce – Ma riusz Kacz ma rek,
Piotr Na wrat. 

(SoG)

Bieg w Wie low si

Im pre za zgro ma dzi ła wie lu sym pa ty ków bie ga nia.
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14 czerw ca w Gim na zjum im. Ja na
Paw ła II w Ru dziń cu od był się II Tur -
niej z cy klu III Grand Prix Zie mi Gli -
wic kiej w Te ni sie Sto ło wym.

W II Tur nie ju w 5 ka te go riach wzię ło
udział 88 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. 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.
Ca ły tur niej pro wa dzi li ja ko sę dzio wie
głów ni Da riusz Steu er oraz Ja ro sław
To mic ki. – Wszyst kim za wod ni kom
gra tu lu je my spor to wej wal ki i suk ce -
sów – mó wią.

Szcze gó ło we wy ni ki i kla sy fi ka cje
po dru gim tur nie ju (z ogó łem trzech
prze wi dzia nych w III Grand Prix Zie mi

Gli wic kiej w Te ni sie Sto ło wym) za -
miesz czo ne są na stro nie www.aka de -
miats.pl. Tam też zna leźć moż na wię cej
in for ma cji o tej po wia to wej im pre zie.

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 wła śnie 14 czerw ca, trze ci
za pla no wa ny jest na 27 wrze śnia,
a ostat ni – na 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 – se nio rzy/ki
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 – ama to -
rzy/ki (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 r iusz Steu er,  
nr tel. 607-442-978, e -ma il: 
da rio -81@o2.pl. 

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.

(RG)

Trwa III Grand Prix Zie mi Gli wic kiej w Te ni sie Sto ło wym 

Me da li ści dru gie go tur nie ju Grand Prix w ka te go riach ama to rzy, mło dzież i open – w to wa rzy stwie sę dziów głów nych Da riu sza Steu era oraz Ja ro sła wa To mic kie go. 
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Zwy cięz cy te ni so wych zma gań w Knu ro wie
oraz ich or ga ni za to rzy. 

Na po dium sta nę li zwy cięz cy po -
szcze gól nych ka te go rii bie gu.
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Wie le tro fe ów z za wo dów jeź dziec -
kich przy wieź li za wod ni cy re pre -
zen tu ją cy Sto wa rzy sze nie Spor to we
Ran cho u Mar ka w Bar głów ce.

W dniach 7-8 czerw ca w No wym Ja -
wo ro wie od by ły się Za wo dy Kwa li fi -
ka cyj ne do Mi strzostw Pol ski Pol skiej
Li gi We stern i Ro deo. Sto wa rzy sze nie
Spor to we Ran cho u Mar ka w Bar głów -
ce re pre zen to wa li na nich: w ka te go rii
YOUTH 13& UN DER Zu zan na Czer -
wiń ska na ko niu Hia cynt, w ka te go rii
YOUTH Mak sy mi lian Szu miń ski
na ko niu Da ko ta, w ka te go rii OPEN

oraz AMA TEUR Sa bi na Wi de ra
na ko niach Bat man i Dan te's Red
Mo unt.

Dla pa ry jeź dziec kiej Sa bi na
Wi de ra i Dan te's Red Mo unt był
to de biut na za wo dach ran gi ogól -
no pol skiej, któ ry wy padł do brze,
gdyż zaj mo wa ła ona w każ dym
z czte rech star tów miej sca punk -
to wa ne tuż za po dium (4-6 miej -
sca). Po zo sta łe trzy pa ry jeź dziec kie
każ dy start koń czy ły na me da lo wej po -
zy cji, zdo by wa jąc łącz nie 12 me da li (6
zło tych, 4 srebr ne oraz 2 brą zo we). Zu -
zan na Czer wiń ska na Hia cyn cie wy -
wal czy ła srebr ny me dal w kon ku ren cji
We stern Ple asu re i We stern Hor se man -
ship oraz brą zo wy me dal w kon ku ren -

cji Tra il. Mak sy mi lian Szu miń ski
na Da ko cie zdo był zło ty me dal w kon -
ku ren cji We stern Ple asu re i Tra il oraz
srebr ny me dal w kon ku ren cji We stern
Hor se man ship. Nie do ści gnio na by ła
Sa bi na Wi de ra na Bat ma nie. Za wod -
nicz ka wy wal czy ła w ka te go rii Ama -
teur zło ty me dal w kon ku ren cji We -
stern Ple asu re i We stern Hor se man ship,
srebr ny me dal w kon ku ren cji Tra il
w ka te go rii Open, zło ty me dal w kon -
ku ren cji We stern Ple asu re oraz Tra il,
brą zo wy me dal w kon ku ren cji We stern
Hor se man ship. 

War to do dać, iż Sa bi na Wi de ra oraz
Mak sy mi lian Szu miń ski ma ją re pre -
zen to wać Pol skę na za wo dach MID -
DLE EU RO PE AN CUP (Pu char Eu ro -
py Środ ko wej) w swo ich ka te go riach
wie ko wych, któ re od bę dą się w Cze -
skiej Re pu bli ce we wrze śniu.

(SoG) 

Uda ny po czą tek se zo nu

Za wod nicz ki tre nu ją ce w Ran -
cho u Mar ka świet nie spi sa ły się
na za wo dach w No wym Ja wo -
ro wie.
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– Spor tem in te re so wa łam się od naj -
młod szych lat, cho ciaż w ro dzi nie nikt
go za wo do wo nie upra wiał. Na wet mój
brat bliź niak ni gdy nie zaj mo wał się
pił ką noż ną. Za to ja za wsze lu bi łam
bie gać z pił ką – wspo mi na pa ni Jo an na.
Gdy mia ła 15 lat, za czę ła grać w klu bie
Pia stun ki Gli wi ce. Na tre ning za pro wa -
dzi ła ją cio cia, któ ra prze czy ta ła ogło -
sze nie o na bo rze. Już po pierw szym
tre nin gu za pro po no wa no jej, by zo sta ła
w klu bie i tak za czę ła się jej pro fe sjo -
nal na przy go da z pił ką. 

Pa ni Jo asia w bar wach Pia stu nek
gra ła w I li dze, klub dwu krot nie zdo -
był Mi strzo stwo Pol ski, a żer ni czan ka
wy stę po wa ła tak że w ka drze Pol ski za -
rów no ju nio rek, jak i se nior skiej. Kie -
dy w po ło wie lat 90. klub zo stał roz -
wią za ny, za koń czy ła pił kar ską ka rie rę.
Po ja wi ła się wpraw dzie pro po zy cja
gry, ale w War sza wie, a jak przy zna je
pa ni Jo asia, tu taj mia ła ro dzi nę, dom

i pra cę, więc nie chcia ła się wy pro wa -
dzać. 

Dwa la ta te mu w Żer ni cy za ło ży ła
żeń ską dru ży nę, pił kar ki rok te mu
prze nio sły się do Wil czy i gra ją
pod szyl dem LKS Wil ki Wil cza. Ko -
bie ca eki pa gra w III li dze, a w tym se -
zo nie upla so wa ła się na szó stej po zy cji.
W dru ży nie jest po nad 20 za wod ni -
czek, w prze dzia le wie ko wym od 14
do 34 lat. Są to nie tyl ko miesz kan ki
na sze go po wia tu, ale i Gli wic, Ryb ni -
ka, Orze sza, Prze gę dzy, Czer wion ki -
-Lesz czyn i oko lic Ryb ni ka. Ra zem
z pa nią Jo asią dziew czy ny tre nu ją Piotr
Wa lu ga oraz Ju sty na Pyt ko. 

– Dzię ki przy chyl no ści pre ze sa
„Wil ków” Ry szar da Sta wia rza ma my
kom for to we wa run ki tre nin gów, udo -
stęp nio ne bo isko i sprzęt, wszyst ko
bez płat nie – mó wi tre ner ka. – Jed nak
me cze wy jaz do we, a w tym ro ku by ły
ta kie m.in. do Żyw ca i Sko czo wa,

kosz tu ją, więc choć otrzy mu je my do ta -
cję z gmi ny, to wie le rze czy po kry wa -
my sa mi in dy wi du al nie. Stąd nie ustan -
nie po szu ku je my spon so rów. 

Pa ni Jo asia ukoń czy ła stu dia eko no -
micz ne oraz tech ni kum ko le jo we, jej
za wód nie wie le ma za tem wspól ne go
z wy czy no wym spor tem. 

– Bo pił ka noż na to przede wszyst -
kim mo ja pa sja. Tre nu ję dziew czy ny,
bo spra wia mi to ra dość i za chę cam
wszyst kie lu bią ce pił kę noż ną do spró -
bo wa nia swo ich sił w na szym klu bie –
do da je tre ner ka. 

No wy se zon ru sza w sierp niu, jed -
nak przez ca ły rok dziew czy ny za in te -
re so wa ne grą w pił kę mo gą zgła szać
się do pa ni Jo asi – nr tel. 600 193 830.
Tre nin gi od by wa ją się dwa ra zy w ty -
go dniu – w śro dy i piąt ki
od godz. 18.30 (trwa ją ok. 1,5 – 2 h)
na bo isku LKS „Wil ki” Wil cza. 

(SoG)

Pił ka w żeń skim wy da niu 

Dru ży na dziew czyn LKS „Wil ki” Wil cza. 
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Na bo isku spor to wym w Wie low si
od był się po raz czwar ty Mię dzyg -
min ny Tur niej Si ła cza „Wie lo -
wieś 2014”.  

W za wo dach spor to wych wzię li udział
miesz kań cy so łectw gmi ny Wie lo wieś,
a tak że ościen nych gmin. Kon ku ren cje
spor to wo -wy czy no we na czas obej mo -
wa ły: Prze no sze nie Sań, Wa liz ki Far me -
ra, Ukła da nie Blocz ków 30, 35, 40 kg,
Prze rzu ca nie Opon Cią gni ko wych,
Spa cer w Ze ga rze oraz Pod no sze nie
Cię ża ru. W Tur nie ju uczest ni czy ło 14
za wod ni ków, któ rzy ry wa li zo wa li
w ka te go riach in dy wi du al nej i ze spo ło -
wej. 

W ka te go rii dru ży no wej zwy cię ży ła
już po raz dru gi z rzę du re pre zen ta cja
so łec twa Dą brów ka, dru gie miej sce za -

ję ła dru ży na z Wie low si, trze cie miej -
sce przy pa dło dru ży nie fir mo wej SA -
PES – Czar ków. W ka te go rii in dy wi du -
al nej zwy cię żył już po raz dru gi z rzę -
du Jo achim Schy gul la z Wie low si.
Dru gie miej sce przy pa dło An drze jo wi
Zienć z Dą brów ki, trze cie miej sce za jął
re pre zen tant Dą brów ki
Sła wo mir Bi skup. Naj -
młod szym za wod ni kiem
oka zał się An drzej Zienć
z Dą brów ki, a naj star -
szym Hu bert Gaw lik
z Wie low si – wrę czo no
im do dat ko we pu cha ry. 

Tur niej prze biegł
w spor to wej at mos fe rze
przy znacz nym do pin gu
ki bi ców, sym pa ty ków

spor tów si ło wych licz nie zgro ma dzo -
nych na try bu nach bo iska w Wie low si.
Or ga ni za to rzy i wła dze sa mo rzą do we
ufun do wa li pu cha ry i na gro dy rze czo -
we dla zwy cięz ców. Wójt gmi ny Wie -
lo wieś Gin ter Skow ro nek, za stęp ca
prze wod ni czą ce go Ra dy Gmi ny Ró ża

Re kus oraz czło nek Za rzą du Po wia tu
Gli wic kie go Sła wo mir Adam czyk wrę -
czy li oka za łe pu cha ry i na gro dy dla
zwy cięz ców. W czę ści ar ty stycz no -roz -
ryw ko wej wy stą pił ze spół PA GO, któ -
ry przy gry wał do za ba wy ta necz nej. 

Tur niej Si ła cza, pod pa tro na tem
wój ta gmi ny Wie lo wieś, zor ga ni zo wa -
ny zo stał przez soł ty sa i Ra dę So łec ką,
Lu do wy Klub Spor to wy „Tę cza” oraz
Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Wie low si.

(SoG)

Tur niej si ła cza z wie lo ma atrak cja mi

Jed ną z kon ku ren cji by ło Prze rzu ca nie Opon Cią gni ko wych.

Na gro dy wrę cza li m.in. Gin ter Skow ro nek i Sła wo -
mir Adam czyk.
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Jo an na Szulc z Żer ni cy (gm. Pil cho wi ce) od dziec ka lu -
bi ła pił kę noż ną – gra ła na po dwór ku, na szkol nych
bo iskach, a z bie giem cza su w klu bie – aż tra fi ła do re -
pre zen ta cji Pol ski. Po za koń cze niu ka rie ry pił kar ki sta -

ła się tre ner ką. Od dwóch lat pro wa dzi dam ską dru ży -
nę, wspól nie ze swy mi za wod nicz ka mi po ka zu jąc, że
w na szym po wie cie tak że dziew czy ny po tra fią do brze
ko pać pił kę. 



Cia sto pier ni ko we i szpli try od Elż -
bie ty – mię dzy in ny mi ta kie przy -
sma ki za ser wo wa ły pa nie z Ko ła
Go spo dyń Wiej skich w Wil czy, któ -
re wzię ły udział kon kur sie „Spi chle -
rzo we Go to wa nie – pro mo cja pro -
duk tów re gio nal nych”. Od był się
on 31 ma ja nad Je zio rem Pław nio -
wic kim, pod czas Pik ni ku tu ry stycz -
ne go z Po wia tem Gli wic kim. 

Cia sto pier ni ko we
� 2 jaj ka
� 10 dkg mar ga ry ny
� 2 szklan ki cu kru
� 3 szklan ki mą ki
� 2 szklan ki zsia dłe go mle ka/ma ślan ki
� 2 ły żecz ki so dy oczysz czo nej
� 2 łyż ki ka kao + przy pra wa do pier ni -
ka, moż na do dać orze chy, ro dzyn ki itp.

Wszyst ko ra zem do brze wy mie szać,
wy lać na bla chę, na wierzch kup ka mi
ukła dać mar mo la dę. Piec 20-30 min.

Szpli try od Elż bie ty
� 1 kg mą ki
� 3 kost ki mar ga ry ny
� 0,5 l kisz ki (kwa śne go mle ka)
� 1 op. cu kru wa ni lio wego
� Cu kier pu der do po sy pa nia

Mą kę, mar ga ry nę, kisz kę i cu kier
wa ni lio wy za gnieść, wy ro bić. Wło żyć
na 2 go dzi ny do lo dów ki. Po tem roz -
wał ko wać, for mo wać gwiaz decz ki, ko -
per ty, na ło żyć dże mu i piec ok. 40 min
w temp. 150°C. 
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„Nie żad na War sza wa, mó wię Ci, tyl ko
Gród Pi sko” – śpie wa ły pod czas
XIV Kon kur su Wie dzy o Po wie cie Gli -
wic kim uczen ni ce Szko ły Pod sta wo wej
nr 6 w Py sko wi cach wraz ze swym na -
uczy cie lem. Ta im pre za po ka za ła, jak
dro ga jest mło dym lu dziom ich ma ła
Oj czy zna.

Re pre zen tant ki Szko ły Pod sta wo wej
nr 6, któ re przy go to wa ły swój wy stęp
pod opie ką na uczy cie la hi sto rii Bła że ja
Kup skie go, za ję ły w kon kur sie pierw sze
miej sce. Ich wy stęp to był praw dzi wy show
– z do pra co wa nym ru chem, re kwi zy ta mi

(w ro li głów nej wy stą pi ły tu fla gi Py sko -
wic), śpie wo wi to wa rzy szył dźwięk gi ta ry,
a wciąż „wci na ją cy się” Bła żej Kup ski zdą -
żył przy tym wszyst kim w ży wych wstaw -
kach opo wie dzieć hi sto rię ich ro dzin ne go
mia sta. Nic dziw ne go, że ten mi ni -spek takl

ze brał gło śne bra wa pu blicz no ści
śle dzą cej kon kurs, któ ry od był się
pod ko niec ma ja w Sta ro stwie Po -
wia to wym w Gli wi cach.

Kon kurs, któ re go po my sło daw -
czy nia mi i or ga ni za tor ka mi (wspól -
nie ze sta ro stwem) są Te re sa Bo che -
nek i Han na Py ka 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, zgro -
ma dził spo re gro no po dob nych mi -
ło śni ków swych miej sco wo ści i po -
wia tu gli wic kie go. W tym ro ku mie -
li oni za za da nie przy go to wać grę
plan szo wą lub za baw kę dla dziec ka
te ma tycz nie zwią za ną z po wia tem,
a po nad to – za pre zen to wać sa mo -
dziel nie opra co wa ną pio sen kę
o swej miej sco wo ści lub gmi nie.
Wszy scy uczest ni cy kon kur su wy -
wią za li się z te go za da nia zna ko mi -
cie!

(RG)

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 Tu -
ry sty ka. Ma te ria ły pro mo cyj ne Po wia -
tu Gli wic kie go otrzy mu ją: Łu cja Ma ty -
sik, Ma riusz Sob ko wiak, Bar ba ra Zmy -
ślo na. 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 5 sierp nia
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) 

1. W tym mie ście po wia tu znaj du je się
zam ko we wzgó rze. 
2. Let nia prze rwa, da ją ca od po czy nek
od szko ły. 
3. W tej miej sco wo ści znaj du je się pla -
ża nad Je zio rem Pław nio wic kim. 
4. Na zwa dziel ni cy Py sko wic, od niej
wzię ło się tak że okre śle nie zbior ni ków

wod nych, utwo rzo nych w do li nie rze ki
Kłod ni cy. 
5. Nasz part ner ski po wiat nad mo rzem. 
6. … bra ci Grimm – by ły przed mio tem
kon kur su zor ga ni zo wa ne go przez Po -
wia to wą Bi blio te kę Pu blicz ną w Gli wi -
cach. 
7. Świę to plo nów. 

Gra plan szo wa, przy go to wa na przez eki pę z „szóst ki” w Py sko wi cach, da je do sko na łą moż li -
wość po zna nia po wia tu gli wic kie go.

Py ta nia do krzy żów ki:
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Wy pró bo wa ne prze pi sy

Sma ko ły ki z Wil czy

Z mi ło ści do swej ma łej Oj czy zny

Le piej niż w War sza wie!

Ja ko na urlo pie 
Ło stat nio szych ta – urlop za czy nom
Ucie chy ży cio mie niy ło mi nom.

Ech, sie urlop już pla nu ja
Ka szu ba mi ura du ja. 

Bro ni sław Wą tro ba

Ślą ska frasz ka

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

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

Cia sto pier ni ko we za chwy ca aro -
ma tem.
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Szpli try są pro ste do wy ko na nia
i pysz ne!
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Tak z wygranej cieszyli się reprezentanci Szkoły Podstawowej nr
6 w Pyskowicach – i Sławomir Adamczyk z Zarządu Powiatu
Gliwickiego, który wręczył im puchar (również pyskowiczanin).

Tyl ko Gród Pi sko, tyl ko Gród Pi sko
Wy jedź my stąd, sły szę znów z Two ich ust

Do wiel kie go mia sta za wsze gna ło Cię
A tu jest jak w baj ce, pięk nie jak ty siąc róż

Ja stąd nie wy ja dę, no i cześć

RE FREN (2 ra zy): Tyl ko Gród Pi sko, mó wię Ci
Nie ma lep sze go

Skończ już wresz cie śnić 
Nie żad na War sza wa, mó wię Ci

Tyl ko Gród Pi sko

W tym mie ście od ma łe go wy cho wa łem się
Znam każ dą ulicz kę oraz la tarń cień

Ko cham to mia sto, je go lu dzi, moc no tak
Tu taj chcę umrzeć, no i cześć

RE FREN (2 ra zy)


