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PISMO BEZPŁATNE

Dobrze
zasłużeni

Ste fa nia Grze go rzy ca wy stą pi ła 
w ślą skim stro ju i opo wie dzia ła gwa rą hi sto -
rię, któ ra roz ba wi ła wszyst kich do łez. Chór
„Sla vi ca Mu sa” na to miast za pre zen to wał
kil ka utwo rów mu zycz nych, da jąc prób kę
swych ogrom nych śpie wa czych moż li wo ści.
Lau re aci na gro dy „Be ne Me ri tus” w ten ar -
ty stycz ny spo sób po dzię ko wa li za jej przy -
zna nie wła śnie im. 

Więcej str. 4

KRUS 
w nowej
siedzibie

Zmie nił się ad res Pla ców ki Te re no wej
Ka sy Rol ni cze go Ubez pie cze nia Spo łe czne -
go w Gli wi cach. Z uli cy Gru szczyń skie go 2,
gdzie mie ści ła się przez la ta, prze nie sio na
zo sta ła na uli cę Pry ma sa Ste fa na Wy szyń -
skie go 11. No wa sie dzi ba jest ja sna, wy god -
na i funk cjo nal na.

Czytaj str. 3

Tęczowe
spotkania

W ra do snej at mos fe rze prze bie gał Fe sti -
wal Twór czo ści Nie peł no spraw nych „Gli -
wic kie Spo tka nia Tę czo we”. Po ka zał, jak
wie le sa tys fak cji mo że dać nie peł no spraw -
nym sztu ka – pre zen tu jąc się na sce nie Mło -
dzie żo we go Do mu Kul tu ry w Boj ko wie
udo wod ni li, że po tra fią śpie wać, tań czyć
i grać na na praw dę wy so kim po zio mie. 

Patrz str. 6

16 li sto pa da sta ro sta gli wic ki Adam Szczyp -
ka oraz se kre tarz Po wia tu Gli wic kie go Mag da -
le na Bud ny ode bra li w War sza wie ko lej ny cer -
ty fi kat, przy zna ny w ra mach Pro gra mu „Przej -
rzy sta Pol ska”. To du że wy róż nie nie – w ca łej
Pol sce nada ny on zo stał je dy nie dzie się ciu sta ro -
stwom po wia to wym.

Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach już dwa la -
ta te mu pod da ło się cer ty fi ka cji w ra mach te go
pro gra mu. Uzy ska nie cer ty fi ka tu gwa ran tu je prze -
strze ga nie przez urząd sze ściu za sad wła ści we go
rzą dze nia: przej rzy sto ści, bra ku to le ran cji dla ko -
rup cji, par ty cy pa cji spo łecz nej, prze wi dy wal no ści,
fa cho wo ści i roz li czal no ści. W tym ro ku pro gram
był kon ty nu owa ny – sta ro stwo pod da ło się au dy to -
wi w trzech za kre sach dzia ła nia: kart usług świad -
czo nych w sa mo rzą dzie, współ pra cy z or ga ni za -
cja mi po za rzą do wy mi oraz funk cjo no wa nia Biu le -
ty nu In for ma cji Pu blicz nej. Pro wa dzo ne by ły tak -
że szko le nia dla pra cow ni ków, ma ją ce na ce lu pod -
no sze nie ja ko ści świad czo nych usług. 

Ode bra ny obec nie cer ty fi kat nada ny zo stał
za prze pro wa dza nie au dy tu wszystkich poddanych
mu zadań: we ry fi ka cji funk cjo nowa nia BIP -u,

opra co wa nia opi su usług świad czo nych w sa mo -
rzą dzie (w ra mach za sa dy przej rzy sto ści) oraz
opra co wa nia i wdro że nia pro gra mu współ pra cy 
z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi (w ra mach za sa dy
par ty cy pa cji spo łecz nej). Uro czy stość wrę cze nia
cer ty fi ka tów od by ła się w sie dzi bie „Ga ze ty Wy -
bor czej”, któ ra jest współ or ga ni za to rem Pro gra mu
„Przej rzy sta Pol ska”. Ode bra li je przed sta wi cie -
le 47 jed no stek sa mo rzą du te ry to rial ne go z ca łej
Pol ski – naj wię cej by ło wśród nich urzę dów miast,
po za tym 12 gmin i 10 po wia tów. 

– Za mie rza my brać udział rów nież 
w na stęp nych eta pach pro gra mu, je że li tyl ko ta kie
bę dą or ga ni zo wa ne – mó wi se kre tarz Po wia tu Gli -
wic kie go, Mag da le na Bud ny. – Wszyst ko po to, by
jak naj bar dziej uspraw nić każdą z dziedzin
funkcjonowania starostwa. 

Fun da to rem pro gra mu „Przej rzy sta Pol ska” jest
Pol sko -Ame ry kań ska Fun da cja Wol no ści, a je go
or ga ni za to rem Fun da cja Roz wo ju De mo kra cji Lo -
kal nej. Współ or ga ni za to rzy to po za „Ga ze tą Wy -
bor czą” rów nież Cen trum Edu ka cji Oby wa tel skiej,
Fun da cja im. S. Ba to re go i Bank Świa to wy.

(RG)

PRZEJRZYSTY POWIAT
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Adam Szczypka z certyfikatem „Przejrzystej Polski”, obok Magdalena Budny. Pierwsza z lewej prezes Fundacji
Rozwoju Demokracji Lokalnej, Barbara Imiołczyk. 
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Zbli ża się ko niec ro ku, co nie uchron nie skła nia
do re flek sji i pod su mo wań te go, co wy da rzy ło się
w cią gu ostat nich dwu na stu mie się cy. Mnie, ja ko
go spo da rza Po wia tu Gli wic kie go naj bar dziej cie szy
to, co uda ło się u nas do ko nać w dzie dzi nie in we -
sty cji. To, co wzbo ga ci ło je go in fra struk tu rę i spra -
wia, że miesz kań com ży je się tu le piej i wy god niej. 

Mogliśmy przeznaczyć na ten cel w mi ja ją cym
ro ku 15 pro cent bu dże tu po wia tu, dzie ląc te pie nią -
dze na in we sty cje dro go we, szkol ne, szpi tal ne,
w do mach po mo cy spo łecz nej i w sta ro stwie. 

Dzię ki te mu uda ło się nie daw no do koń czyć naj -
więk szą in we sty cję dro go wą po wia tu ostat nich lat,
cze go zwień cze niem by ło od da nie do użyt ku dro gi
Klesz czów -Ta ci szów. Przed się wzię cie to, współ fi -
nan so wa ne ze środ ków unij nych, jest po cząt kiem
bu do wy sie ci dróg al ter na tyw nych dla au to stra dy
A4. Łącz nie sta ro stwo uzy ska ło na ten cel 3,1 mln zł
do fi nan so wa nia. In ne in we sty cje dro go we mi nio ne -
go ro ku to m.in. re mont uli cy Gli wic kiej w Py sko wi -
cach, dro gi po wia to wej w Żer ni cy i w gmi nie Wie -
lo wieś, uli cy Wil so na oraz chod ni ków przy ul. Szpi -
tal nej i 1 Ma ja w Knu ro wie. Do czę ści z tych in we -
sty cji do ło ży ły się fi nan so wo sa mo rzą dy lo kal ne, np.

Knu rów wsparł re mont chod ni ków przy Szpi tal nej.
Z ko lei na in ne przed się wzię cia, np. ter mo mo der ni -
za cję bu dyn ków szkol nych, po zy ska li śmy środ ki
z Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska
i Go spo dar ki Wod nej. Ze źró deł ze wnętrz nych
wspar te zo sta ły też pra ce pro wa dzo ne w do mach po -
mo cy spo łecz nej. W tych pla ców kach ko niecz ne są
du że na kła dy, zwią za ne z obo wiąz kiem pod no sze -
niem ich stan dar du. Po raz pierw szy od lat in we stu -
je my te raz w obiek ty spor to we na te re nie szkół po -
wia to wych. Roz po czę cia re mon tu do cze kał się tak -
że szpi tal w Py sko wi cach. Oby i w przy szłym ro ku
uda ło się w na szym po wie cie po czy nić ko lej ne – tak
bar dzo wy cze ki wa ne – in we sty cje w szko łach, szpi -
ta lach i DPS -ach, po pra wić sieć dróg i chod ni ków.
Bę dę o to bar dzo za bie gał. Sta ro sta gli wic ki

Adam Szczyp ka

Szanowni Czytelnicy!Szanowni Czytelnicy!

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

25 paź dzier ni ka od by ła
się XIII se sja Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go. Zdo mi no wa ły ją spra wy pro -
gra mo we. Nie za bra kło tak że mi łe -
go ak cen tu, ja kim by ło wrę cze nie
na gród „Be ne Me ri tus“. 

W pro gra mie se sji zna la zło się kil -
ka uchwał o zna cze niu pro gra mo wym
i stra te gicz nym. Za nim one jed nak za -
pa dły, przed sta wio no ob szer nie do ku -
men ty, nad któ ry mi tym ra zem po -
chy li li się rad ni. Pra ca nad ta ki mi ak -
ta mi jest dłu ga i żmud na, wy ma ga ją
one uwzględ nie nia wie lu czyn ni ków
i prze pi sów oraz da ru prze wi dy wa nia,
co mo że w da nej dzie dzi nie ży cia po -
wia tu wy da rzyć się w naj bliż szych la -
tach, a tak że po sia da nia wi zji, co się
chce przy ich po mo cy osią gnąć. Dla -
te go cie szę się, że ta kie do ku men ty
po wsta ły i zy ska ły apro ba tę rad nych.
Są nie zbęd ne m.in. przy ubie ga niu się
o środ ki unij ne. Pierw szy z nich okre -

śla Po wia to wy Pro gram Po mo cy
Dziec ku i Ro dzi nie na la ta 2007-
2015, a dru gi – Stra te gię Roz wią zy -
wa nia Pro ble mów Spo łecz nych Po -
wia tu Gli wic kie go na la ta 2007-2020. 

Rad ni za po zna li się tak że z in for -
ma cja mi na te mat re ali za cji Stra te gii
Roz wo ju Po wia tu Gli wic kie go na la -
ta 2005-2020. Po wsta ła ona przed kil -
ku la ty i te raz uważ nie trze ba się przy -
glą dać, jak uda je się ją wpro wa dzać
w ży cie. Pod ob ra dy tra fi ła rów nież
uchwa ła w spra wie uchwa le nia no we -
go Re gu la mi nu Or ga ni za cyj ne go Sta -
ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach,
któ ra przy ję ta zo sta ła przez Ra dę. No -
wy re gu la min za cznie obo wią zy wać
od 1 stycz nia 2008 ro ku i ozna cza
pew ne zmia ny w funk cjo no wa niu sta -
ro stwa – oczy wi ście na lep sze. 

Na wnio sek sta ro sty wy co fa na zo -
sta ła z po rząd ku ob rad uchwa ła do ty -
czą ca ogra ni cze nia dzia łal no ści Sa -
mo dziel ne go Pu blicz ne go Za kła du
Opie ki Zdro wot nej ZOZ w Knu ro -
wie. Bez uwag rad ni do ko na li bie żą -
cych zmian w bu dże cie Po wia tu Gli -
wic kie go na br., wy ni ka ją cych z ko -
niecz nych prze su nięć fi nan so wych.
W trak cie se sji mie li śmy tak że mi ły
ak cent ar ty stycz ny, zwią za ny z wrę -
cze niem na gród „Be ne Me ri tus”, jed -
nak na ten te mat nie bę dę pi sał, bo
wię cej prze czy ta cie na 4. stro nie te go
wy da nia „Wia do mo ści Po wia tu Gli -
wic kie go”. 

www.powiatgliwicki.pl

WIE ŚCI Z SE SJI Ko mi sja Zdro wia w „Ostoi” 
Wy jaz do wy cha rak ter mia ło po sie dze nie Ko mi sji Zdro wia Ra dy Po -

wia tu Gli wic kie go, któ re od by ło się 18 paź dzier ni ka. Wcho dzą cy w jej
skład rad ni tym ra zem ob ra do wa li w Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Osto -
ja” w So śni co wi cach. 

Prze wod ni czą ca ko mi sji, Elż bie ta Ko ło dziej pod kre śli ła, że wy jaz -
do we po sie dze nie ma na ce lu za po zna nie się z funk cjo no wa niem i pla -
na mi na przy szłość so śni co wic kie go DPS -u. Pla ców ka ta w ostat nich la -
tach pod da wa na jest licz nym re mon tom, do sto so wu ją cym jej stan dard
do no wych wy mo gów. W 2008 ro ku mu si ona speł niać wa run ki, okre ślo -
ne w roz po rzą dze niu mi ni stra zdro wia, ina czej gro zi jej ska za nie na wy -
mar cie po cząw szy od 2010 ro ku. Rad nych po „Ostoi” opro wa dził jej dy -
rek tor, Ja ro sław Menc fel. Pla ców ka bo ry ka się z wie lo ma pro ble ma mi,
któ re są roz wią zy wa ne w mia rę moż li wo ści fi nan so wych. Stoi przed ko -
niecz no ścią dal szych re mon tów, jak i roz bu do wy bądź zmniej sze nia licz -
by prze by wa ją cych w niej osób.

Ko mi sja zaj mo wa ła się tak że spra wa mi bie żą cy mi, wy ni ka ją cy mi
z te ma ty ki paź dzier ni ko wej se sji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, któ ra w du -
żej mie rze po świę co na by ła pro ble mom zdro wia i po mo cy spo łecz nej.
W jej po sie dze niu brał udział m.in. wi ce sta ro sta Sła wo mir Adam czyk.

(RG)

Sa la, gdzie od by wa ją się za ję cia re ha bi li ta cyj ne, jest już po re mon cie, po dob nie
jak wie le in nych po miesz czeń w „Ostoi”. 
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Pięk na przy chod nia
W Wie low si od da na zo sta ła do użyt ku no wa sie dzi ba Przy chod ni

NZOZ. Pla ców ka jest no wo cze sna i speł nia wszel kie wy mo gi, sta wia ne
ta kim pla ców kom przez mi ni ste rial ne prze pi sy. Mie ści po rad nię dla dzie -
ci zdro wych, po rad nię dla dzie ci cho rych, po rad nię ogól ną, ga bi net sto ma -
to lo gicz ny i ga bi net za bie go wy. Zlo ka li zo wa na jest w bu dyn ku, któ ry po -
przed nio mie ścił Urząd Gmi ny. Koszt je go za adap to wa nia do po trzeb pla -
ców ki służ by zdro wia oraz mo der ni za cji i re mon tu wy no sił 815 tys. zł.
Pie nią dze po cho dzą z bu dże tu gmi ny, czę ścio wo też in we sty cję wsparł
bank, w któ rym za cią gnę to kre dyt na ten cel. Re mont roz po czął się w ma -
ju, a za koń czył w paź dzier ni ku br.

Wstę gę pod czas uro czy sto ści otwar cia przy chod ni prze cię li sta ro sta
gli wic ki Adam Szczyp ka, wójt Wie low si Gin ter Skow ro nek oraz dr Ur -
szu la No wic ka, któ ra wraz z dr Mar kiem Sa wic kim pro wa dzą tu dzia łal -
ność me dycz ną. 

– Cie szę się, że gmi na Wie lo wieś po tra fi ła tak do brze za dbać o pla ców -
kę służ by zdro wia dzia ła ją cą na swym te re nie – po wie dział pod czas uro -
czy sto ści sta ro sta Adam Szczyp ka. – Mo że być pod tym wzglę dem wzo -
rem dla in nych miast i gmin, po nie waż mi mo nie wy so kie go bu dże tu, ja -
kim dys po nu je, po tra fi ła wy asy gno wać na ten cel nie zbęd ne środ ki.

(RG)

KRUS w nowej siedzibie
Zmie nił się ad res sie dzi by Pla ców ki Te re no wej Ka sy Rol ni cze go Ubez -

pie cze nia Spo łecz ne go w Gli wi cach. Z uli cy Grusz czyń skie go 2 prze nie -
sio na zo sta ła nie daw no na uli cę Pry ma sa Ste fa na Wy szyń skie go 11 (bu dy -
nek „Proj prze mu” Gli wi ce, par ter po pra wej stro nie).

No wa sie dzi ba jest ja sna i prze stron na – mie ści łącz nie 10 po miesz czeń,
w tym wy god ną po cze kal nię dla klien tów KRUS -u. Per so nel pla ców ki sta -
no wi pięć osób oraz kie row nik Kry sty na Krę giel. Ob słu gu je 2,7 tys. ubez -
pie czo nych z te re nu po wia tu ziem skie go gli wic kie go (po za gmi ną Gie rał -
to wi ce, ale zmie ni się to w przy szłym ro ku) oraz dwóch grodz kich: Gli wi -
ce i Za brze. 

Pla ców ka czyn na jest od pon. do czw. w godz. 7.00-15.00, a w piąt ki
od godz. 7.00 do 15.30. Nr tel. 032 230 83 41, faks 032 302 90 29, e -ma il
gli wi ce@krus.gov.pl. (RG)

Krystyna Kregiel (pierwsza z prawej) wraz z pracownicami gliwickiej placówki
cieszą się ze zmiany jej siedziby.

Jak sięgnąć po unijne
środki?

13 grud nia o godz. 11.00 w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach od bę -
dzie się se mi na rium in for ma cyj ne po świę co ne moż li wo ściom po zy ska nia
środ ków unij nych dla ma łych i śred nich przed się biorstw. Udział bez płat ny,
do dat ko we in for ma cje i zgło sze nia pod nr tel. 032 332-66-53 lub 032 332-
66-10. 
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Przychodnia wyposażona jest m.in. w nowoczesny ultrasonograf, który prezentuje
dr Marek Sawicki.
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Uła twie nie star tu mło dym rol ni kom oraz
mo der ni za cja go spo darstw rol nych by ły te -
ma ta mi szko le nia, któ re zor ga ni zo wa ne zo sta -
ło 30 paź dzier ni ka w Sta ro stwie Po wia to wym
w Gli wi cach.

Za gad nie nie te przy bli ży li rol ni kom Mar ta
Gil i An drzej Ja nic ki – przed sta wi cie le Od -
dzia łu Re gio nal ne go w Czę sto cho wie Agen cji
Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol nic twa oraz
An drzej Frej no, kie row nik Biu ra Po wia to we go
ARiMR w Py sko wi cach. 

– By ło to jed no z cy klu szko leń, ja kie or ga ni -
zu je my dla rol ni ków – mó wi Mar cin Stron -
czek, czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go.
– Ma ją róż no rod ną te ma ty kę, or ga ni zu je my je

przy współ pra cy z in sty -
tu cja mi, któ re po ma ga ją
w prze ka zy wa niu rol ni -
kom prak tycz nej wie dzy
na te mat in te re su ją cych
ich, ak tu al nych za gad -
nień, ko niecz nych
przy pro wa dze niu go spo -
darstw. 

(RG)
Przy peł nej sa li in for ma cji
udzie la li rol ni kom (od le -
wej) A. Frej no, M. Stron -
czek, M. Gil i A. Ja nic ki. 

START I MODERNIZACJA
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Do brze za słu że ni

Ste fa nii Grze go rzy cy (z le wej) ży cze nia skła da ła ubra na rów nież w strój ślą ski rad -
na Te re sa Bo che nek.

W trak cie paź dzier ni ko wej se sji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go wrę czo ne
zo sta ły na gro dy „Be ne Me ri tus”, przy zna wa ne co ro ku szcze gól nie za słu żo -
nym oso bom i in sty tu cjom. Z rąk prze wod ni czą ce go Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go, a za ra zem prze wod ni czą ce go Ka pi tu ły Na gro dy Ta de usza Ma mo ka,
któ re mu przy wrę cza niu na gród to wa rzy szy li sta ro sta Adam Szczyp ka oraz
pre zy dent Knu ro wa Adam Rams, ode bra li je Ste fa nia Grze go rzy ca i Chór
Ka me ral ny „Sla vi ca Mu sa” z Knu ro wa. 

Ste fa nia Grze go rzy ca jest krze wi ciel ką ślą skiej tra dy cji i gwa ry, za ło ży -
ciel ką ze spo łu folk lo ry stycz ne go „Wra zi dlo ki”, lau re at ką kon kur su „Po na -
szy mu, czy li po ślą sku”, po et ką, au tor ką słów hym nu Knu ro wa. Chór Ka me -
ral ny „Sla vi ca Mu sa” to zwy cięz ca licz nych kon kur sów i fe sti wa li w kra ju
i za gra ni cą. Ze spół jest ini cja to rem i or ga ni za to rem Dni Mu zy ki Chó ral nej
w Knu ro wie. Na gro da „Be ne Me ri tus” przy zna na zo sta ła tak że w tym ro ku
bar dzo ak tyw nie dzia ła ją ce mu od 10 lat Fo rum Mło dzie ży Sa mo rzą do wej
z Gie rał to wic. Pro wa dzi ono wie le pro jek tów z za kre su edu ka cji, kul tu ry,
spor tu, po mo cy spo łecz nej i roz wo ju spo łe czeń stwa oby wa tel skie go. Dzię -
ki Fo rum po wstał pierw szy w po wie cie gli wic kim lo kal ny ośro dek do radz -
twa i po śred nic twa pra cy – Gmin ne Cen trum In for ma cji. (RG)

Sty pen dyst ki pre mie ra
Naj lep si ucznio wie szkół śred nich z te re nu po wia tu gli wic kie go,

Gli wic, Za brza i Ru dy Ślą skiej ode bra li sty pen dia, ufun do wa ne
przez pre ze sa Ra dy Mi ni strów. W gro nie tym zna la zły się dwie
uczen ni ce Ze spo łu Szkół im. J. I. Pa de rew skie go w Knu ro wie. 

Uro czy stość z tej oka zji od by ła się 25 paź dzier ni ka w Ze spo le Szkół
Ogól no kształ cą cych nr 1 w Gli wi cach. Na gro dy pre mie ra otrzy ma ło kil -
ku dzie się ciu uczniów szkół śred nich z te re nu dzia ła nia gli wic kiej de le -
ga tu ry Ku ra to rium Oświa ty w Ka to wi cach. To du że wy róż nie nie, przy -
zna ne w Pol sce tyl ko 4 tys. oso bom. By je otrzy mać, trze ba mieć naj -
wyż szą śred nią ocen w swo jej szko le, świa dec two z wy róż nie niem lub
in ne osią gnię cia w olim pia dach bądź kon kur sach szkol nych. Ze szkół
po wia tu gli wic kie go sty pen dia ta kie do sta ły tyl ko Dag ma ra Ma zu rek
z Li ceum Pro fi lo wa ne go im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie oraz An -
na Wo lak z Li ceum Ogól no kształ cą ce go im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie. Dag ma ra w tym ro ku szkol nym bę dzie zda wać ma tu rę,
a po tem pla nu je stu dio wać eko no mię w Aka de mii Eko no micz nej w Ka -
to wi cach lub Wyż szej Szko le Przed się bior czo ści w Gli wi cach. Ania tak -
że jest ma tu rzyst ką, ma śred nią ocen 5,08 i lau re at ką olim pia dy bio lo -
gicz nej. Za mie rza stu dio wać me dy cy nę w Ka to wi cach. (RG)

Od le wej: wy cho waw czy ni Dag ma ry Ma rze na Ko len da, Ania, Dag ma ra oraz
wi ce sta ro sta Sła wo mir Adam czyk, któ ry wrę czył im sty pen dia. 

Adam Szczyp ka (z pra wej) ode brał od zna cze nie z rąk
Igo ra Śmie tań skie go, dy rek to ra Wy dzia łu In fra struk -
tu ry Ślą skie go Urzę du Wo je wódz kie go w Ka to wi cach.

Uro czy ste ob cho dy Dnia Bu dow la nych
zor ga ni zo wał 12 paź dzier ni ka Zwią zek Pra -
cow ni ków Bu dow nic twa w Gli wi cach. Pod -
czas uro czy sto ści wrę czo ne zo sta ły od zna cze -
nia re sor to we, wo je wódz kie oraz bran żo we,
a tak że pu cha ry. Wśród od zna czo nych był

m.in. sta ro sta gli wic ki Adam Szczyp ka, z wy -
kształ ce nia i za wo du dłu go let ni in ży nier bu -
dow nic twa.

Na uro czy stość przy by li m.in. po sło wie An -
drzej Ga ła żew ski i Wie sław Mar ty niuk, a tak -
że przed sta wi cie le władz wo je wódz kich i sa mo -
rzą do wych, sa mo rzą dów go spo dar czych oraz
licz nych in sty tu cji, któ rych przy wi tał pre zes
Związ ku Pra co daw ców Bu dow nic twa w Gli wi -
cach, An to ni Fa li kow ski. Od zna cze nia re sor to -
we – Od zna ki Ho no ro we za za słu gi dla Bu dow -
nic twa, nada wa ne przez mi ni stra bu dow nic twa,
otrzy ma ło 20 osób, m.in. sta ro sta gli wic ki Adam
Szczyp ka. 

– Cie szę się, że za uwa żo no mój wkład w roz -
wój bu dow nic twa w Knu ro wie, gdzie po przed -
nio pra co wa łem – mó wi sta ro sta. 

Adam Szczyp ka jest ab sol wen tem Po li tech ni -
ki Ślą skiej. Pra cę za czy nał w Przed się bior stwie
Bu dow nic twa Miesz ka nio we go Prze my słu Wę -
glo we go KOM BUD, a na stęp nie pra co wał
w KWK Knu rów w dzia le bu dow la nym. W ka -

den cji 2002-2006 peł nił funk cję wi ce pre zy den -
ta Knu ro wa. Brał wów czas udział we wszyst -
kich przed się wzię ciach ma ją cych na ce lu roz -

wój go spo dar czy te go mia sta. Do je go naj waż -
niej szych in we sty cji zre ali zo wa nych w Knu ro -
wie na le żą m.in. bu do wa prze dłu że nia ul. Szpi -
tal nej do dro gi kra jo wej 78 (in we sty cja do fi nan -
so wa na z PHA RE 2000), bu do wa ron da
na skrzy żo wa niu dro gi wo je wódz kiej 921
(współ fi nan so wa na przez Śl. Urząd Mar szał kow -
ski i Gmi nę Knu rów), mo der ni za cja Ra tu sza oraz
bu dyn ku Kry tej Pły wal ni, bu do wa Cmen ta rza
Ko mu nal ne go, ada pta cja bu dyn ków na miesz ka -
nia so cjal ne, bu do wa blo ków TBS -u oraz sze reg
re mon tów, mo der ni za cji i prze bu dów ulic, chod -
ni ków i pla ców. Wcze śniej, za nim zo stał wi ce -
pre zy den tem, przy czy nił się ja ko bu dow la niec
do po wsta nia w Knu ro wie wie lu obiek tów
miesz ka nio wych, uży tecz no ści pu blicz nej oraz
prze my sło wych, m.in. blo ków przy ul. Sien kie -
wi cza, Wil so na i So ko ła, przy chod ni zdro wia
przy ul. Dwor co wej, do bu do wy skrzy dła Szpi ta -
la Miej skie go i bu do wy łaź ni gór ni czej na te re nie
KWK Knu rów. 

(RG)

STAROSTA, CO BUDUJE
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26 paź dzier ni ka na Wy dzia le Pra wa i Ad mi ni stra cji Uni wer -
sy te tu Ślą skie go w Ka to wi cach od był się fe sti wal pro gra mu
„Ucze nie się przez ca łe ży cie”. Je go współ or ga ni za to rem by ło
Ślą skie Ku ra to rium Oświa ty w Ka to wi cach. W fe sti wa lu
uczest ni czy li ucznio wie i na uczy cie le Ze spo łu Szkół Za wo do -
wych nr 2 w Knu ro wie, któ rzy bio rą udział w mię dzy na ro do -
wym pro gra mie „Le onar do da Vin ci” i re ali zu ją w je go ra mach
pro jekt „No wo cze sne dzia ła nia pro eko lo gicz ne na te re nach
gór ni czej eks plo ata cji wę gla ka mien ne go”. 

Ce lem fe sti wa lu by ło sze ro kie upo wszech nie nie w śro do wi sku
oświa to wym moż li wo ści, ja kie otwie ra eu ro pej ski pro gram edu ka -
cyj ny „Ucze nie się przez ca łe ży cie”, po zna nie za sad przy stę po wa -
nia do je go pro gra mów sek to ro wych oraz ich pro mo cja. Przed się -
wzię cie to by ło oka zją do lep sze go za po zna nia się z osią gnię cia mi
szkół i przed szko li wo je wódz twa ślą skie go w za kre sie edu ka cji eu -
ro pej skiej.

Za rów no szko ła, jak i na uczy cie le ZSZ nr 2 w Knu ro wie otrzy ma -
li gra tu la cje i po dzię ko wa nia od Ślą skie go Ku ra to ra Oświa ty za za an -
ga żo wa nie, pro mo wa nie i upo wszech nia nie w śro do wi sku eu ro pej -
skich pro gra mów edu ka cyj nych.

UCZENIE SIĘ
PRZEZ CAŁE

ŻYCIE
Ucznio wie ZSZ nr 2 w Knu ro wie przed sta wi li pod czas fe sti wa -

lu swo je osią gnię cia i wie dzę zdo by te przy re ali zo wa nia pro jek tu.
Gwo li przy po mnie nia na le ży do dać, że ZSZ nr 2 otrzy mał stu pro -
cen to we do fi nan so wa nie na sie dem na sto mie sięcz ny okres re ali za cji
pro jek tu. Je go be ne fi cjen ta mi zo sta ło trzy dzie stu uczniów szko ły.
W pierw szym ro ku re ali za cji pro jek tu na trzy ty go dnio we sta że
w dwóch in sty tu cjach, CFBA i F + U w Chem nitz w Niem czech
wy je cha ło dwu dzie stu uczniów. W chwi li obec nej na sta żu znaj du -
je się dzie się ciu uczniów w Stut t gar dzie, a or ga ni za cją ich gosz czą -
cą jest Zrze sze nie Pol skich In ży nie rów i Tech ni ków w Niem czech.

Dzię ki sta żom w nie miec kich przed się bior stwach na si ucznio -
wie zdo by wa li wie dzę i umie jęt no ści w dzie dzi nach, któ re w Pol -
sce do pie ro za czy na ją się roz wi jać. Kształ to wa nie świa do mo ści
eko lo gicz nej mło dzie ży to wa ru nek ko niecz ny, je śli za mie rza my
wpro wa dzić in no wa cje w prze my śle gór ni czym i wpły nąć na po -
pra wę sta nu śro do wi ska na tu ral ne go, a na Ślą sku jest to pro -
blem wciąż istot ny. Niem cy to kraj, któ ry świet nie ro zu mie tę bo -
lącz kę na sze go re gio nu i naj le piej w Eu ro pie ra dzi so bie ze skut -
ka mi klę ski eko lo gicz nej. Na si ucznio wie bę dą mo gli wie le się
od na szych part ne rów na uczyć i sys te ma tycz nie roz wi jać zdo by te
pod czas sta żu umie jęt no ści. Dzię ki te mu zwięk szą rów nież swo je
szan se na uzy ska nie atrak cyj nych miejsc pra cy w kra ju i za gra ni -
cą. 

Du że zna cze nie ma w tym wzglę dzie fakt, że kwa li fi ka cje i umie -
jęt no ści, zdo by te pod czas sta żu, bę dą udo ku men to wa ne w Eu ro pass
Mo bi li ty – do ku men cie Unii Eu ro pej skiej, a tym sa mym – na mo cy
po ro zu mień kra jów człon kow skich – uzna ne we wszyst kich jej kra -
jach. Szko ła ja ko pro mo tor pro jek tu dzię ki współ pra cy z part ne ra mi
do sko na li me to dy kształ ce nia za wo do we go, a tre ści na ucza nia wzbo -
ga cą się o no we mo du ły.

Lu cy na Szpa dzik

Laboratorium
doświadczeń

Co mo że za kłó cić wska za nia bu so li? Dla cze go ka lo ry fer jest ma gne sem,
a we wnątrz pusz ki sta lo wej nie ma po la ma gne tycz ne go? Na te go ty pu py ta -
nia od po wia da na uczy ciel ka fi zy ki w Ze spo le Szkół im. M. Ko nop nic kiej
w Py sko wi cach, pa ni Te re sa Ga bor–Mi ku ła, do wo dząc tym sa mym, że na uka
mo że być nie tyl ko przy dat na, ale i cie ka wa. 

Kie ro wa ni przez pa nią Ga bor ucznio wie, za an ga żo wa ni w pra cę ko ła na -
uko we go, po sta no wi li już kil ka lat te mu po dzie lić się swo ją wie dzą z młod szy -
mi ko le ga mi, or ga ni zu jąc dla nich po ka zy i pre zen ta cje. Pro po zy cja wzbu dzi -
ła za in te re so wa nie dy rek cji Szko ły Pod sta wo wej nr 6 oraz tam tej szej na uczy -
ciel ki przy ro dy... i tak na ro dzi ła się tra dy cja. Raz w ro ku na szą pra cow nię fi -
zycz ną od wie dza ją ucznio wie klas szó stych i wspól nie z li ce ali sta mi zgłę bia -
ją taj ni ki na uki, nie źle się przy tym ba wiąc.

Tak że i w tym ro ku szkol nym, 9 paź dzier ni ka, w ZSMK go ści li śmy pa nią
An nę Sto lar czyk wraz z jej pod opiecz ny mi. Wzo rem lat ubie głych na si
ucznio wie ze bra li ma te ria ły do kil ku rów no le głych ze sta wów do świad czal -
nych, wy raź nie uka zu ją cych zja wi ska ma gne ty zmu. Przy go to wa li cykl eks pe -
ry men tów i da li ko le gom oka zję do in spi ru ją cej za ba wy w ba da nie zja wisk
przy ro dy. 

Al do na Pi te ra

Krótko z „Paderewskiego”
W tym mie sią cu ucznio wie knu row skie go li ceum nie mo gli na rze kać na nu -

dę. Już na po cząt ku paź dzier ni ka w szko le od był się „Prze gląd gi ta ro wo -pia -
ni stycz ny”, któ ry zo stał zor ga ni zo wa ny przez pa na Da wi da Szy ma łę.

Z oka zji Dnia Na uczy cie la 12 paź dzier ni ka li ce ali ści zor ga ni zo wa li aka de -
mię dla swo ich na uczy cie li, a tak że ko le gów i ko le ża nek. Mło dzież po pi sa ła
się du żym ta len tem ak tor skim. Te go sa me go dnia od był się rów nież Ma ra ton
Fil mo wy. Ucznio wie do wcze snych go dzin po ran nych na stęp ne go dnia (so bo -
ta) oglą da li fil my pod opie ką na uczy cie li, któ rzy wy trwa le czu wa li nad ich
bez pie czeń stwem. Dzień po świę cie Edu ka cji Na ro do wej, 16 paź dzier ni ka,
dwie li ce alist ki wy stą pi ły przed gro nem pe da go gicz nym i przed sta wi cie la mi
Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach. Li ce ali ści, w ra mac h kół ka fil mo we go,
mie li oka zję obej rzeć film pt. „Era gon” i wy słu chać wy kła du przy go to wa ne go
przez kry ty ka fil mo we go.

W dru giej po ło wie paź dzier ni ka ucznio wie knu row skie go li ceum, tak jak
co ro ku, wy bra li no wy sa mo rząd szkol ny. Prze wod ni czą cym zo stał Mar cin
Ma zur z kla sy II b.

Na ta lia Do ra bia ła
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Gli wic kie Spo tka nia Tę czo we
W ra do snej at mos fe rze prze bie gał Fe sti wal Twór czo ści Nie -

peł no spraw nych „Gli wic kie Spo tka nia Tę czo we”, któ ry od był
się 17 paź dzier ni ka w Mło dzie żo wym Do mu Kul tu ry w Boj ko -
wie pod pa tro na tem ho no ro wym sta ro sty po wia tu gli wic kie go.
Po ka zał, jak wiel ką ra dość da je oso bom nie peł no spraw nym
mu zy ka, śpiew, ta niec czy te atr. I – jak do bre przed sta wie nia
po tra fią przy go to wać pod okiem in struk to rów. 

Du że wra że nie na wi dzach zro bił np. wy stęp uczest ni ków
Warsz ta tów Te ra pii Za ję cio wej „Otwar te Ser ca” z Dą bro wy Gór -
ni czej, któ rzy za pre zen to wa li układ cho re ogra ficz ny pt. „Ci mni si”
do mu zy ki Mi ke’a Old fiel da. In ny cha rak ter miał ka ba re to wy wy -
stęp uczest ni ków WTZ „Bądź z na mi” z Bę dzi na, za ty tu ło wa ny
„Bo z dziew czy na mi…”. Ogó łem pod czas fe sti wa lu za pre zen to -
wa ło się 12 ze spo łów z te re nu woj. ślą skie go. Wszy scy uczest ni cy
otrzy ma li dy plo my i słod kie upo min ki. Każ dy z ze spo łów na gro -
dzo ny też zo stał pa miąt ko wą sta tu et ką i otrzy mał cen ną na gro dę.
Im pre zę za koń czył wspól ny hap pe ning przy mu zy ce Or kie stry Dę -
tej KWK So śni ca -Ma ko szo wy oraz śpie wie ze spo łu In dy go
z MDK w Gli wi cach. Or ga ni za to ra mi Fe sti wa lu by li Cen trum In -
te gra cji Nie peł no spraw nych w Gli wi cach, Mło dzie żo wy Dom
Kul tu ry w Gli wi cach oraz Warsz ta ty Te ra pii Za ję cio wej „Tę cza”
w Gli wi cach.
Pod opiecz  ne
Do mu Po mo cy
S p o  ł e c z  n e j
„Osto ja” z So -
śni co wic za -
pre zen to wa ły
ży wio ło we wi -
do wi sko opar te
na ryt mach
mu zy ki mu -
rzyń skiej.

26 dru żyn Ochot ni czej Stra ży Po -
żar nej wzię ło udział w Mię dzy po wia -
to wych Za wo dach Strze lec kich o Pu -
char Sta ro sty Gli wic kie go, ro ze gra -
nych 27 paź dzier ni ka w Strzel cach
Opol skich. 

W za wo dach star to wa ły re pre zen -
tan ci jed no stek OSP z te re nu po wia tów
gli wic kie go i strze lec kie go, po dzie le ni
na pięć ka te go rii. Osob ną ka te go rię sta -
no wi li przed sta wi cie le Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej z Gli wic i Strze lec
Opol skich, a tak że re pre zen tan ci sta -
rostw po wia to wych i za rzą dów po wia -
to wych ZOSP, star tu ją cy w ka te go rii
VIP. 

Pierw sze miej sca w po szcze gól nych
ka te go riach dru żyn OSP za ję ły: OSP
Strzel ce Opol skie, OSP Za le sie Ślą skie,
OSP Bo rycz, OSP Wil cza oraz Za rząd
Gmin ny ZOSP RP Pil cho wi ce. W ka te -
go rii PSP zwy cię ży ła re pre zen ta cja KP
PSP w Strzel cach Opol skich. Wśród
VIP -ów naj lep szy mi strzel ca mi oka za li
się przed sta wi cie le Sta ro stwa Po wia to -
we go w Gli wi cach, star tu ją cy w skła -
dzie Krzysz tof Ki siel, Ar tur Ku rzal
i Zbi gniew Mać ko wiak. In dy wi du al -
nie zwy cię żył Sta ni sław Kra wiec. Za -
wo dy już po raz pią ty zor ga ni zo wał Za -
rząd Po wia to wy ZOSP w Gli wi cach. 

(RG)

Fo
 to

: M
ar

ci
n 

St
ro

nc
ze

k

Wystrzelali Puchar Starosty
Dziewczęta z OSP udowodniły, że świetnie strzelają. 
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Powiatowe Zawody Pływackie dla Młodzieży Szkół Ponadgimna-
zjalnych z Terenu Powiatu Gliwickiego odbyły się 15 listopada w Pły-
walni Krytej aQuaRelax w Knurowie. 

Wzięli w nich udział uczniowie Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego
w Knurowie, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie oraz Zespołu
Szkół im. M. Konopnickiej w Pyskowicach. Osobną drużynę wystawiło
Technikum nr 1 z „Paderewskiego”. 

Zawody rozegrane zostały w kilku konkurencjach, w których medalo-
we miejsca zajęli: A. Rzeźniczek i J. Zabłocka z ZS im. Paderewskiego
oraz K. Malczewska z ZS nr 2 (50 m stylem grzbietowym dziewcząt), 
J. Szumichora, A. Rzeźniczek i J. Zabłocka z „Paderewskiego” (50 m sty-
lem dowolnym i klasycznym dziewcząt), D. Stolarek i W. Bonio z Techni-
kum nr 1 oraz D. Pryła z ZS nr 2 (50 m stylem grzbietowym chłopców), 
P. Szutowicz z „Paderewskiego”, D. Stolarek i W. Bonio (m stylem dowol-
nym  chłopców) i A. Wiśniowski z ZS im. Paderewskiego, T. Juda 
z „Konopnickiej” i G. Głodzik z „Paderewskiego” (50 m stylem klasycz-
nym chłopców) oraz J. Szumichora, K. Wachowicz, R. Gmur i P. Szuto-
wicz z ZS im. Paderewskiego - sztafeta 4x50 stylem dowolnym. Druga 
w sztafecie była ekipa z ZS nr 2 w Knurowie, trzecią lokatę zajęli pływa-
cy z Technikum nr 1, a czwartą - z „Konopnickiej”. W klasyfikacji ogólnej
I miejsce zajął ZS im. Paderewskiego, zdobywając w klasyfikacji łącznej
201 punktów. II miejsce na podium zajęli reprezentanci ZS nr 2 w Knuro-
wie, a III – Technikum nr 1. Zwycięzcy odebrali puchary i gratulacje od
starosty Adama Szczypki, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gliwic-
kiego Szymona Kościarza, prezydenta Knurowa Adama Ramsa oraz
burmistrza Pyskowic Wacława Kęski. Pierwsze takie zawody zorganizo-
wało Starostwo Powiatowe Gliwicach we współpracy z Urzędem Miasta
Knurów, Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz knurowskim
WOPR-em. (RG)

NAJLEPSI PŁYWACY

Pływacy zwycięskich szkół z pucharami, w towarzystwie swych opiekunów oraz
starosty, wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Gliwickiego i prezydenta Knurowa.
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☺☺ 30 li sto pa da, godz. 20.00, Cen -
trum Kul tu ry „Za mek w Tosz ku”

– Mu zycz ne An drzej ki z ze spo łem Jazz Bar
Trio. Wstęp wol ny, re zer wa cja miejsc pod nu -
me rem tel. 032 233 44 93.

☺☺ 1 grud nia, Gmin ny Ośro dek Kul -
tu ry w Po ni szo wi cach (ul. Par ko -

wa 11) – za ba wa an drzej ko wa z Ze spo łem
Chrząsz cze. Bi le ty w ce nie 100 zł od pa ry
moż na na być w Urzę dzie Gmi ny Ru dzi niec
(u Iwo ny Fi lip) lub w GOK -u w Po ni szo wi -
cach. 

☺☺ 8-9 grud nia w godz. 16.00-20.00
na ryn ku w Py sko wi cach od bę -

dzie się Kier masz Świą tecz ny. Bę dzie moż na
ku pić świą tecz ne de ko ra cje i upo min ki. Atrak -
cje: grza ne wi no i nie spo dzian ki dla dzie ci.

☺☺ 8 grud nia w Klu bie Kul tu ry Lo -
kal nej „Sztu ka te ria” w Knu ro wie

od bę dzie się kon cert ze spo łu Bel ta ine (mu zy -
ka cel tyc ka). In for ma cje oraz re zer wa cja bi le -
tów: tel. 032 332-63-93. 

☺☺ 9 grud nia, Gmin ny Ośro dek Kul -
tu ry w Po ni szo wi cach,

godz. 16.00-20.00 – Kier masz Bo żo na ro dze -
nio wy. Moż na na być kart ki świą tecz ne oraz
ozdo by cho in ko we, a tak że na pić się grza ne go
wi na. Do chód zo sta nie prze zna czo ny na or ga -
ni za cję ob cho dów 50-le cia Szko ły Pod sta wo -
wej w Po ni szo wi cach. 

☺☺ 14 grud nia, Ze spół Szkół Za wo -
do wych nr 2 w Knu ro wie

– V Tur niej Pił ki Noż nej Szkół Po na gim na -
zjal nych Po wia tu Gli wic kie go. Or ga ni za tor
– Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach i Ze spół
Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie. 

☺☺ 15-16 grud nia, szko ła w Żer ni cy
– VIII In dy wi du al ne Mi strzo -

stwa Po wia tu Gli wic kie go w Te ni sie Sto ło -
wym. Uczest ni cy mo gą się zgła szać pod nr tel.
(032) 332-66-40. Or ga ni za tor: Sta ro stwo Po -
wia to we w Gli wi cach. 

☺☺ 16 grud nia na Zam ku w Tosz ku
od bę dzie się fi nał Kon kur su

na Po tra wę Świą tecz ną zor ga ni zo wa ne go
przez Cen trum Kul tu ry „Za mek w Tosz ku”,
Sto wa rzy sze nie „Mo ja Gmi na Nasz Po wiat”
oraz Fo rum Ko biet Zie mi Gli wic kiej. Wię cej
in for ma cji na stro nie in ter ne to wej www.za -
mek.to szek.pl.

☺☺ 22 grud nia w sa li wi do wi sko wej
MO KiS w Py sko wi cach od bę dzie

się kon cert Mi cha ła Ba jo ra. Bi le ty w ce -
nie 25 zł do na by cia w MO KiS, nu mer
tel. 032 233-25-34.

(Opr.: SG)

CO SIĘ WYDARZY? 

W po wie cie gli wic kim ma my kil ka na -
praw dę in te re su ją cych miejsc – ma łych
i więk szych izb mu ze al nych, któ re po wsta ły
dzię ki lu dziom z pa sją. Od wie dzić trze ba je
obo wiąz ko wo, bo to naj lep sza lek cja hi sto rii
na szej ma łej oj czy zny. Wi zy ta w mu zeum,
izbie pa mię ci lub tra dy cji to zna ko mi ty po -
mysł na gru dnio we ad wen to we po po łu dnie.
Po ni żej przed sta wia my dwa pierw sze ta kie
miej sca, za mie siąc na pi sze my o ko lej nych. 

MU ZEUM MIEJ SKIE W PY SKO WI CACH

Na pół no cy po wia tu, w sa mym ser cu Py sko wic
od 2003 r. z suk ce sem dzia ła Mu zeum Miej skie
w bu dyn ku Ra tu sza. Po wsta ło z ini cja ty wy Wła -
dy sła wa Ma co wi cza, któ ry mi mo wie lu trud no ści
do pro wa dził do je go utwo rze nia. Od tej po ry oso -
bi ście nad zo ru je i przy go to wu je nie mal że każ dą
eks po zy cję. A każ da z nich jest na praw dę in te re su -
ją ca te ma tycz nie, bo ga ta w cie ka we zbio ry i przy -
wo łu ją ca mi łe wspo mnie nia. Do dat ko wo pięk ne,
ele ganc kie i wy sma ko wa ne wnę trza py sko wic kiej
pla ców ki za chę ca ją do jej od wie dze nia.

– Od wie dza nas bar dzo wie le osób. Go ści li -
śmy zwie dza ją cych z Ka na dy, Bra zy lii, z Nie -
miec, ale tak że z róż nych re gio nów na sze go kra -
ju. Sta ra my się do bie rać te ma ty wy staw w ta ki
spo sób, że by każ dy zna lazł in te re su ją cy dla sie -
bie wy ci nek hi sto rii na sze go mia sta. Przy cho dzą
do mu zeum rów nież ucznio wie w ra mach lek cji
hi sto rii, zwie dza ją przy oka zji cza so we wy sta wy
ma lar stwa, rzeź by, roz wi ja jąc się po przez sztu kę
– opo wia da Bo że na Ja rzą bek, in struk tor ds. or -
ga ni za cji wy staw py sko wic kie go mu zeum.

Obec nie pra cow ni cy mu zeum za pra sza ją

do zwie dza nia czte rech wy staw sta łych: „Py sko -
wi ce wczo raj i dziś”, „Wy sta wa mi ne ra łów
i ska mie nia ło ści” oraz „Hi sto ria py sko wic kie go
Ra tu sza”. Szcze gól nie po le ca ją naj now szą eks -
po zy cję, któ ra przed sta wia hi sto rię trzech pa ra fii
rzym sko ka to lic kich w Py sko wi cach. Do dat ko wo
na par te rze mu zeum dzia ła Ga le ria Pod cień,
w któ rej do 8 grud nia po dzi wiać bę dzie moż na
ma łe in sce ni za cje ba jek czy li wy sta wę pt. „Baj -
ko wy świat”, a od 8 do 31
grud nia eks po zy cję Ru dol fa
Ry dla pt. „Dzie dzic two Ślą -
ska”.

Mu zeum Miej skie w Py sko -
wi cach mie ści się w Ra tu szu
przy Ryn ku nr 1 i czyn ne jest
od wtor ku do so bo ty
w godz. 16.00 – 18.00, w nie -
dzie le od 15.00 – 17.00, po nie -
dział ki – nie czyn ne. Zgła sza nie
grup zor ga ni zo wa nych do zwie -
dza nia w Dzia le Or ga ni za cji Wy -
staw pod nr tel. (032) 333 16 35.

IZBA ŁOD STAR KI W CHU DO WIE 

Bę dąc w Chu do wie nie wy pa da nie od wie -
dzić Izby łod Star ki – bo ta ką do słow nie na zwę
no si Izba Re gio nal na w Chu do wie, któ ra po -
wsta ła w po nad stu let nim bu dyn ku tzw. Sta rej
Szko ły. Twór czy nią izby jest Mo ni ka Or ga ni -
ściok, fi na list ka kon kur su „Po na sze mu czy li
po ślą sku” w 1993 r. Uro czy ste otwar cie Izby
łod Star ki na stą pi ło 22 lu te go 2004 r. W izbie
zgro ma dzo no licz ne eks po na ty XIX - i XX -
-wiecz nych przed mio tów użyt ko wych słu żą cych

na szym pra dziad kom i pra bab ciom. Więk szość
zbio rów po cho dzi z pry wat nych za so bów po my -
sło daw czy ni, bar dzo wie le przed mio tów prze ka -
za li rów nież miesz kań ców wsi. 

– Je śli więc ma cie pań stwo ocho tę na po dróż
w cza sie, je śli chce cie po czuć się jak miesz ka -
niec po wia tu gli wic kie go sprzed kil ku dzie się ciu,
stu czy na wet stu pięć dzie się ciu lat – zaj rzyj cie
do mo jej izby. Zgro ma dzi łam w niej daw ne stro -

je, me ble, na rzę dzia, pie nią dze, od zna cze nia i in -
ne przed mio ty, któ re dziś pa mię ta już tyl ko naj -
star sze po ko le nie miesz kań ców na szych stron
– za chę ca Mo ni ka Or ga ni ściok, pięk nie opo wia -
da ją ca gwa rą ślą ską o zwy cza jach i tra dy cjach
na szych „sta rzi ków”.

Izba mie ści się przy ul. Szkol nej 1, czyn na
jest przez ca ły rok, zwie dzać moż na ją bez płat -
nie, po wcze śniej szym uzgod nie niu ter mi nu od -
wie dzin z ku stosz ką – Mo ni ką Or ga ni ściok
pod nr tel. (032) 238 69 75.

MAG DA LE NA FI SZER – RĘ BISZ

PO DRÓŻ W PRZE SZŁOŚĆ (1)

Sypialnia w Izbie łod Starki w Chudowie.
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Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

Spi chle rzo we go to wa nie
14 paź dzier ni ka Sta ni ca (gmi na Pil cho wi ce) przy cią gnę ła ty sią ce mi ło -

śni ków ślą skie go ja dła. Przy je cha li na fe styn pn. Spi chle rzo we Sma ko wa -
nie. Im pre zie to wa rzy szy ły sma ko wi te za pa chy, a przygrywały liczne
zespoły artystyczne. Był to fi nał pierw sze go kon kur su „Da nie Ro ku Spi -
chle rza”, zor ga ni zo wa ne go przez Lo kal ną Gru pa Dzia ła nia „Spi chlerz”.
Zło tą Wa rze chę zdo by ła Iza be la Ler che z Ko szę ci na, Srebr na Wa rze cha
przy pa dła Ber na de cie Su li dze z Pil cho wic, zaś Brą zo wa – Re na cie Pio sek
z Pa won ko wa. Prze pro wa dzo no tak że kon kurs na naj lep szy ein topf, któ ry
wy gra ła re pre zen ta cja Po wia tu Gli wic kie go, dru gie miej sce za ję ła dru ży -
na wój ta Pil cho wic, a trze cie – Po wiat Tar no gór ski. Ślą skich dań re gio nal -
nych kosz to wał m.in. Zbi gniew Re li ga. (RG)

G8 o wspól nych 
in we sty cjach

26 paź dzier ni ka od by ło się ko lej ne spo tka nie Gru py G8 Po wia tu Gli -
wic kie go. W jej skład wcho dzi sta ro sta gli wic ki, pre zy dent Knu ro wa
i bur mi strzo wie oraz wój to wie miast i gmin na sze go po wia tu. Tym ra zem
spo tka nie zor ga ni zo wa ne zo sta ło w Urzę dzie Miej skim w Py sko wi cach.
Je go te ma ty ką by ły in we sty cje na te re nie po wia tu za pla no wa ne na przy -
szły rok. Gru pa G8 zbie ra się cy klicz nie od po cząt ku tej ka den cji sa mo rzą -
dów, by oma wiać naj waż niej sze spra wy Po wia tu Gli wic kie go. Ce lem tych
spo tkań jest współ dzia ła nie sta ro sty z wło da rza mi ośmiu miast i gmin
wcho dzą cych w skład po wia tu. (RG)

Ro dzin nie i in te gra cyj nie
27 paź dzier ni ka w Miej skiej Szko le Pod sta wo wej nr 2 w Knu ro wie

na In te gra cyj nym Fe sty nie Ro dzin nym ba wi ły się dzie ci i mło dzież ze
szkół i pla có wek opie kuń czo -wy cho waw czych z te re nu Knu ro wa i po wia -
tu gli wic kie go. 

– Cie szę się, że po raz ko lej ny tak wie le osób ba wi ło się z na mi – po -
wie dział Krzysz tof Ka ras z Cen trum In te gra cji Nie peł no spraw nych
w Gli wi cach, po my sło daw ca i współ or ga ni za tor im pre zy. – Ce lem im pre -
zy jest po ka za nie, że do bra za ba wa ca łych ro dzin, osób peł no spraw nych
i nie peł no spraw nych da je ta ką sa mą ra dość wszyst kim jej uczest ni kom.

Or ga ni za to rzy przy go to wa li wie le atrak cji, m.in. lo te rię fan to wą, a dla
naj młod szych uczest ni ków gry i za ba wy. Im pre zę za koń czył wy stęp Ma -
riu sza Ka la gi z ze spo łem. Ho no ro wy pa tro nat ob ję li nad nią sta ro sta gli -
wic ki Adam Szczyp ka i pre zy dent Knu ro wa Adam Rams.

(SG)

Współ pra ca 
mię dzy sek to ro wa

15 li sto pa da knu row skie ki no Ca si no wy peł ni ło się sa mo rzą dow ca mi,
przed sta wi cie la mi in sty tu cji oraz or ga ni za cji po za rzą do wych, a tak że
przed się bior ca mi. Bra li udział w kon fe ren cji „Współ pra ca Mię dzy sek to ro -
wa Sa mo rząd – Biz nes – In sty tu cje – Or ga ni za cje po za rzą do we”.

– Kon fe ren cja zo sta ła po dzie lo na na trzy pa ne le: sa mo rzą do wy, po za -
rzą do wy oraz biz ne so wy – mó wi Ma te usz Pap ka la, Pre zes Fo rum Mło -
dzie ży Sa mo rzą do wej, or ga ni za tor kon fe ren cji. – Zor ga ni zo wa li śmy ją
po to, aby omó wić naj waż niej sze za gad nie nia zwią za ne ze współ pra cą
trzech sek to rów, tak istot nych dla funk cjo no wa nia na sze go ży cia co dzien -
ne go. 

Wśród pa ne li stów zna leź li się m.in. za stęp ca pre zy den ta Gli wic Re na -
ta Ca ban, wójt Gie rał to wic Jo achim Bar giel, se kre tarz Mia sta Knu rów
An na Kar wot, Pa weł Łu ka siak – pre zes Aka de mii Roz wo ju Fi lan tro pii
w Pol sce, Lech Ko wal ski – pre zes Cen trum Roz wo ju Ini cja tyw Spo łecz -
nych w Ryb ni ku oraz Ro man Do min – pre zes spół ki Te le kom fort. 

Konferencję odbywała się pod honorowym patronatem marszałka
Województwa Śląskiego, Janusza Moszyńskiego. (SG)
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