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By ły pach ną ce świe żo ścią boch ny chle ba,
pięk ne ko ro ny, barw ny ko ro wód, pik nik zbo żo -
wy i fe sti wal mio du oraz bar dzo, bar dzo du żo in -
nych atrak cji. Tak hucz nie ob cho dzi li -
śmy XV Do żyn ki Wo je wódz twa Ślą skie go, któ re
od by ły się 23-24 sierp nia w Pil cho wi cach.

W ten spo sób świę to wa li śmy za ra zem XVI Do żyn ki
Po wia tu Gli wic kie go i III Do żyn ki Gmi ny Pil cho wi -
ce. Im pre zę uświet nił swą obec no ścią mi ni ster rol nic -
twa i roz wo ju wsi Ma rek Sa wic ki, któ ry spra wo wał
nad nią pa tro nat ho no ro wy. 

Na to dwu dnio we świę to plo nów zło ży ło się wie le
wy da rzeń. W so bo tę 23 sierp nia moż na by ło m.in. po -
dzi wiać wy sta wę ma szyn rol ni czych i wziąć udział
w Fe sti wa lu Mio du. Nie dziel ne uro czy sto ści otwo -
rzy ła msza św. do żyn ko wa, kon se kro wa 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 w ko ście le pw. Ścię cia św. Ja na
Chrzci cie la w Pil cho wi cach. Po mszy na bo isko spor -
to we LKS Vic to ria Pil cho wi ce prze szedł barw ny ko -
ro wód, w któ rym moż na by ło zo ba czyć m.in. pięk ne
ko ro ny, scen ki ro dza jo we, jeźdź ców na ko niach, 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 ło tra dy -
cyj ne prze ka za nie boch nów chle ba. Sta ro sto wie do -
ży nek Ka ri na Gar czorz i Ste fan Bon dza wrę czy li wło -
da rzom wo je wódz twa, po wia tu i gmin chleb wy pie -
czo ny z te go rocz nych zbio rów pro sząc, by ni gdy go
nie za bra kło i by był spra wie dli wie dzie lo ny. Mi ni ster
Ma rek Sa wic ki zwra ca jąc się do uczest ni ków do ży -
nek mó wił m.in. o pro ble mach, z ja ki mi bo ry ka się
obec nie rol nic two oraz o unij nym wspar ciu dla tej ga -
łę zi pol skiej go spo dar ki. Po dzię ko wa nia rol ni kom
za ich cięż ką pra cę zło ży li mar sza łek Mi ro sław Se ku -
ła, sta ro sta Mi chał Nie szpo rek, wójt Pil cho wic Jo an -

na Ko ło czek -Wy bie rek i pre zes Ślą skiej Izby Rol ni -
czej Ro man Wło darz. Na stęp nie wrę czo ne zo sta ły od -
zna cze nia rol ni cze i wo je wódz kie oraz na gro dy do -
żyn ko wych kon kur sów. Za naj pięk niej szą uzna na zo -
sta ła ko ro na przy go to wa na przez so łec two Nie bo ro -
wi ce, któ ra re pre zen to wać bę dzie Wo je wódz two Ślą -
skie na Do żyn kach Pre zy denc kich w Spa le.

Po czę ści ofi cjal nej roz po czę ło się ra do sne świę to -
wa nie. Do dat ko wą atrak cją był m.in. Pik nik Zbo żo -

wy, na któ rym skosz to wać moż na by ło róż no rod ne
wy ro by przy go to wa ne ze zbo ża, zor ga ni zo wa ny przez
Ślą ską Izbę Rol ni czą. 

Or ga ni za to ra mi XV Do ży nek Wo je wódz twa Ślą -
skie go w Pil cho wi cach by li: Urząd Mar szał kow ski
Wo je wódz twa Ślą skie go, Po wiat Gli wic ki, Gmi na
Pil cho wi ce i Ślą ska Izba Rol ni cza.

(RG)
Więcej na str. 8-9

Ucznio wie po wa ka cjach wró ci li
do szkol nych ła wek. W pla ców -
kach oświa to wych, któ rych or ga -
nem pro wa dzą cym jest Po wiat Gli -
wic ki, cze ka ło na nich wie le no wo -
ści. 

Do klas pierw szych Ze spo łu Szkół
im. I. J. Pa de rew skie go zo sta ło przy ję -
tych 180 uczniów.

– W Li ceum Ogól no kształ cą cym
oprócz tra dy cyj nych klas: ści słej, hu -
ma ni stycz nej i przy rod ni czo -me -
dycz nej po wstał od dział spor to wy.
Na ukę w nim, obok uczniów upra -
wia ją cych ak tyw ny tryb ży cia, po dej -
mą rów nież za wod ni cy klu bów spor -
to wych, dla któ rych rów nie waż ne
jak osią gnię cia spor to we jest so lid ne
przy go to wa nie do ma tu ry. Dla
uczniów kla sy spor to wej prze wi dzia -
no do dat ko we za ję cia z róż nych dys -
cy plin spor to wych, ta kich jak tre ning

ogól no ro zwo jo wy w si łow ni i sa li
fit ness, za ję cia wspi nacz ki spor to -

wej, te nis czy pły wa nie.
Dokończenie na str. 13

W „Pa de rew skim”, któ ry dys po nu je świet ną ha lą, ru szył od dział spor to wy.
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WO JE WÓDZ KIE ŚWIĘ TO PLO NÓW 

No wo ści w na szych szko łach

Mi ni ster Ma rek Sa wic ki ży czył rol ni kom, by ich cięż ka pra ca da wa ła jak naj lep sze plo ny. 
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13 wrze śnia od bę dzie się III Rajd
Ro we ro wy po Po wie cie Gli wic kim.
Za pra sza my do udzia łu w nim za -
rów no zor ga ni zo wa ne gru py ko lar -
skie, jak i ro we rzy stów in dy wi du al -
nych.

Rajd wy star tu je o godz. 11.30 z par -
kin gu na prze ciw ko Ze spo łu Pa ła co wo -

-Par ko we go w Pław nio wi cach (ul. Gli -
wic ka). Ro we rzy ści po ja dą tra są nr 30
Pław nio wi ce -To szek – wo kół Je zio ra
Pław nio wic kie go, przez Po ni szo wi ce
i Słup sko, mi ja jąc pod dro dze Nie kar -
mię i Paw ło wi ce. 

Dokończenie na str. 15

Za pra sza my na ro wer!

Przed ro kiem je cha li śmy do Ra cho wic, te raz za pra sza my na tra sę od Pław -
nio wic do zam ku w Tosz ku. 
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Po sie dze nie otwo rzy li dwaj prze wod ni -
czą cy: Ko mi sji Bu dże tu i Fi nan sów –
Bog dan Li twin oraz Ko mi sji Zdro wia –
Le szek Ko ło dziej. Wspól nie też po wi ta li
na niej za pro szo nych go ści, wśród któ -
rych by li: głów ne księ go we Szpi ta la
w Knu ro wie – Ma ria Ło wisz, Szpi ta la
w Py sko wi cach – Be ata Te lep ko i knu -
row skie go ZOZ -u – Ali na Buch ta, a tak że
przed sta wi cie le po wia tu – sta ro sta gli wic -
ki Mi chał Nie szpo rek, skarb nik Ma ria
Owcza rzak -Siej ko i Ewa Ku la z Wy dzia -
łu Zdro wia i Po mo cy Spo łecz nej. 

Głów ne księ go we przed sta wi ły sy tu -
ację fi nan so wą re pre zen to wa nych przez
sie bie in sty tu cji, a na stęp nie roz po czę ła się
peł na tro ski dys ku sja o przy szło ści dwóch
szpi ta li i ZOZ -u, funk cjo nu ją cych w Knu -
ro wie i Py sko wi cach. Na szpi ta lach cią ży

fakt, że ma ją one zbyt ni skie kon trak ty
w sto sun ku do ich moż li wo ści oraz po -
trzeb lecz ni czych – i tak np. Szpi tal w Py -
sko wi cach ma kon trakt na br. w ta kiej sa -
mej wy so ko ści, jak to by ło w 2009 ro ku,
a od te go cza su prze cież wzro sły kosz ty
skła da ją ce się na je go dzia łal ność. Dys ku -
sję za ini cjo wał Bog dan Li twin, do ko nu jąc
krót kiej ana li zy pod ką tem wy ni ków fi -
nan so wych spół ek pro wa dzą cych szpi ta le.
O pla nach in we sty cyj nych in sty tu cji służ -
by zdro wia, ma ją cych ści sły zwią zek z ich
mo der ni za cją i po sze rze niem za kre su
dzia łal no ści, mó wił sta ro sta Mi chał Nie -
szpo rek. Wkrót ce roz pocz nie się kom -
plek so wy re mont pro wa dzo nej przez knu -
row ski ZOZ przy chod ni zdro wia przy ul.
Ka zi mie rza Wiel kie go, ma ją cy na ce lu do -
sto so wa nie jej do wy mo gów, ja kie bę dą

obo wią zy wać od koń -
ca 2016 ro ku. Du ży re -
mont przej dzie tak że
Szpi tal w Py sko wi -
cach – bę dzie to kon ty -
nu acja prac już tu roz -
po czę tych. Wciąż mo -
der ni zo wa ny jest Szpi -
tal w Knu ro wie. 

W dru giej czę ści
po sie dze nia ko mi sji
skarb nik Po wia tu Gli -
wic kie go Ma ria Owcza rzak -Siej ko omó wi -
ła bu dżet po wia tu w pierw szym pół ro czu
br. oraz zmia ny za pla no wa ne w wie lo let -
niej pro gno zie fi nan so wej po wia tu. Zmia ny
te wy ni ka ją z re mon tów, ja kie prze pro wa -
dza ne bę dą w pla ców kach służ by zdro wia
oraz z in we sty cji dro go wych, któ re po wiat
wy ko na dzię ki otrzy ma ne mu do fi nan so -
wa niu unij ne mu – prze bu do wie mo stów
w Le bo szo wi cach i Pław nio wi cach oraz
bu do wie tzw. Szla ku Eu ro pej skie go.

Po pro si li śmy prze wod ni czą cych ko -
mi sji o pod su mo wa nie po sie dze nia. 

– Je ste śmy za nie po ko je ni sy tu acją
szpi ta li – mó wi Bog dan Li twin. – Stąd
na sze za le ce nie, by sta ro sta pod jął kro ki
ma jące na ce lu wspar cie funk cjo no wa nia
Szpi ta la w Py sko wi cach oraz by Za rząd
Szpi ta la w Knu ro wie na dal za bie gał o ob -
ni że nie zo bo wią zań spół ki. Co do spraw
bu dże tu po wia tu, to ko mi sja spo tka się
po now nie 12 wrze śnia, gdy za koń czo ne
zo sta ną prze tar gi na du że in we sty cje dro -
go we.

– Waż ne, że na po sie dze niu re pre zen -
to wa ne by ły wszyst kie pod mio ty służ by

zdro wia – pod su mo wu je z ko lei Le szek
Ko ło dziej. – Po zwo li ło to nam do kład nie
za po znać się z ich sy tu acją fi nan so wą.
Istot ne jest, by utrzy mać świad cze nia
zdro wot ne na tym po zio mie ja ki jest,
a na wet po sze rzyć ich za kres. Szpi tal
w Py sko wi cach do pie ro nie daw no dzia ła
ja ko spół ka, ale mam na dzie ję, że wkrót -
ce za cznie po pra wiać się je go kon dy cja.
Szpi tal w Knu ro wie ma już pod tym
wzglę dem dłuż sze do świad cze nie
i po licz bach wi dać, że od no szą one sku -
tek. (RG)

Na po cząt ku se sji po wi ta łem go ści, któ rzy za pro -
sze ni zo sta li na se sję. A by li to dy rek to rzy szkół
oraz po rad ni psy cho lo gicz no -pe da go gicz nych, dla
któ rych or ga nem pro wa dzą cym jest Po wiat Gli -
wic ki – za rów no ci, któ rzy koń czą swą ka den cję,
jak i ci, któ rzy ją roz po czy na ją 1 wrze śnia oraz ci,
któ rzy po zo sta ją na swych sta no wi skach. To „bo -
gac two” za pro szo nych wy ni ka ło z fak tu, iż trzy
z sied miu dy rek to rek tych pla có wek prze szły wła -
śnie na eme ry tu rę, a w wy ni ku kon kur su wy ło nie -
ni zo sta li no wi dy rek to rzy. By ło to bar dzo mi łe po -
że gna nie dłu go let nich pań dy rek to rek i przy wi ta -
nie no wych sze fów tych jed no stek or ga ni za cyj -
nych po wia tu, wśród któ rych jest je den męż czy -
zna. Uro czy stość mia ła wzru sza ją cy cha rak ter –
wi dzia łem łzy krę -
cą ce się w oczach
pań, któ re po kil -
ku dzie się ciu la -
tach pra cy otrzy -
ma ły tak pięk ne
po  dz ię  ko  wa n ia
za trud wło żo ny
w kie ro wa nie na -
szy mi pla ców ka -
mi oświa to wy mi.

Z ko lei przed -
sta wi cie le pla có -
wek służ by zdro -
wia zo sta li prze ze
mnie za pro sze ni
na se sję, gdyż w jej po rząd ku by ło kil ka do ty czą -
cych ich punk tów. Cho dzi o in for ma cję o prze bie -
gu wy ko na nia pla nu fi nan so we go za I pół ro cze br.
Ze spo łu Opie ki Zdro wot nej w Knu ro wie oraz
spra woz da nia mó wią ce o sy tu acji fi nan so wej
za ten okres Szpi ta la w Knu ro wie i Szpi ta la w Py -
sko wi cach. Knu row ski ZOZ re pre zen to wa ła
głów na księ go wa Ali na Buch ta, a Szpi tal w Py -
sko wi cach pre zes Za rzą du Le szek Ku biak. Nie
by ło na to miast pre ze sa Za rzą du Szpi ta la w Knu ro -
wie Mi cha ła Ek ker ta, bo wiem w tym aku rat cza sie
wy je chał na Ukra inę po od biór dok to ra tu Ho no ris
Cau sa Ki jow skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go.
Rad ni jed nak już wcze śniej, na po sie dze niach ko -
mi sji za po zna li się do kład nie z in for ma cja mi
na te mat sy tu acji fi nan so wej pla có wek służ by
zdro wia, tak więc na se sji nie by ło wo kół tych
spraw żad nej dys ku sji.

Ra da Po wia tu
Gli wic kie go pod -
czas se sji pod ję ła
kil ka uchwał.
Pierw sza z nich
do ty czy ła udzie le -
nia po rę cze nia po -
życz ki dla Ze spo łu Opie ki Zdro wot nej w Knu -
ro wie, któ ry sta ra się o nią w Wo je wódz kim
Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Ka to wi cach w związ ku z wy mia ną
sto lar ki okien nej w bu dyn ku knu row skie go
szpi ta la. Dru ga to uchwa ła w spra wie za cią -
gnię cia po życz ki w WFO ŚiGW w Ka to wi cach
na zre ali zo wa ne już za da nie – ter mo mo der ni za -

cję i wy ko na nie in sta la cji wen ty la cji me cha -
nicz nej w bu dyn ku sa li gim na stycz nej Ze spo łu
Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie. Dwie ko -
lej ne uchwa ły do ty czy ły bie żą cych zmian
w wie lo let niej pro gno zie fi nan so wej Po wia tu
Gli wic kie go na la ta 2014-2017 oraz w uchwa le
bu dże to wej Po wia tu Gli wic kie go na 2014 rok.

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, a tak że od po wie dzi
na nie za miesz cza ne są w Biu le ty nie In for -
ma cji Pu blicz nej, gdzie też od sy łam wszyst -
kich za in te re so wa nych te ma ty ką sa mo rzą -
do wą. Na stęp na se sja Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go za pla no wa na zo sta ła na 30 wrze śnia
o godz. 13.00. 

Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
TA DE USZ MA MOK 
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Na ostat niej se sji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go po -
dzię ko wa łem za dłu go let nią pra cę dy rek tor kom
trzech pla có wek oświa to wych. Zło ży łem po dzię -
ko wa nia na rę ce koń czą cych ka den cję, a rów no -
cze śnie od cho dzą cych na eme ry tu rę pań: Ja dwi gi
Nan dzik z Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Py sko wi -
cach, Bry gi dy Stolz z Po rad ni Psy cho lo gicz no -Pe -
da go gicz nej w Py sko wi cach i Gra ży ny Gó ral czyk
z Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Knu ro wie. Po dzię -
ko wa łem w ten spo sób za wszyst ko, co dy rek tor ki
te zro bi ły dla pro wa dzo nych pla có wek, ich
uczniów i pod opiecz nych.

A są to do ko na nia na praw dę zna czą ce. Ja dwi ga
Na n dzik, któ ra przez 21 lat kie ro wa ła Ze spo łem
Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach, zmie ni ła tę
pla ców kę nie do po zna nia, dzię ki cze mu ucznio -
wie ma ją tu do sko na łe wa run ki do na uki. Re ali zo -
wa ła tak że wie le pro jek tów unij nych, w tym

z part ne ra mi za gra nicz ny mi. Po dob nie zmie nił się
wy gląd Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Knu ro wie

pod dy rek cją Gra ży ny
Gó ral czyk. I tu prze -
pro wa dzo no sze reg re -
mon tów. Dy rek tor Gó ral czyk or ga ni zo wa ła co ro -
ku pik ni ki re kre acyj no -spor to we i in te gra cyj ne
spo tka nia te atral ne – nie za po mnia ne im pre zy, któ -
re na sta łe we szły w ka len darz waż nych wy da rzeń
w Knu ro wie. Z ko lei Poradnia Psy cho lo gicz no-Pe -
da go gicz na  w Py sko wi cach dzię ki dy rek tor Bry gi -
dzie Stolz stała się pla ców ką bar dzo przy ja zną dla
dzie ci i ich ro dzi ców. Ser decz nie dzię ku ję pa niom
dy rek tor kom za te do ko na nia i ży czę ich na stęp -
com, by je kon ty nu owa li.

Na tej sa mej se sji rad nym przed sta wie ni zo sta -
li no wi dy rek to rzy. Od 1 wrze śnia funk cję dy rek -
to ra Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach
peł ni Bo gu sław Ha dzik, Po rad ni Psy cho lo gicz no -
-Pe da go gicz nej w Py sko wi cach – Ta ma ra Or łow -

ska, a Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Knu -
ro wie – Ali na Ja wor ska. Wszy scy oni wy -
gra li kon kur sy na te sta no wi ska. W kon -
kur sie na dy rek to ra Ze spo łu Szkół im. M.
Ko nop nic kiej w Py sko wi cach naj le piej
wy pa dła na to miast do tych cza so wa dy rek -
tor El wi ra Der sie wicz, któ ra po zo sta ła
na tym sta no wi sku. Nie zmie ni li się dy rek -
to rzy trzech na szych pla có wek: Ze spo łu
Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie
– Do ro ta Gu mien ny, Ze spo łu Szkół Za wo -
do wych nr 2 w Knu ro wie – Gra ży na Dą -

brow ska oraz Poradnii Psy cho lo gicz no-Pe da go -
gicz nej w Knu ro wie – Jo lan ta Olej nik. 

Sta ro sta gli wic ki MI CHAŁ NIE SZPO REK

WIE ŚCI Z SE SJI
28 sierp nia od by ła się 48. se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. W du -
żej mie rze zdo mi no wa ły ją spra wy oświa ty oraz służ by zdro wia.

� Od cho dzą cy i no wi dy rek to rzy.
Od le wej: Ali na Ja wor ska, Bo gu -
sław Ha dzik, El wi ra Der sie wicz, Gra -
ży na Gó ral czyk, Brygida Stolz, Ta -
ma ra Or łow ska i Ja dwi ga Nan dzik.

� Po dzię ko wa nia skła da łem
wspól nie ze Sła wo mi rem Adam -

czy kiem, któ re mu pod le ga ją w Za -
rzą dzie Po wia tu Gli wic kie go spra -

wy edu ka cji. 

Rad ni, jak za wsze, ob ra do wa li w sa li se syj nej Sta ro stwa Po wia to we go w Gli -
wi cach. 
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Zdro wie i fi nan se
To by ło po łą czo ne po sie dze nie – 21 sierp nia wspól nie ob ra do wa ły Ko mi -
sja Zdro wia oraz Ko mi sja Bu dże tu i Fi nan sów Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. Te -
ma ty ka po sie dze nia obej mo wa ła bo wiem za kres za in te re so wa nia obu
tych ko mi sji.

Wy so ko po sta wio na
po przecz ka
Skoń czy ły się wa ka cje, roz po czął się no wy rok szkol ny. Po wia to we
pla ców ki oświa to we w du żej mie rze we szły w ten czas pod zmie nio -
nym kie row nic twem. A no wi dy rek to rzy nie bę dą mie li łatwo, gdyż
ich po przed nicz ki wy so ko po sta wi ły po przecz kę.

Pod czas wspól ne go po sie dze nia dwóch po łą czo nych ko mi sji.
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Na zdję ciu Sła wo mir Adam czyk, czło -
nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go
w to wa rzy stwie Kry sty ny Szu mi las,

po seł na Sejm RP skła da kwia ty
pod po mni kiem pa trio tycz nym w Py -
sko wi cach. (MFR)

75 lat te mu…
1 wrze śnia pod po mni kiem pa trio tycz nym w par ku przy pla cu Jó ze fa Pił -
sud skie go w Py sko wi cach wła dze mia sta, po wia tu i przed sta wi cie le szkół
oraz in sty tu cji uczci li pa mięć tra ge dii wy bu chu II woj ny świa to wej. Zło żo -
no wią zan ki kwia tów, mo dlo no się za zmar łych Po la ków. Rys hi sto rycz ny
od czy tał Ja kub Szcze pań ski, uczeń py sko wic kie go Gim na zjum nr 1. Od -
śpie wa no uro czy ście hymn Pol ski. 

27 wrze śnia 1939 r. roz po czę to two -
rze nie struk tur Pol skie go Pań stwa
Pod ziem ne go. In sty tut Pa mię ci Na ro -
do wej i Świa to wy Zwią zek Żoł nie rzy
Ar mii Kra jo wej ape lu ją o zor ga ni zo -
wa nie w ca łej Pol sce lo kal nych ob -
cho dów tej że rocz ni cy pod wspól -
nym ha słem „My z nie go wszy scy…”.

– 27 wrze śnia wy wie śmy fla gi na ro do -
we na bu dyn kach sa mo rzą do wych. Za -
pal my zni cze na gro bach po le głych
i zmar łych. Niech te go dnia ko twi ca

Pol ski Wal czą cej za go ści na stro nach
in ter ne to wych i ła mach pra sy lo kal nej.
Po każ my, że pa mię ta my o Pol skim
Pań stwie Pod ziem nym i je go bo ha te -
rach – ape lu je Łu kasz Ka miń ski, pre -
zes IPN Ko mi sji Ści ga nia Zbrod ni
prze ciw ko Na ro do wi Pol skie mu.

Pro po zy cje dzia łań oraz ma te ria ły
do wy ko rzy sta nia bę dą za miesz czo ne
na por ta lu edu ka cyj nym IPN: www.pa -
miec.pl/ppp. (SoG)

Pa mięć o hi sto rii
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Lek. med. Mi chał Ek kert, pre zes Za -
rzą du Szpi ta la w Knu ro wie otrzy mał
dok to rat ho no ris cau sa Ki jow skie go
Uni wer sy te tu Me dycz ne go.

Uro czy stość nada nia te go za szczyt ne go
ty tu łu od by ła się 28 sierp nia w bi blio te -
ce Ki jow skie go Uni wer sy te tu Me dycz -
ne go. Ra da Na uko wa Uni wer sy te tu
przy zna ła Mi cha ło wi Ek ker to wi dok to -
rat ho no ris cau sa za dzia ła nia na rzecz
wspie ra nia prak tycz ne go kształ ce nia
stu den tów, współ pra cy w za kre sie ba -
dań i dia gno sty ki me dycz nej oraz

przed się wzię cia zwią za ne z uzy ski wa -
niem środ ków unij nych na rzecz roz -
wo ju in no wa cyj nych tech no lo gii me -
dycz nych. W uro czy sto ści nada nia ty -

tu łu wzię ło udział wie lu zna mie ni tych
go ści, m.in. prof. Ser giej Gicz ka – kra -
jo wy kon sul tant Ukra iny w dzie dzi nie
ana to mii pa to lo gicz nej oraz Oleg Du -
bisz – rad ca mi ni stra fi nan sów Ukra iny,
a za ra zem wi ce pre zes Pol sko -Ukra iń -
skiej Izby Go spo dar czej. 

(MN)

Dok to rat ho no ris cau sa
dla Mi cha ła Ek ker ta

Uro czy sty mo ment wrę cze nia dok to ra tu Mi cha ło wi Ek ker to wi.
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Pro gram Roz wo ju Ob sza rów Wiej -
skich, płat no ści bez po śred nie oraz
ak tu al na sy tu acja w rol nic twie by ły
głów ny mi te ma ta mi spo tka nia Mi -
ni stra Rol nic twa i Roz wo ju Wsi Mar -
ka Sa wic kie go z rol ni ka mi po wia tu
gli wic kie go. Od by ło się ono
6 sierp nia w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach.

Spo tka nie roz po czę ła pre zen ta cja po -
świę co na cha rak te ry sty ce rolnictwa
w po wie cie gli wic kim, a tak że in we sty -
cjom, któ re uda ło rol nic twu się zre ali -
zo wać w gmi nach po wia tu m.in. dzię ki
unij nym środ kom i Pro gra mo wi Roz -
wo ju Ob sza rów Wiej skich. Po niej na -
stą pi ła krót ka część ar ty stycz na, któ rą
wy peł ni ła ślą sko god ka, a to za spra wą
Do mi ni ki Na wrat z Ra cho wic. Do mi ni -
ka jest zwy cięż czy nią ubie gło rocz -
nej VI edy cji Spi chle rzo we go Prze glą -
du Dia lek tów Gwa ry Ślą skiej „Go do -

my po na szy mu” w ka te go rii mło -
dzież gim na zjal na, or ga ni zo wa ne go
przez Fun da cję Lo kal na Gru pa
Dzia ła nia Spi chlerz Gór ne go Ślą -
ska. 

W głów nej czę ści spo tka nia mi -
ni ster Ma rek Sa wic ki sze ro ko omó -
wił no wą per spek ty wę fi nan so wą
na la ta 2014-2020 oraz bie żą ce za -
gad nie nia zwią za ne z funk cjo no wa -
niem rol nic twa w ra mach Wspól nej
Po li ty ki Rol nej. 

– Przy po mnę, że w ra mach
Wspól nej Po li ty ki Rol nej ma my
do za dys po no wa nia po nad 42 mld
eu ro, z te go na I fi lar Wspól nej Po li ty -
ki Rol nej, a więc na płat no ści bez po -
śred nie jest to kwo ta 23,5 mld eu ro,
na roz wój ob sza rów wiej skich – po -
nad 13,5 mld eu ro. Na to miast jesz cze
ma my 5,2 mld eu ro na in we sty cje

w ob sza rach wsi re ali zo wa ne w ra mach
po li ty ki spój no ści – głów nie przez sa -
mo rzą dy, przez re gio nal ne pro gra my
ope ra cyj ne – mó wił mi ni ster Sa wic ki. 

Licz nie obec ni na spo tka niu rol ni cy,
a tak że wło da rze gmin po wia tu gli wic -

kie go, rad ni po wia to wi, pro -
du cen ci i przed sta wi cie le or -
ga ni za cji rol ni czych py ta li
mi ni stra o kwe stie zwią za ne
m.in. z me lio ra cją, pszcze -
lar stwem, ener gią od na wial -
ną oraz do pła ta mi. Mi ni stro -
wi rol nic twa pod czas wi zy ty
w sta ro stwie to wa rzy szy li
Sta ni sław Dą bro wa – czło -
nek Za rzą du Wo je wódz twa
Ślą skie go oraz Ro man Wło -
darz – pre zes Ślą skiej Izby
Rol ni czej. 

– Pra wie 57 pro cent
ogól nej po wierzch ni po wia -
tu gli wic kie go zaj mu ją te re -
ny ty po wo rol ni cze. Na si
rol ni cy, pro du cen ci, ale i sa -
mo rzą dow cy są za tem bar -
dzo za in te re so wa ni ak tu al ną
sy tu acją w tym sek to rze go -
spo dar ki. Cie szy my się, że
mie li śmy oka zję po roz ma -
wiać z mi ni strem oso bi ście
na ten te mat, a tak że przed -
sta wić, jak w na szym po wie -
cie wy glą da sy tu acja rol ni -
ków i jak roz wi ja ją się na sze
wsie – mó wi wi ce sta ro sta
gli wic ki Wal de mar Do -
mbek. 

(SoG)

Mi ni ster rol nic twa od po wia dał na licz ne
py ta nia, do ty czą ce obec nej sy tu acji
na wsi oraz unij ne go wspar cia.

Sa la se syj na, w któ rej od by wa ło się spo tka nie, szczel nie wy peł nio na by ła za in te re so wa -
ny mi te ma ty ką rol ną.

Ma rek Sa wic ki miał oka zję po znać ślą ską gwa rę dzię ki wy stę po wi Do mi ni ki Na wrat z Ra -
cho wic.
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W Do mu Kul tu ry w Żer ni cy zor ga ni -
zo wa ne zo sta ło spo tka nie z pod se -
kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Spor tu
i Tu ry sty ki Ka ta rzy ną So bie raj ską.

Wzię li w nim udział m.in. wi ce sta ro sta
gli wic ki Wal de mar Do mbek, wójt gmi -
ny Pil cho wi ce Jo an na Ko ło czek -Wy -
bie rek, rad ny Po wia tu Gli wic kie go An -
drzej Frej no, dy rek to rzy szkół, dzia ła -
cze spor to wi, pre ze si klu bów oraz
spor tow cy z gmi ny Pil cho wi ce. Ka ta -
rzy na So bie raj ska pod czas spo tka nia,
któ re od by ło się 1 wrze śnia, omó wi ła
m.in. pro gra my i in we sty cje w za kre sie
dzia łal no ści Mi ni ster stwa Spor tu i Tu -
ry sty ki. 

(SoG)

Spor to we te ma ty

Od le wej: wi ce sta ro sta gli wic ki Walde mar Do mbek, Ka ta rzy na So bie raj ska
i Jo an na Ko ło czek -Wy bie rek, któ ra ob da ro wa ła pa nią pod se kre tarz ślą skim
ko ło czem.
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O rol nic twie z mi ni strem 
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Moż na zgła szać udział w VI Po wia -
to wej Kon fe ren cji Re gio nal nej dla
bi blio te ka rzy, na uczy cie li i re gio -
na li stów pn. „Wkład du cho wień -
stwa w roz wój kul tu ry i li te ra tu ry
na Ślą sku”. Kon fe ren cja od bę dzie
się 16 paź dzier ni ka w Ze spo le Pa ła -
co wo -Par ko wym w Pław nio wi -
cach. 

– Za głę bia jąc się w hi sto rię kul tu ry i li -
te ra tu ry na Ślą sku, na le ża ło by zwró cić
uwa gę, że nie pod wa żal ną ro lę od po -
cząt ków roz wo ju pi śmien nic twa
na Gór nym Ślą sku peł ni ło du cho wień -
stwo – mó wi Kry sty na Wo łoch, dy rek -
tor Po wia to wej Bi blio te ki Pu blicz nej
w Gli wi cach, któ ra to in sty tu cja jest
głów nym or ga ni za to rem kon fe ren cji. –
Kler przez wie le wie ków sta no wił eli tę
umy sło wą spo łe czeń stwa eu ro pej skie -
go, pol skie go, a więc i ślą skie go.
Świa tli księ ża, zdo by wa ją cy wy kształ -
ce nie za gra ni cą, nie śli ze so bą rów -
nież i na Śląsk no win ki kul tu ry za -
chod niej, prą dów umy sło wych i re li -
gij nych. Du ży wpływ na roz wój kul tu -
ry i li te ra tu ry wy war ły ru chy re li gij ne.
Zmie ni ły one nie tyl ko ob li cze ko ścio -

ła, ale mia ły ogrom ny wpływ na roz -
wój kul tu ry umy sło wej i li te ra tu -
ry. I choć w prze cią gu stu le ci ro la du -
cho wień stwa sys te ma tycz nie ma la ła,
to jed nak wciąż wie le utwo rów li te rac -
kich by ło ich dzie łem. Na po cząt ku by -
ła to li te ra tu ra wy łącz nie w ję zy ku ła -
ciń skim. Z bie giem lat po ja wił się ję -
zyk pol ski, nie miec ki i cze ski.
Na prze strze ni wie ków po wsta ło
na Ślą sku ob szer ne i róż no rod ne pi -
śmien nic two. Nie spo sób przy to czyć
tu taj wszyst kich je go zna czą cych po -
sta ci. Jed nak war to by ło by zwró cić
uwa gę na du chow nych, któ rych twór -
czość li te rac ka mia ła szcze gól ny
wpływ na roz wój li te ra tu ry na Ślą sku.
Do nich na le żą: Wa len ty Roź dzień ski,
Wa cław Schef fer, An ge lus Si le sius,
Adam Gda cjusz, Le opold Jan Szersz -
nik, Jan Mi th mann, Sa mu el Lu dwik
Za sa dius, Jó zef Sza fra nek, An to ni Sta -
bik, Aloj zy Fi cek, Ro bert Fi dler i wie -
lu in nych.

Pod czas kon fe ren cji bio gra fie
i twór czość znacz niej szych re pre zen -
tan tów du cho wień stwa ślą skie go

w li te ra tu rze przed sta wią w swo ich
re fe ra tach: prof. dr hab. Ka ta rzy na
Ta łuć, dr Iza be la Kacz ma rzyk, ks.
prof. dr hab. Mar cin Worbs, dr
Krzysz tof Sze long, prof. dr hab. Ja -
cek Lysz czy na, dr Nor bert Nie sto lik,
dr Ha li na Du da ła, ks. dr Piotr Gó rec -
ki oraz prof. dr hab. Da niel Ka dłu -
biec. Kon fe ren cję uświet ni kon cert
or ga no wy w wy ko na niu prof. zw. dr.
hab. Ju lia na Gem bal skie go.

– Ser decz nie za pra sza my do wzię -
cia udzia łu w kon fe ren cji wszyst kich
za in te re so wa nych, a w szcze gól no ści
bi blio te ka rzy, na uczy cie li i re gio na li -
stów – do da je Kry sty na Wo łoch. - Ma -
my na dzie ję, że to ko lej ne spo tka nie,
po dob nie jak po przed nie, za owo cu je
zdo by ciem no wej wie dzy i na wią za -
niem bliż szej współ pra cy uczest ni ków
kon fe ren cji.

Zgło sze nia przyj mo wa ne są do 26
wrze śnia. Bliż sze in for ma cje oraz for -
mu larz zgło sze nio wy znaj du ją się
na stro nie www.sta ro stwo.gli wi -
ce.pl/bi blio te ka.

(RG)

Ko lej na kon fe ren cja re gio nal na
Za koń czył się cykl Pa ła co we La to
Mu zycz ne, któ ry – jak co ro ku pod -
czas wa ka cji – przy cią gał tłu my
na kon cer ty w Pław nio wi cach.

Nic dziw ne go, że im pre za ta cie szy się
tak du żą po pu lar no ścią wi dzów, któ rzy

przy by wa ją do Pław nio wic nie tyl ko
z od le głych czę ści na sze go wo je wódz -
twa, ale też m.in. z Opolsz czy zny i Ma -
ło pol ski. Na Dzie dziń cu Ma ryj nym Ze -
spo łu Pa ła co wo -Par ko we go, gdzie od -
by wa ją się kon cer ty, pa nu je nie po wta -
rzal na at mos fe ra – mu zy ki słu cha się
przy za cho dzą cym słoń cu i śpie wie
pta ków, w pięk nym oto cze niu za byt ko -
we go obiek tu. Co ro ku też or ga ni za to -
rzy za bie ga ją o to, by kon cer ty by ły
róż no rod ne i na wy so kim po zio mie. 

Te go la ta mo gli śmy wy słu chać
m.in. so li stów scen ślą skich w pro gra -
mie pt. „W kra inie ope ret ki i mu si ca -
lu”. Aplauz pu blicz no ści zdo był zna ny
wszyst kim do brze Gang Mar ce la.
Praw dzi wą kla sę za pre zen to wa ła pio -
sen kar ka Te re sa Wer ner. Był też ze spół
Hi FI VE z Nie miec, Ja cek Sil ski i Na -
ta lia Ku ty ła, któ rzy przy po mnie li naj -
bar dziej zna ne prze bo je mu zy ki roz -
ryw ko wej. 

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 Pa ła co wym
La tem Mu zycz nym 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. 

(RG)

Za na mi Pa ła co we La to
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Miesz kań cy po wia tu gli wic kie go
oraz prze by wa ją cy tu tu ry ści mo gą
na smart fo ny otrzy my wać bie żą ce
in for ma cje z re gio nu. Po wiat jest
do stęp ny w apli ka cji mo bil nej SI -
L24.

SI L24 – Sys tem In for ma cji Lo kal -
nej to apli ka cja na smart fo ny do -
star cza ją ca ak tu al ne wia do mo ści
z da nej gmi ny, da ne go mia sta lub
po wia tu. 

– Sys tem po wstał, by zbli żyć miesz -
kań ców i tu ry stów do do brej i rze tel nej
in for ma cji, któ rej źró dłem jest sa mo -
rząd lo kal ny i je go jed nost ki. Od tej po -
ry to, co zo sta nie opu bli ko wa ne

na stro nie in ter ne to wej urzę du, jest na -
tych miast do stęp ne na ekra nach smart -
fo nów miesz kań ców i tu ry stów. Po łą -
cze nie w jed nym sys te mie no wo cze -
snych tech no lo gii (ka na ły RSS, mo bil -

ny In ter net, lo ka li za cja po ło że nia
za po mo cą GPS, ma py cy fro we, mul ti -
me dial ne za łącz ni ki do wia do mo ści)
po zwa la, by każ dy na wy cią gnię cie rę -
ki miał se lek tyw ny do stęp do po trzeb -
nych in for ma cji. Ten sys tem nie wy ma -
ga re je stro wa nia nu me ru te le fo nu
miesz kań ca – więc za dzia ła też na te le -
fo nie oso by przy jezd nej (np. tu ry sty).
Apli ka cja na smart fo na w swo jej pod -
sta wo wej wer sji jest bez płat na – in for -
mu je Ka ta rzy na Łu bik z biu ra SI L24. 

Apli ka cja mo że zo stać po bra na bez -
po śred nio z plat for my skle po wej te le -
fo nu (Go ogle Play i Ap p Sto re) lub ze
stro ny: http://app.si l24.pl/. Na stro nie
www.si l24.pl znaj du je się tak że wy kaz
sa mo rzą dów, któ re ko rzy sta ją z apli ka -
cji. (SoG)

Po wiat w smart fo nie

Od 10 wrze śnia Po wia to wa Bi blio te ka Pu blicz na w Gli -
wi cach ma no wą sie dzi bę. W związ ku z tym
w dniach 10-26 wrze śnia pla ców ka bę dzie nie czyn na.

No wa sie dzi ba Po wia to wej Bi blio te ki Pu blicz nej mie ści się
w Py sko wi cach przy ul. Kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie go 37

(w bu dyn ku Ze spo łu Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi -
cach). Uprzed nio PBP znaj do wa ła się w Gli wi cach na ul.
Zyg mun ta Sta re go 17. 

Szcze gó ło we in for ma cje o dzia łal no ści pla ców ki w no wej
sie dzi bie zo sta ną umiesz czo ne na stro nie bi blio te ki www.sta -
ro stwo.gli wi ce.pl/bi blio te ka pod ko niec wrze śnia.

(SoG)

No wa sie dzi ba PBP

Wy dział Kry mi nal ny Ko mi sa ria tu Po li cji w Knu ro wie pro -
wa dzi po szu ki wa nia za gi nio ne go męż czy zny, któ re go
wi ze ru nek pu bli ku je my obok.

Za gi nio ny to Wie sław Krzon, któ ry ma 42 la ta. Od czerw -
ca 2013 ro ku nie uda ło się usta lić je go miej sca po by tu. Męż -
czy zna pro wa dzi wę drow ni czy tryb ży cia, ni gdzie na sta łe
nie pra cu je ani nie ma sta łe go miej sca za miesz ka nia.
W czerw cu 2013 ub. r. był wi dzia ny w Do mu Ma łe go Dziec -
ka w Gli wi cach przy ul. Ja giel loń skiej, gdzie wy ko ny wał
drob ne pra ce go spo dar cze.

Je śli kto kol wiek wie co kol wiek
o miej scu po by tu za gi nio ne go, po -
li cja pro si o te le fon pod nu me -
ry: 32 337 25 38, 32 337 25 37,
32 337 25 00, lub 997 i 112. Ma il
wła ści wy do zgła sza nia tych in for -
ma cji to knu row@gli wi ce.ka.po li -
cja.gov.pl. Po li cja gwa ran tu je ano ni mo wość.

(RG)

Zaginął bez wieści

Ka ri na Skrze szew ska i Ma te usz Zaj -
del, któ rzy za pre zen to wa li zna ne
utwo ry ope ret ko we i mu si ca lo we,
ze bra li moc braw.

Ko mi sa riat Po li cji w Knu ro wie
pod nad zo rem Pro ku ra tu ry Re jo no -
wej Za chód w Gli wi cach pro wa dzi
po stę po wa nie przy go to waw cze
do ty czą ce roz bo ju w jed nym
z knu row skich sa lo nów gier.

Do zda rze nia do szło 20 czerw ca
oko ło godz. 12.00 przy ul. 1 Ma ja
w Knu ro wie. Te go dnia nie zna ny
spraw ca po uprzed nim do pro wa dze -
niu po krzyw dzo nej do sta nu bez -
bron no ści skradł go tów kę w kwo -
cie 40 zł, po czym od da lił się w nie -
zna nym kie run ku. Wi ze ru nek spraw -
cy zo stał za re je stro wa ny przez mo ni -
to ring jed nej z firm – zdję cie przed -
sta wia my obok.

Wszyst kie oso by, któ re roz po zna ją
te go męż czy znę lub ma ją in ne in for ma -
cje mo gą ce po móc w usta le niu je go
toż sa mo ści lub miej sca po by tu, pro szo -
ne są o kon takt z Ko mi sa ria tem Po li cji
w Knu ro wie, tel. 32 337 25 00 ca ło do -
bo wo lub z pro wa dzą cym po stę po wa -

nie, tel. 32 337 25 14 w godz. 7.30-
15.30, e -ma il: knu row@gli wi ce.ka.po -
li cja.gov.pl. Po li cja za pew nia ano ni mo -
wość.

(RG) 

Po li cja pro si o po moc

Mu zy ka do sko na le brzmi w pięk nym ple ne rze pław nio wic kie go pa ła cu.
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Przed na mi ko lej na ogól no pol ska
ak cja „Sprzą ta nie Świa ta – Pol ska”.
Tra dy cyj nie włą cza się w nią tak że
Po wiat Gli wic ki, któ ry za chę ca
do udzia łu w niej na na szym te re -
nie 19 wrze śnia.
Or ga ni zo wa na przez po wiat ak cja no si
na zwę – „Sprzą ta my Po wiat Gli wic -
ki 2014”. To przed się wzię cie skie ro wa -
ne do po wia to wych szkół po nad gim na -
zjal nych, spe cjal nych oraz do mów po -
mo cy spo łecz nej, któ rych ucznio wie
i miesz kań cy bę dą sprzą tać
wy zna czo ne miej sca w swo -
jej oko li cy. Po wiat za pew ni
środ ki ko niecz ne do prze pro -
wa dze nia ak cji, m.in. wor ki
na od pa dy, rę ka wi ce i od biór
ze bra nych od pa dów.

Sprzą ta niu w te re nie to -
wa rzy szy kon kurs, rów nież
ad re so wa ny do uczniów po -
wia to wych szkół po nad gim -
na zjal nych, spe cjal nych oraz
miesz kań ców po wia to wych
do mów po mo cy spo łecz nej.
Je go te ma ty ka na wią zu je
do ha sła te go rocz nej ogól no -
pol skiej ak cji sprzą ta nia –

„Tu ry sto! Sza nuj śro do wi sko”. Pra ce
na le ży do star czać na ad res: Wy dział
Ochro ny Śro do wi ska, Rol nic twa i Le -
śnic twa Sta ro stwa Po wia to we go w Gli -
wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17,
44-100 Gli wi ce, tel. 32 332 66 46.
Pod tym nr. tel. moż na rów nież uzy -
skać do dat ko we in for ma cje na te mat
kon kur su. Ter min zgła sza nia prac upły -
wa 22 wrze śnia.

(SoG)

Po sprzą ta my po wiat 

W ak cję co ro ku ak tyw nie włą cza ją się miesz -
kań cy DPS -ów.

12-13 wrze śnia od bę dą się ob cho -
dy 200-le cia Szpi ta la Cho rób Płuc
im. Św. Jó ze fa w Pil cho wi cach.

W pią tek 12 wrze śnia o godz. 10.00
w przyszpitalnej kaplicy od pra wio na
zo sta nie msza św. kon ce le bro wa na
pod prze wod nic twem bi sku pa or dy na -

riu sza Die ce zji Gli wic kiej Ja na Kop ca,
po któ rej na stą pi po świę ce nie ka plicz -
ki. Te go dnia o godz. 13.00 w gli wic -
kim Cen trum Edu ka cyj nym im. św. Ja -
na Paw ła II zor ga ni zo wa na zo sta nie
kon fe ren cja z udzia łem władz rzą do -
wych, sa mo rzą do wych oraz wie lu go -
ści, na któ rej m.in. za pre zen to wa ny bę -
dzie film o dzia łal no ści szpi ta la oraz
na stą pi wy róż nie nie osób za słu żo nych
dla tej pla ców ki. Na to miast w so bo -
tę 13 wrze śnia o godzi. 16.00 w Pil cho -
wi cach od bę dzie się fe styn dla miesz -
kań ców gmi ny i wszyst kich zwią za -
nych ze szpi ta lem, zor ga ni zo wa ny
wspól nie z Gmin nym Ośrod kiem Kul -
tu ry w Pil cho wi cach. Przy go to wa no
moc atrak cji i za ba wy. Bę dzie też moż -
na sko rzy stać z bez płat nych ba dań słu -
żą cych pro fi lak ty ce cho rób płuc. 

Ob cho dom pa tro nu ją wo je wo da ślą -
ski, wi ce mar sza łek Wo je wódz twa Ślą -
skie go i Gmi na Pil cho wi ce.

W na stęp nym wy da niu WPG przy -
po mni my bo ga tą hi sto rię pil cho wic kie -
go szpi ta la.

(RG) 

200 lat w służ bie cho rym

Pa nie ma ją oka zję wy ko nać bez -
płat ne ba da nia mam mo gra ficz ne
w Pil cho wi cach.

Za pra sza na nie fir ma Ge ne va Trust
Pol ska Sp. z o. o. z Gdań ska, dzia ła ją -
ca w ra mach umo wy z NFZ w więk szo -
ści wo je wództw w Pol sce. Pro fi lak -
tycz ne ba da nia mam mo gra ficz ne przy -
słu gu ją ko bie tom mię dzy 50 a 69 ro -
kiem ży cia. Po win no się je wy ko ny wać
co dwa la ta, a w przy pad ku ob cią że nia
ge ne tycz ne go – je że li na ra ka pier si
cho ro wa ła bab cia, ma ma lub sio stra –
ba da nie przy słu gu je raz na rok. Fir ma
wy ko nu je je w spe cjal nie przy sto so wa -

nych do te go mam mo bu sach, wy po sa -
żo nych w naj no wo cze śniej sze cy fro we
mam mo gra fy.

W Pil cho wi cach ba da nia prze pro -
wa dzo ne bę dą w na stę pu ją cych ter mi -
nach: w pią tek 24 paź dzier ni ka
(w godz. od 9.00 do 15.00) oraz w śro -
dę 26 li sto pa da w godz. 9.00-17.00.
Przed przy stą pie niem do ba dań wy ma -
ga na jest wcze śniej sza re je stra cja
pod nu me ra mi: 58 325 76 20
lub 58 325 76 21 w godz. 8.00-20.00
od po nie dział ku do piąt ku oraz w so bo -
ty w godz. 8.00-15.00. 

(RG) 

Mam mo bus w Pil cho wi cach
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W lip cu z kil ku dnio wą wi zy tą
w Olew sku na Ukra inie prze by wa ła
de le ga cja Po wia tu Gli wic kie go
i dwóch na szych gmin – Tosz ka
oraz Pil cho wic. Za owo co wa ła ona
pod pi sa niem de kla ra cji współ pra -
cy po mię dzy Tosz kiem i Olew -
skiem.

Wi zy ta by ła kon ty nu acją kon tak tów,
ja kie na wią za ły się po mię dzy na szym
po wia tem a ob wo dem ży to mier skim
na Ukra inie dzię ki Zyg mun to wi Wil ko -
wi – rad ne mu wo je wódz twa ślą skie -
go III ka den cji. Od lat wspie ra on Po lo -
nię na Ukra inie, kon kret nie zaś na Ży -
to miersz czyź nie, gdzie ży je wie lu na -
szych ro da ków. Dzię ki nie mu w stycz -
niu ub. ro ku na zam ku w Tosz ku od był
się kon cert ko lęd dzie ci i pie śnia rzy
z ob wo du ży to mier skie go, któ ry dał
po czą tek wza jem nym przy ja ciel skim
kon tak tom. Po tem do szło do kil ku
wza jem nych wi zyt, pod czas któ rych
roz ma wia no o moż li wo ściach na wią za -
nia for mal nej współ pra cy.

W skład de le ga cji, któ ra od 9 do 14
lip ca go ści ła na za pro sze nie tam tej -
szych władz sa mo rzą do wych w Olew -

sku, wcho dzi li m.in. Zyg munt Wilk,
dwaj rad ni Po wia tu Gli wic kie go –

Bog dan Li twin i An drzej Ku rek, bur -
mistrz Tosz ka – Grze gorz Kup czyk
oraz prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Pil -
cho wi ce – An drzej Ogó rek. De le ga cja
wzię ła udział w ob cho dach Dni Olew -
ska. Wy da rze nie to ce le bro wa no łącz -
nie z ob cho dzo nym przez cer kiew pra -
wo sław ną świę tem apo sto łów Pio tra

i Paw ła oraz lo kal nym Fe sti wa lem Ja -
go dy. Po od sło nię ciu przed Urzę dem

Miej skim w Olew sku po mni ka po świę -
co ne go pra wu mag de bur skie mu, dzię ki
któ re mu w XVII w. bar dzo wzro sło
zna cze nie tej miej sco wo ści, oraz prze -
mar szu uli ca mi mia sta uro czy ste go ko -
ro wo du, na stą pi ło ofi cjal ne po wi ta nie
przy by łych go ści oraz miesz kań ców.
W obec no ści przed sta wi cie li władz lo -
kal nych, de le ga tów z są sied nich miast,
po wia tu i wo je wódz twa oraz licz nej
pu blicz no ści bur mi strzo wie Olew ska
i Tosz ka pod pi sa li de kla ra cję ini cju ją cą
przy szłe za wią za nie part ner stwa. 

Re wi zy ta przed sta wi cie li Olew ska
ma na stą pić w paź dzier ni ku, wte dy
omó wio ne zo sta ną dal sze kro ki zmie -
rza ją ce do współ pra cy. Part ner ski mi
kon tak ta mi z sa mo rzą dem któ rejś
z gmin Żyt miersz czy ny są za in te re so -
wa ne rów nież Pil cho wi ce. Z ko lei re -
pre zen tan ci Po wia tu Gli wic kie go roz -
ma wia li na ten te mat z wła dza mi re jo -
nu olew skie go, sta no wią ce go od po -
wied nik po wia tu. – Są oni bar dzo za in -
te re so wa ni roz wo jem de mo kra cji
na na szym te re nie – mó wi An drzej Ku -
rek. – Pod tym wzglę dem sta no wi my
dla nich, jak sa mi mó wią, wzór do na -
śla do wa nia. (RG)

Je ste śmy bli żej Olew ska

W związ ku z wy ko ny wa ny mi pra ca mi
wpro wa dzo no tym cza so wą or ga ni za cję
ru chu na czas prze bu do wy mo stu
w Pław nio wi cach nad Ka na łem Gli -
wic kim w cią gu ul. Nad Ka na łem. Re -
mont wy ko ny wa ny jest w ra mach za da -
nia „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 DK88”, re ali zo wa ne go przez
Po wiat Gli wic ki.

Tym cza so wa or ga ni za cja ru chu
wpro wa dza zmia ny w do jeź dzie
do miej sco wo ści Pław nio wi ce
w związ ku z ko niecz no ścią za mknię cia
mo stu nad Ka na łem Gli wic kim dla ru -
chu po jaz dów. Or ga ni za cja ru chu pie -
sze go na obiek cie w za leż no ści od fa zy
ro bót bu dow la nych bę dzie się od by wać
po ist nie ją cym obiek cie mo sto wym
(etap I) lub w ko lej nych eta pach po do -
ce lo wych kład kach dla pie szych.

Na czas prze bu do wy obiek tu ca ły
ruch po jaz dów po pro wa dzo ny zo stał
wy ty czo ny mi tra sa mi ob jaz dów:
– do jazd do miej sco wo ści Pław nio wi ce
od stro ny au to stra dy A4 oraz miej sco -
wo ści Kę dzie rzyn -Koź le, Che chło, Ła -
ny Ma łe wie dzie po przez dro gę kra jo wą
DK40 oraz dro gę po wia to wą nr 2918S
przez miej sco wość Ru dzi niec,
– do jazd do miej sco wo ści Pław nio wi ce
od stro ny miej sco wo ści Py sko wi ce
przez Nie wie sze, To szek, Pa czy nę po -
przez dro gę kra jo wą DK40 oraz dro gę
po wia to wą nr 2913S By ci na – Ta ci -
szów i 2940S Ta ci szów – Pław nio wi ce. 
– do jazd do DK40 Kę dzie rzyn -Koź le –
By tom oraz au to stra dy A4 z miej sco -
wo ści Pław nio wi ce przez miej sco wość
Ru dzi niec i DK 40 do wę zła au to stra -
do we go „Ła ny Ma łe”. 

Tym cza so wa or ga ni za cja ru chu
wpro wa dzo na też zo sta ła na czas prze -

bu do wy mo stu nad rze ką Bie raw ką
w cią gu dro gi po wia to wej nr 2925S ul.
Smol nic kiej w Le bo szo wi cach. Na stą -
pi to w ra mach wy ko ny wa nia przez
Po wiat Gli wic ki za da nia „Prze bu do wa
mo stu JNI 01015117 w Le bo szo wi -
cach zlo ka li zo wa ne go w cią gu dróg
po wia to wych łą czą cych DW 921
z DW 408”.

Most jest za mknię ty dla ru chu ko ło -
we go, zaś ruch pie szych od by wa się
po przez tym cza so wą kład kę wy ko na ną
na czas pro wa dze nia ro bót. Tra sa ob -
jaz du po mię dzy po łu dnio wą a pół noc -
ną czę ścią Le bo szo wic po pro wa dzo na
zo sta ła po przez miej sco wo ści Smol ni -
cę, Żer ni cę, Nie bo ro wi ce oraz Pil cho -
wi ce, tj. po dro gach po wia to wych
nr 2916S, 2926S, dro dze kra jo wej nr
DK 78, dro dze wo je wódz kiej DW 921
i dro dze po wia to wej nr 2925S. 

(ZDP)

Objazdy w Pławniowicach i Leboszowicach 
Zarząd Dróg Powiatowych w Gliwicach informuje o zmianach organizacji ruchu, związanych z remontami mostów
w Pławniowicach i Leboszowicach. 

Na sza de le ga cja w oto cze niu po dej mu ją cych ją sa mo rzą dow ców z Olew -
ska.

Mo ment pod pi sa nia de kla ra cji przez bur mi strzów: Olew ska – Ana to li ja Po wa -
ra i Tosz ka – Grze go rza Kup czy ka.
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Wszyst ko za spra wą prze bu do wy wraz
z ter mo mo der ni za cją, któ re prze pro wa -
dzi SP ZOZ w Knu ro wie – jed nost ka
or ga ni za cyj na Po wia tu Gli wic kie go.
Dzię ki wiel kie mu re mon to wi obiekt
przy ul. Ka zi mie rza Wiel kie go nie tyl -
ko wy pięk nie je i zo sta nie do sto so wa ny
do wy mo gów obo wią zu ją cych od koń -
ca 2016 ro ku, ale rów nież przy chod nia
bę dzie mo gła po sze rzyć za kres swej
dzia łal no ści.

In we sty cja pro wa dzo na bę dzie
w pię ciu eta pach. Wszyst kie z nich wy -
ko na ne zo sta ną bez wy łą cze nia pra cy
przy chod ni, tak by pa cjen ci mie li za -
pew nio ną w tym cza sie nor mal ną opie -
kę le kar ską. Dy rek cja SP ZOZ -u za -
pew nia, że do ło ży wszel kich sta rań, by
pra ce by ły jak naj mniej uciąż li we dla
osób ko rzy sta ją cych z usług me dycz -
nych pla ców ki.

– Koszt re mon tu we dług kosz to ry -
sów in we stor skich wy no si bli sko 3 mln
zł – in for mu je Hen ryk Hib szer, za stęp -
ca dy rek to ra ds. ad mi ni stra cyj no -tech -
nicz nych SP ZOZ -u w Knu ro wie. – Po -
nad to pla no wa na jest ter mo mo der ni za -
cja bu dyn ku, sza co wa na na po nad 880
tys. zł.

Po wiat Gli wic ki prze zna czy na re -
mont przy chod ni w naj bliż szych trzech
la tach 1,5 mln zł. W br. jest to 500 tys.
zł, w 2015 r. – 450 tys. zł i w 2016 r. –
550 tys. zł. Do in we sty cji do ło ży się też
Mia sto Knu rów, któ re za de kla ro wa ło
w br. 250 tys. zł z prze zna cze niem
na wy mia nę okien w ca łym bu dyn ku.

Po zo sta łe środ ki fi nan so we bę dą po -
cho dzić z bu dże tu SP ZOZ w Knu ro -
wie. 

W wy re mon to wa nej przy chod ni
dzia łać bę dą ga bi ne ty pod sta wo wej
opie ki zdro wot nej dla dzie ci i do ro -
słych, a po nad to spe cja li stycz ne: gi -
ne ko lo gicz ny, neu ro lo gicz ny, uro lo -
gicz ny, kar dio lo gicz ny, oku li stycz -
ny, dia be to lo gicz ny, la ryn go lo gicz -
ny i der ma to lo gicz ny. Uzu peł nią je
pra cow nie – fi zjo te ra pii dla dzie ci
oraz USG i RTG. Obiekt bę dzie wy -
god ny i funk cjo nal ny, zo sta nie
w nim m.in. do bu do wa na ze wnętrz -
na win da, za pro jek to wa na od fron tu,
tuż obok wej ścia głów ne go do przy -
chod ni.

(RG)

No we ob li cze przy chod ni
Do koń ca 2016 ro ku zu peł nie zmie ni się wy gląd Przy chod ni Re jo no wej
nr 2 w Knu ro wie przy ul. Ka zi mie rza Wiel kie go 6.

10 lip ca de le ga cja ukra iń skich stu den -
tów wraz z ich opie ku nem prof. Wo ło -
di mi rem Stad ny kiem - dzie ka nem Wy -
dzia łu Le kar skie go oraz pre ze sem Za -
rzą du Szpi ta la w Knu ro wie Mi cha łem
Ek ker tem spo tka ła się z I wi ce wo je wo -
dą ślą skim An drze jem Pi lo tem. W trak -

cie roz mo wy, do któ rej do szło w gma -
chu Ślą skie go Urzę du Wo je wódz kie go
w Ka to wi cach, wo je wo da za po znał
stu den tów ze struk tu rą ad mi ni stra cji
rzą do wej w Pol sce oraz za da nia mi wo -
je wo dy w za kre sie ochro ny zdro wia.
Od po wia dał rów nież na py ta nia do ty -
czą ce kształ ce nia po dy plo mo we go.

Z ko lei 15 lip ca w War sza wie de le -
ga cja, do któ rej do łą czył Alek sandr Po -
ka ne wicz, pre zy dent Ki jow skie go Uni -
wer sy te tu Me dycz ne go, spo tka ła się
z Mar ci nem Ku bia kiem, pod se kre ta -
rzem sta nu w Mi ni ster stwie In fra struk -
tu ry i Roz wo ju. Te ma tem spo tka nia by -
ła moż li wość roz wo ju współ pra cy po -
mię dzy Szpi ta lem w Knu ro wie a Ki -
jow skim Uni wer sy te tem Me dycz nym
w opar ciu o środ ki unij ne prze zna czo ne
na za sto so wa nie in no wa cyj nych tech -
no lo gii w me dy cy nie oraz w za kre sie
ba dań na uko wych. W trak cie spo tka nia
mi ni ster Ku biak przy bli żył moż li wo -
ści, ja kie wy ni ka ją z Eu ro pej skie go In -
stru men tu Są siedz twa oraz na rę ce pre -
ze sa Ek ker ta zło żył gra tu la cje i po dzię -
ko wa nia za pod ję cie dzia łań, dzię ki
któ rym ukra iń scy stu den ci mo gli od by -
wać prak ty ki w knu row skim szpi ta lu.

– Pa nie pre ze sie, gra tu lu ję ser decz -
nie tej ini cja ty wy – mó wił mi ni ster. –
To bar dzo waż ne, że w dzia ła nia zmie -
rza ją ce do in te gra cji Ukra iny z UE
wpi su ją się nie tyl ko po li ty cy i or ga ni -
za cje mię dzy na ro do we, ale rów nież
pod mio ty i in sty tu cje dzia ła ją ce lo kal -

nie, któ re na -
w i ą  z u  j ą
współ pra cę
p a r t  n e r  s k ą
z fir ma mi
i in sty tu cja -
mi ukra iń ski -
mi. Szpi tal
w Knu ro wie
jest te go do -
s k o  n a  ł y m
przy kła dem.

Po spo -
tka niu w mi -
n i  s t e r  s twie
d e  l e  g a  c j a
uda ła się
do Pa ła cu
Pre zy denc kie go. Tu uro czy ście po wi -
ta ła ją Syl wia Re mi szew ska, za stęp ca
dy rek to ra Ga bi ne tu Pre zy den ta RP,
któ ra prze ka za ła po zdro wie nia od Pa ry
Pre zy denc kiej (Bro ni sław Ko mo row -
ski wraz z mał żon ką po dej mo wa li te go
dnia pre zy den ta Sło wa cji) dla ukra iń -
skich stu den tów. Na stęp nie de le ga cja
mo gła zwie dzić Pa łac Pre zy denc ki
oraz za po znać się z co dzien nym funk -
cjo no wa niem Kan ce la rii Pre zy den ta

RP. Jak mó wi jed na ze stu den tek Na ta -
lia Ko lu sen ko -Ja wor ska: – Zwie dza nie
Pa ła cu Pre zy denc kie go zro bi ło na nas
nie sa mo wi te wra że nie. Cie szę się, iż
mo gli śmy zo ba czyć miej sce co dzien -
nej pra cy pol skie go pre zy den ta oraz
miej sce, gdzie do ko na ło się tak wie le
wy da rzeń hi sto rycz nych waż nych dla
Pol ski.

Na stęp nie de le ga cja w Mi ni ster -
stwie Zdro wia zo sta ła przy ję ta przez
wi ce mi ni stra Alek san dra So pliń skie -
go. W trak cie spo tka nia mi ni ster So -
pliń ski od po wia dał na py ta nia stu -

den tów do ty czą ce
pro ble ma ty ki no stry -
fi ka cji dy plo mów, or -
ga ni za cji sta żu oraz
za sad od by wa nia spe -
cja li za cji, a tak że kry -
te riów przy stą pie nia
do Le kar skie go Eg za -
mi nu Koń co we go.
Mi ni ster wy ra ził rów -
nież swo je po par cie
dla współ pra cy Szpi -
ta la w Knu ro wie z Ki -
jow skim Uni wer sy te -
tem Me dycz nym oraz
za de kla ro wał po moc
re sor tu w za kre sie
ujed no li ce nia pro gra -
mu na ucza nia tam me -
dy cy ny z pro gra mem

obo wią zu ją cym na pol skich uczel -
niach. Ostat nim punk tem pro gra mu
wi zy ty w War sza wie by ło zwie dza nie
Se na tu i Sej mu RP. By ło to moż li we
dzię ki oso bi ste mu za an ga żo wa niu
Grze go rza Se ro czyń skie go z Ga bi ne -
tu Mar szał ka Se na tu Bog da na Bo ru -
se wi cza, któ ry do 2010 ro ku peł nił
funk cję Kon su la Ge ne ral ne go
w Char ko wie. 

(MN)

Po byt pe łen wy da rzeń

30 czerw ca po 37 la tach peł nie nia
funk cji or dy na to ra Od dzia łu Chi rur -
gii Ogól nej w Szpi ta lu w Py sko wi -
cach po że gna li śmy od cho dzą ce -
go na eme ry tu rę dok to ra An drze ja
Re chle wi cza. 
W trak cie wie lo let niej pra cy wy kształ -
cił on kil ku na stu adep tów chi rur gii. Im -
po no wał roz le głą wie dzą me dycz ną nie
tyl ko z za kre su chi rur gii. Jak mó wią

o nim sa mi współ pra cow ni cy, ce cho -
wa ła go rzad ko spo ty ka na in tu icja chi -
rur gicz na, opa no wa nie i od wa ga
w dzia ła niu, a w kon tak tach z pa cjen -
tem otwar tość i bez po śred niość. W re -
la cjach z le ka rza mi asy sten ta mi do mi -
no wał u nie go spo kój, mak sy mal ne
opa no wa nie i du ża wy ro zu mia łość. –
Ni gdy nie sły sze li śmy pod nie sio ne go

gło su pa na or dy na to ra – mó wią pra -
cow ni cy Od dzia łu Chi rur gii. W cią gu
kil ku dzie się cio let niej prak ty ki dok tor
An drzej Re chle wicz stwo rzył w Szpi ta -
lu w Py sko wi cach wła sną szko łę chi -
rur gii, któ rą obec nie kon ty nu ują je go
asy sten ci. 

Le szek Ku biak – pre zes Szpi ta la
w Py sko wi cach Sp. z o.o. 

Po że gna nie za słu żo ne go or dy na to ra 

Pa miąt ko we zdję cie de le ga cji po wi zy cie w Pa ła cu Pre zy denc kim w War sza wie.
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Od cho dzą cy
na eme ry tu rę

An drzej Re -
chle wicz

(w środ ku)
w oto cze niu

współ pra cow -
ni ków.
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W trak cie spo tka nia w Mi ni ster stwie In fra struk tu ry i Roz wo ju.
Od le wej: pre zes Za rzą du Szpi ta la w Knu ro wie Mi chał Ek kert,
Alek sandr Po ka ne wicz i prof. Wo ło di mir Stad nyk z Ki jow skie -
go Uni wer sy te tu Me dycz ne go i pod se kre tarz sta nu Mar cin Ku -
biak.

Tak pre zen tu je się obec nie bu dy nek przy chod ni…

…a tak bę dzie wy glą dał po wy ko na niu re mon tu.

Wie le zmie ni się rów nież we wnę trzu
obiek tu. 

Stu den ci me dy cy ny z Ki jow skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go, któ rzy
odbywali prak ty ki w Szpi ta lu w Knu ro wie (pi sa li śmy o tym w po przed nim
wy da niu WPG), nie tyl ko po głę bia li wie dzę i prak tycz ne umie jęt no ści
zwią za ne z wy ko ny wa niem za wo du le ka rza, ale rów nież uczest ni czy li
w sze re gu spo tkań, w trak cie któ rych za po zna wa li się z funk cjo no wa niem
sys te mu ochro ny zdro wia w Pol sce. Stu den ci go ści li m.in. u wi ce wo je wo -
dy, w mi ni ster stwach i Pa ła cu Pre zy denc kim.



Dwa la ta te mu Sto wa rzy sze nie Czte ry
Po ry Ro ku włą czy ło się w ak cję po szu -
ki wa nia za gi nio nej na sto lat ki z Knu ro -
wa. Wy da rze nie to sta ło się im pul sem
do stwo rze nia knu row skiej edy cji ogól -
no pol skie go pro gra mu „Bez piecz ni
w ne cie – bez piecz ni w świe cie”. Pro -
gram roz po czął się w lip cu 2012 ro ku
i je go ce lem jest wła śnie po moc w po -
szu ki wa niu za gi nio nych osób i wspar -
cie dla ich ro dzin oraz po moc dzie ciom
po krzyw dzo nym i prze ciw dzia ła nie
mo wie nie na wi ści.

Sto wa rzy sze nie w cią gu ostat nich
dwóch lat uczest ni czy ło w bli sko 20
przed się wzię ciach z te go za kre su, człon -

ko wie SCPR prze -
szu ki wa li In ter net,
roz ma wia li z naj -
bliż szy mi za gi nio -
nych, współ pra co -
wa li z wszyst ki mi
służ ba mi, za an ga -
żo wa ny mi w ak cje. 

Na prze ło mie
mar ca i kwiet nia
bie żą ce go ro ku
Ane ta zde cy do wa -
ła się ubie gać o li -
cen cję de tek ty wa. – Naj pierw obo wiąz -
ko wy kurs. Prze pro wa dza ją je tyl ko
pla ców ki, któ re otrzy ma ją na ta ką dzia -

łal ność zgo dę Mi ni ster stwa Edu ka cji
Na ro do wej. Kurs skła da się z cy klu
szko leń m.in. z za kre su usta wy o usłu -

gach de tek ty wi stycz nych, dzia łal no ści
go spo dar czej, ochro nie da nych oso bo -
wych i ochro nie in for ma cji nie jaw -
nych. Na stęp nie wśród mo jej ro dzi ny
i zna jo mych oraz są sia dów funk cjo na -
riusz z knu row skie go ko mi sa ria tu po li -
cji prze pro wa dził wy wiad śro do wi sko -
wy, póź niej prze cho dzi łam ba da nie
psy cho lo gicz no -psy chia trycz ne – re la -

cjo nu je Ane ta. Po zło że niu do ku men -
tów i speł nie niu wszyst kich for mal no -
ści w lip cu cie szy ła się z uzy ska nia ty -

tu łu de tek ty wa nada ne go przez ślą skie -
go ko men dan ta wo je wódz kie go po li cji.
W trak cie pro wa dze nia jed nej ze spraw
w ra mach SCPR knu ro wian ka po zna ła
Krzysz to fa Rut kow skie go i tak na wią -
za ła się współ pra ca. Kie dy uzy ska ła li -
cen cję, otrzy ma ła pro po zy cję pra cy
w biu rze de tek ty wi stycz nym Krzysz to -
fa Rut kow skie go – w Ło dzi. 

Ane ta to bar dzo przed się bior cza
oso ba. Ja ko pre zes Sto wa rzy sze nia
Czte ry Po ry Ro ku ini cju je i ko or dy nu je
wie le pro jek tów i pro gra mów, m.in.
Mam ha ka na ra ka w Knu ro wie, pro -
gram Fe raj na czy włą cza nie się w ogól -
no pol ską ak cję Szla chet na Pacz ka. Po -
nad to jest tak że dzien ni kar ką oby wa tel -
ską w ogól no pol skim ser wi sie in ter ne -
to wym www.wia do mo sci 24.pl. Od
paź dzier ni ka pra cę w sto wa rzy sze niu
i biu rze de tek ty wi stycz nym bę dzie łą -
czyć ze stu dia mi – cze ka ją ostat ni rok
na so cjo lo gii. 

– Pra cy jest du żo, ale mam na dzie ję,
że uda się wszyst ko ze so bą po go dzić.
Każ de z za jęć, czy to w sto wa rzy sze -
niu, czy w biu rze de tek ty wi stycz nym
nie sie ze so bą no we wy zwa nia i po -
zwa la mi się roz wi jać – mó wi knu ro -
wian ka. 

(SoG)
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PRZED SIĘ BIOR CZY 
PO WIAT

W cy klu „Przed się bior czy po wiat” pre zen to wa li śmy do tych czas fir my
i przed się bior stwa z po wia tu, któ re mo gą po szczy cić się osią gnię cia mi
za rów no na lo kal nym ryn ku, jak i kra jo wym. W po wie cie jest tak że wie le
przed się bior czych osób, któ re ma ją cie ka we pa sje, re ali zu ją in te re su ją -
ce po my sły i nie ustan nie roz wi ja ją się.

WY GRAŁ Z NA MI
Dzię ku je my za od po wie dzi, na de sła ne
na lip co wo -sierp nio wą edy cję kon kur -
su WY GRAJ Z NA MI, któ ry or ga ni zu -
je my wspól nie z Pla ców ką Te re no wą
KRUS w Gli wi cach. Spo śród au to rów

pra wi dło wych od po wie dzi wy lo so wa -
li śmy Ja na Klo skę z Sie rot. Pa na Ja na
pro si my o kon takt te le fo nicz ny
pod nr. 32 332 66 65 w ce lu usta le nia
ter mi nu od bio ru na gro dy. Na stęp na
edy cja kon kur su – w paź dzier ni ko wym
wy da niu WPG. (RG)

Pod czas spo tka nia de tek tyw Ane ty z Krzysz to fem Rut kow skim. 
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Ko lej nym dzia ła niem, któ re go za -
ło że nia zna la zły się w pro jek cie
Pla nu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich
(PROW) na la ta 2014-2020, na któ ry
zwra ca uwa gę kie row nik Biu ra Po -
wia to we go ARiMR w Py sko wi cach
An drzej Frej no, jest „Po moc na roz -
po czę cie dzia łal no ści po zarol ni -
czej na ob sza rach wiej skich (Pre -
mie na roz po czę cie dzia łal no ści
po za rol ni czej)”.

Po moc w ra mach te go dzia ła nia przy -
zna wa na bę dzie na pro wa dze nie dzia -
łal no ści po za rol ni czej w for mie pre mii
do 100 tys. zł, wy pła ca nej w dwóch ra -
tach: pierw sza w wy so ko ści 80 proc.
kwo ty po mo cy oraz dru ga w wy so ko -
ści 20 proc. 

Po moc jest ad re so wa na do osób,
któ re speł nią na stę pu ją ce wa run ki:
– pod le ga ją ubez pie cze niu na pod sta -
wie prze pi sów o ubez pie cze niu spo -
łecz nym rol ni ków z mo cy usta wy
i w peł nym za kre sie ja ko rol nik, mał żo -
nek rol ni ka lub do mow nik,
– go spo dar stwo rol ne, w któ rym pra cu -
je wnio sko daw ca, ma wiel kość eko no -
micz ną nie więk szą niż 15 tys. eu ro,
– za rok po prze dza ją cy rok zło że nia
wnio sku o przy zna nie po mo cy przy -
zna no płat ność do grun tów rol nych

w c h o  d z ą  c y c h
w skład go spo dar -
stwa rol ne go,
w któ rym pra cu je
wnio sko daw ca,
– go spo dar stwo
rol ne, w któ rym
pra cu je wnio sko -
daw ca po ło żo ne
jest w miej sco wo -
ści na le żą cej do:
gmi ny wiej skiej lub gmi ny miej sko -
-wiej skiej, z wy łą cze niem miast li czą -
cych po wy żej 5 tys. miesz kań ców, lub
gmi ny miej skiej z wy łą cze niem miej -
sco wo ści li czą cych po wy żej 5 tys.
miesz kań ców.

Pre mia po win na być wy dat ko wa na
zgod nie z za ło że nia mi biz ne spla nu,
w szcze gól no ści na:
– bu do wę lub mo der ni za cję obiek tów
bu dow la nych;
– 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;
– kosz ty ogól ne.

Aby na bór wnio sków w ra mach
PROW 2014 – 2020 mógł się roz po -
cząć, pro gram ten mu si zo stać za ak cep -
to wa ny przez Ko mi sję Eu ro pej ską. 

Pre mie na roz po czę cie 
dzia łal no ści po za rol ni czej 
PROW 2014-2020

In for mu je An -
drzej Frej no, kie -
row nik Biu ra Po -
w i a  t o  w e  g o
ARiMR w Py sko -
wi cach. 

W czerw co wym nu me rze WPG Kry -
sty na Krę giel, kie row nik Pla ców ki
Te re no wej KRUS w Gli wi cach
przed sta wi ła ogól ne wa run ki obej -
mo wa nia ubez pie cze niem spo -
łecz nym rol ni ków oraz kwe stie
zwią za ne z ubez pie cze niem obo -
wiąz ko wym. Po ni żej prze czy tać
moż na o ubez pie cze niach do bro -
wol nych, za wie ra nych na wnio sek.

Oso by nie speł nia ją ce wa run ków
do pod le ga nia obo wiąz ko we mu ubez -
pie cze niu, dla któ rych dzia łal ność rol -
ni cza sta no wi sta łe źró dło utrzy ma nia,
mo gą ubez pie czyć się do bro wol nie
po zło że niu sto sow ne go wnio sku
w jed no st ce KRUS.

Rol nik pro wa dzą cy dzia łal ność rol -
ni czą w go spo dar stwie o po wierzch ni
rów nej 1 ha prze li cze nio we mu i po ni -
żej 1 ha prze li cze nio we go (a tak że je go
mał żo nek i do mow nik) oraz oso ba,
któ ra (bę dąc rol ni kiem) prze zna czy ła
grun ty pro wa dzo ne go przez sie bie go -
spo dar stwa do za le sie nia na za sa dach
okre ślo nych w od ręb nych prze pi sach,
je śli nie pod le ga in ne mu ubez pie cze niu
spo łecz ne mu, ani nie ma usta lo ne go
pra wa do eme ry tu ry lub ren ty, mo że
być ob ję ta ubez pie cze niem:
� w peł nym za kre sie, tzn. jed no cze śnie
ubez pie cze niem wy pad ko wym, cho ro -
bo wym i ma cie rzyń skim oraz ubez pie -
cze niem eme ry tal no -ren to wym,
� tyl ko ubez pie cze niem wy pad ko -
wym, cho ro bo wym i ma cie rzyń skim.

Po nad to ubez pie cze niem na wnio -
sek mo że być ob ję ta:
1) ubez pie cze niem wy pad ko wym, cho -
ro bo wym i ma cie rzyń skim wy łącz nie
w za kre sie ogra ni czo nym, tj. je dy nie
z pra wem do jed no ra zo we go od szko do -
wa nia z ty tu łu sta łe go lub dłu go trwa łe go

uszczerb ku na zdro wiu, al bo śmier ci
wsku tek wy pad ku przy pra cy rol ni czej
lub rol ni czej cho ro by za wo do wej: 
� oso ba pro wa dzą ca dzia łal ność rol ni -
czą (rol nik, je go mał żo nek lub do mow -
nik), a tak że oso ba, któ ra bę dąc rol ni -
kiem prze zna czy ła grun ty pro wa dzo ne -
go go spo dar stwa do za le sie nia na za sa -
dach okre ślo nych w od ręb nych prze pi -
sach,
� pod le ga ją ca ubez pie cze niu w ZUS
na pod sta wie usta wy o sys te mie ubez -
pie czeń spo łecz nych 
� lub ma ją ca usta lo ne pra wo do eme -
ry tu ry lub ren ty, lub do świad czeń
z ubez pie czeń spo łecz nych, ta kich jak
za si łek cho ro bo wy i świad cze nie re ha -
bi li ta cyj ne, po usta niu sto sun ku pra cy,
2) ubez pie cze niem eme ry tal no -ren to -
wym: 
� oso ba, któ ra pod le ga ła ubez pie cze -
niu ja ko rol nik i za prze sta ła pro wa dze -
nia dzia łal no ści rol ni czej nie na by wa jąc
pra wa do eme ry tu ry lub ren ty z ubez -
pie cze nia, je że li pod le ga ła ubez pie cze -
niu eme ry tal no–ren to we mu przez okres
co naj mniej 12 lat i 6 mie się cy, 
� oso ba po bie ra ją ca ren tę rol ni czą
z ty tu łu nie zdol no ści do pra cy ja ko ren -
tę okre so wą. 

Usta wa prze wi du je moż li wość wy -
stą pie nia z wnio skiem o ob ję cie ubez -
pie cze niem do bro wol nym w każ dym
cza sie. Ob ję cie ubez pie cze niem
na wnio sek na stę pu je od dnia wska za -

ne go we wnio sku
o ob ję cie  ubez pie -
cze niem, nie
wcze śniej jed nak
niż od dnia, w któ -
rym wnio sek zo -
stał zło żo ny. Oso -
ba pod le ga ją ca
u b e z  p i e  c z e  n i u
na wnio sek mo że
w każ dym cza sie
od stą pić od ubez pie cze nia, skła da jąc
oświad cze nie w tej spra wie. 

Ubez pie cze nie na wnio sek usta je
w przy pad ku osób, na któ rych ubez pie -
cze nie nie są opła ca ne w ter mi nie na -
leż ne skład ki, od pierw sze go dnia okre -
su ubez pie cze nia, za któ ry skład ka
nie zo sta ła opła co na. 

Nie opła ce nie skład ki w ter mi nie jest
trak to wa ne ja ko od stą pie nie od ubez pie -
cze nia na wnio sek, chy ba że przed upły -
wem ter mi nu płat no ści skład ki rol nik zło -
żył po da nie o je go od ro cze nie al bo udo -
wod ni, że nie opła ce nie skład ki w usta wo -
wym ter mi nie by ło wy ni kiem za ist nie nia
oko licz no ści trud nych do prze wi dze nia
i nie za wi nio nych przez płat ni ka.

Przy po mi na my, że zgod nie z art. 37
ust. 1 usta wy o ubez pie cze niu spo łecz -
nym rol ni ków, rol nik obo wią za ny jest,
nie cze ka jąc na we zwa nie KRUS
w cią gu 14 dni zgła szać Ka sie istot ne
oko licz no ści ma ją ce wpływ na pod le -
ga nie ubez pie cze niu i o zmia nach tych
oko licz no ści, a tak że o zmia nach ma ją -
cych wpływ na po wierzch nię go spo -
dar stwa rol ne go.

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.

De tek tyw z Knu ro wa

Ubez pie cze nie spo łecz ne rol ni ków (2)

Dobrowolne – na wniosek

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

Bę dzie tro pić, zbie rać do wo dy i roz wią zy wać za gad ki –
Ane ta No wak z Knu ro wa w lip cu br. uzy ska ła li cen cję

de tek ty wa. Mło da knu ro wian ka od lat ja ko pre zes Sto -
wa rzy sze nia Czte ry Po ry Ro ku uczest ni czy ła w ak cjach
po szu ki wa nia za gi nio nych osób, te raz bę dzie pro wa -
dzić ta ką dzia łal ność w eki pie Krzysz to fa Rut kow skie go. 
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PLON NIE SIE MY PLON! ŻE BY

�Za naj lep szą scen kę uzna no tę, któ ra przed sta wia ła, jak to nie gdyś na wsi by -
ło…

� Rol ni kom w tym
uro czy stym dniu to -
wa rzy szy li gór ni cy,
gdyż w na szym re -

gio nie rol nic two roz -
wi nę ło się w są -

siedz twie ko pal nia -
nych szy bów.

�Ko ro wód po dzi wia li
licz nie ze bra ni go ście.
By li wśród nich m.in.
wi ce mar sza łek Se na tu
RP Ma ria Pań czyk -Po -
zdziej, po sło wie do Sej -
mu RP Kry sty na Szu mi -
las i Woj ciech Sza ra -
ma, eu ro de pu to wa ny
Ja nusz Kor win -Mik ke,
re pre zen tan ci Wo je -
wódz twa Ślą skie go,
Po wia tu Gli wic kie go
i gmin wcho dzą cych
w je go skład. 

�Fe sti wal Mio -
du był sma ko -
wi tą pre zen ta -

cją pa siek
i pszcze la rzy

z te re nu dzia ła -
nia Spi chle rza

Gór ne go Ślą ska,
po łą czo ną

z de gu sta cją.
Za naj lep sze

uzna no go spo -
dar stwo pszcze -

lar skie Al ber ta
i Ada ma Wien -
cho lów z Le bo -

szo wic. 

�Ro sną na stęp cy na szych go spo da rzy – tu na za -
byt ko wym trak to rze, któ ry świet nie pre zen to wał się
obok no wo cze snych ma szyn rol ni czych.

�Choć żni wa by ły jesz cze w to ku, rol ni ków nie opusz czał do bry hu mor.

� W cza sie mszy zło żo no przed oł ta rzem da ry, wśród któ rych nie
za bra kło chle ba, wi no gron i in nych plo nów zie mi, ale też przed -
mio tów li tur gicz nych, ofia ro wa nych przez mar szał ka Wo je wódz twa
Ślą skie go Mi ro sła wa Se ku łę i sta ro stę gli wic kie go Mi cha ła Nie -
szpor ka. 

�Brycz ka, w któ rej za sie dli sta ro sto wie do ży nek – Ka ri na Gar czorz i Ste fan
Bon dza, a tak że m.in. bi skup Jan Ko piec.

�� Bi skup or dy na riusz Die -
ce zji Gli wic kiej Jan Ko piec po -
świę cił ko ro ny do żyn ko we,
usta wio ne przed pil cho wic kim
ko ścio łem – rów nież tę naj pięk -
niej szą, któ rą po tem za chwy -
ca li się go ście im pre zy, a któ ra
re pre zen to wać bę dzie Wo je -
wódz two Ślą skie na Do żyn kach
Pre zy denc kich w Spa le.
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Tekst i fo to: RO MA NA GOZ DEK

� Sta ro sto wie do ży nek ob dzie li li chle bom
wy pie czo nym z te go rocz nych plo nów zbóż
go spo da rzy wo je wódz twa, po wia tu i gmin –
z ży cze nia mi, by ni gdy go dla ni ko go nie
za bra kło i by był dzie lo ny spra wie dli wie.

�� Od zna ki Ho no ro we za Za słu gi dla Wo je -
wódz twa Ślą skie go otrzy ma li m.in. sta ro sta gli -
wic ki Mi chał Nie szpo rek i wi ce sta ro sta Wal de -
mar Do mbek. Uho no ro wa ny nią zo stał tak że
Po wiat Gli wic ki.

�Nagrodzono zwycięzców konkursów na Koronę
Dożynkową, Miniaturę Korony Dożynkowej, na scenki
rodzajowe „Nie daj się wkręcić” (organizowanego
przez KRUS) oraz na najpiękniejsze mostki dożynkowe
na trasie korowodu. 

��Spe cjal ne po dzię ko wa nia od mi ni stra Sa wic kie go za dzia ła nia na rzecz pro mo cji i roz -
wo ju ob sza rów wiej skich ode bra li wi ce sta ro sta Wal de mar Do mbek oraz rol nik z Pro bosz czo -
wic Kry stian Kieł ba sa. 

� Ka ba ret For ma cja Cha te -
let (na zdję ciu) roz we se lił
wszyst kich do łez. Na część
roz ryw ko wą im pre zy zło ży ły
się też m.in. wy stę py Ju raj skiej
Ka pe li Lu do wej, ze spo łu Ar ka -
dia Band i kon cert Mi ro sła wa
Ję drow skie go.

� Wie czór za koń czył wspa nia ły po kaz
sztucz nych ogni.

DO BRZE PLO NO WA ŁO…

� KRUS pro mo wał bez piecz ną pra cę
w go spo dar stwie rol nym.

� Sym bo licz ny bo chen chle ba otrzy ma ła
tak że re pre zen tant ka Po lo nii na Ży to miersz -
czyź nie, Wik to ria La skow ska -Szczur, któ ra wraz
z dzieć mi z Ukra iny go ści ła na do żyn kach
w Pil cho wi cach. 

� Mi ni ster rol nic twa i roz wo ju wsi Ma rek Sa -
wic ki wrę czył od zna cze nia „Za słu żo ny dla rol -
nic twa” kil ku dzie się ciu oso bom, wśród któ rych
był m.in. bur mistrz gmi ny To szek Grze gorz Kup -
czyk.

� Przed sce ną na bo isku w Pil cho wi cach by ło tłocz no.
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Mu zeum w Gli wi cach za pra sza
do udzia łu w XII Gli wic kich Dniach
Dzie dzic twa Kul tu ro we go. Tym ra -
zem prze bie gać bę dą pod ha słem
„Re zy den cje wśród łąk i la sów.
Zam ki, pa ła ce i dwo ry w po wia -
tach gli wic kim i tar no gór skim”,
a mu zeum za pew ni zwie dza nie
tych pięk nych miejsc.

Przez dwa dni – 20 i 21 wrze śnia – bę -
dzie oka zja, by po znać śre dnio -
wiecz ne zam ki, osiem na sto wiecz ne
pa ła ce, dwo ry ślą skiej szlach ty i sie -
dzi by prze my sło wych ma gna tów
znaj du ją ce się w oto cze niu ogro dów,
par ków i buj nej przy ro dy. Bę dzie
moż na zwie dzić wraz z prze wod ni -
kiem wy bra ne z nich, a tak że zdo być
wie dzę na te mat obiek tów, któ re nie
prze trwa ły do dzi siaj. Na dwóch za -
pla no wa nych tra sach au to ka ro wych
wy cie czek znaj dą się ta kie miej sco -
wo ści jak So śni co wi ce, Ru dzi niec,
Pław nio wi ce, By ci na, Ła bę dy,
Pniów, To szek, Wie lo wieś, Two róg,
Bry nek, Sta re Tar no wi ce, Ja sio na,
Łu bie, Ka mie niec. Pod czas zwie -
dza nia po zna my też miej sca, w któ -
rych usy tu owa ne by ły wcze sno śre -
dnio wiecz ne gro dzi ska, bę dą ce
ośrod ka mi ów cze snej wła dzy lo kal -
nej. – To do dat ko wa atrak cja, bo -
wiem w Pol sce za cho wa ło się oko -
ło 1500 gro dzisk, a ma ło zna nym jest
fakt, że kil ka z nich znaj du je się w na -
szym re gio nie – mó wi An na Kwie cień,
ko or dy na tor te go rocz nej edy cji Gli wic -
kich Dni Dzie dzic twa Kul tu ro we go. 

Wśród wy bra nych do zwie dza nia re zy -
den cji moż na wy róż nić kil ka ty pów.
W Tosz ku zo ba czy my śre dnio wiecz ny za -
mek, roz bu do wa ny i zmo der ni zo wa ny
w cza sach re ne san su i ba ro ku – z por ta lem
wło skie go ar chi tek ta Gio van nie go Se re gni.
W 1790 ro ku za mek od wie dził sam Go -
ethe. Zwie dzi my tak że pa ła ce
z XVIII i pierw sze go ćwierć wie -

cza XIX wie ku, nie mi nie nas też wi zy ta
w roz bu do wa nych ar chi tek to nicz nie dwo -
rach (np. Wie lo wieś) oraz re zy den cjach
prze my słow ców z XIX i po cząt ku XX wie -
ku (Pław nio wi ce, Bry nek, Łu bie). 

Gli wic kie Dni Dzie dzic twa Kul tu ro -
we go za in au gu ro wa ne zo sta ną 19 wrze -
śnia wy kła dem „Re zy den cje wśród łąk
i la sów”, któ ry w Wil li Ca ro wy gło si
An na Kwie cień. Do peł nie niem te go -
rocz nej edy cji GDDK jest wy sta wa „Za -
po mnia ne dwo ry Gór ne go Ślą ska” po -
świę co na re zy den cjom ry cer skim wzno -
szo nym po mię dzy XIV a XVI wie kiem.

Nie ste ty żad na z tych drew nia nych
sie dzib nie za cho wa ła się do na -
szych cza sów. Pre zen to wa na
w Zam ku Pia stow skim wy sta wa,
oprócz re kon struk cji wy glą du
drew nia nych wież i dwo rów, przy -
bli ży ży cie co dzien ne drob ne go ry -
cer stwa gór no ślą skie go. Eks po zy -
cję oglą dać bę dzie moż na od 20
wrze śnia do koń ca 2014 ro ku.

Or ga ni za to rzy za pra sza ją na wy -
ciecz ki au to ka ro we przy go to wa ne
na dwóch róż nych tra sach. Wy bie ra -
jąc pierw szą z nich, zwie dzi my za -
byt ki i hi sto rycz ne miej sca zlo ka li -
zo wa ne w miej sco wo ściach: Pław -
nio wi ce, Ru dzi niec, Rud no, So śni -
co wi ce, Ko złów, To szek, Pniów, By -
ci na, Ła bę dy. Dru ga tra sa obej mu je:
Wie lo wieś, Two róg, Bry nek, Sta re
Tar no wi ce, Łu bie i Ka mie niec.
Udział w wy ciecz kach jest bez płat -
ny, ale ko niecz na jest wcze śniej sza

re zer wa cja. 
Szcze gó ło we in for ma cje moż na

zna leźć na stro nie www.mu zeum.gli wi -
ce.pl.

(RG)

Zam ki, pa ła ce, dwo ry

We sty bul w pa ła cu w Ru dziń cu.
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Le opold Kroch mal ski
z Py sko wic jest nie -
zwy kle po zy tyw nym
czło wie kiem. Za wsze
uśmiech nię ty, pe łen
we rwy i ener gii, try -
ska ją cy po my sła mi.
Od dłuż sze go cza su
ten sym pa tycz ny je -
go mość nę kał wszyst -
kich zna jo mych, aby
ofia ro wy wa li mu tzw.
smy cze i wszel kie in ne
ga dże ty pro mo cyj ne.
Jak się oka za ło,
wszyst ko dla roz wo ju
ko lek cjo ner skich pa -
sji.

Od wie lu lat pan Le opold
gro ma dzi w swo im py -
sko wic kim miesz ka niu
i je go piw ni cy (a cier pli -
wa żo na dziel nie to zno -
si) wspa nia łe skar by –
róż no ści, któ re mo gą być
nie la da grat ką dla
wszyst kich ko lek cjo ne -
rów. Kto nie zbie ra, nie zro zu mie…

– Od dziec ka zbie ra łem za baw ki,
póź niej kloc ki le go. Kie dy sam zo sta -
łem oj cem dzie li łem te za in te re so wa nia
z mo imi trze ma sy na mi. Dziś są już do -
ro śli, roz je cha li się po świe cie, a ja
prze sze dłem na eme ry tu rę. Ca łe ży cie
pra co wa łem ja ko
m a  s z y  n i  s t a
w Pol skich Ko le -
jach Pań stwo -
wych, stąd pa sja
do zbie ra nia mo -
de li lo ko mo tyw.
Zgro  ma dz i  ł em
ich na praw dę po -
kaź ną ko lek cję.
Ja ko ma szy ni sta
oglą dam z ra do -
ścią każ de cac ko,
de lek tu ję się ich
ty pa mi. Po cią gi i lo ko mo ty wy są
po pro stu pięk ne. Zbie ram też czoł gi
i wo zy bo jo we. Ta pa sja wzię ła się z za -
mi ło wa nia do woj ska. W ko lej nych pu -
dłach mam mi nia tu ro we ma szy ny bu -
dow la ne, bo fa scy nu je mnie rów nież
bu dow nic two. Zbie ra niem mo de li
„Star Wars” za ra ził mnie je den z sy -
nów. Ma my wspa nia łe mo de le po jaz -
dów ko smicz nych, po sta ci i ich ak ce so -
riów. Na to miast smy cze za czą łem zbie -
rać ja kieś trzy la ta te mu. Pierw szą
z nich do sta łem od ko le gi – Alek san dra
Ci cho rza i tak się za czę ło. Dziś w ko -
lek cji mam ich bli sko ty siąc. Są to róż -

ne smy cze re kla mo we, pro mo cyj ne,
nie któ re ra zem z bre locz ka mi. Żo na
przy my ka oko na mo je ko lek cjo ner skie
za pę dy, choć w do mu jest co raz mniej
miej sca, by zgro ma dzić te wszyst kie
eks po na ty – śmie je się Le opold Kroch -
mal ski.

I rze czy wi ście
po kaź na ko lek cja
ko lo ro wych i bar -
dzo ory gi nal nych
smy czy zaj mu je
ca łą ścia nę jed ne go
po ko ju. Po zo sta łe
ko lek c jo  ner  skie
skar by usta wio ne
są na me blach, zaj -
mu ją wnę trza prze -
past nych szu flad
i szaf, ale więk -
szość po se gre go -

wa na jest w pu deł kach i cze ka na swój
czas w piw ni cy.

Nie daw no, ra zem z in ny mi miej sco -
wy mi ko lek cjo ne ra mi pan Le opold po -
ka zy wał swo je skar by na wy sta wie
w py sko wic kim Mu zeum Miej skim
w Ra tu szu. Na wy sta wie moż na zo ba -
czyć za le d wie cząst kę ko lek cjo ner -
skich skar bów pa na Po ld ka. Wśród
wie lu ko lo ro wych smy czy doj rze li śmy
i na szą – z sym pa tycz nym ma mu tem,
ja ką Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -
cach pro mo wa ło po wiat kil ka lat te mu.

A pa sja pa na Le opol da wciąż się
roz wi ja! (MFR)

Bo ha ter ar ty ku łu pod czas swo jej pierw szej wy sta -
wy w py sko wic kim mu zeum.
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„Woj na pol sko -nie miec ka 1939-
1945. Czas oku pa cji, kon spi ra cji
i otwar tej wal ki z wro giem” to ty tuł
wy sta wy, któ rą do 6 li sto pa da oglą -
dać mo że my w Mu zeum w Gli wi -
cach.
Od dra ma tycz nych wy da rzeń kam pa nii
wrze śnio wej, przez sy tu ację jeń ców pol -
skich w nie wo li ra dziec kiej i nie miec -
kiej, po sta wę spo łe czeń stwa pol skie go
po po wsta nie i dzia łal ność Ar mii Kra jo -
wej. Mu zeum w Gli wi cach przy go to wa -
ło tę wy sta wę w związ ku z 75 rocz ni cą
wy bu chu II Woj ny Świa to wej. Eks po zy -
cja po wsta ła we współ pra cy z Ada mem
Po pie lem, we te ra nem i uczest ni kiem ak -
cji „Bu rza”. 

Każ da z trzech sal Wil li Ca ro, w któ -
rych usy tu owa na zo sta ła eks po zy cja,
przy bli ża ja kiś aspekt tam te go cza su.
War to zwró cić uwa gę na do ku men tal ny
film „Ob lę że nie”, wy świe tla ny na wy sta -
wie. Zre ali zo wał go Ame ry ka nin Ju lien
Bry an pod czas nie miec kie go ob lę że nia
War sza wy w 1939 r. In te re su ją cy ma te -
riał za wie ra ją pre zen ta cje mul ti me dial ne
– jed na z nich po zwa la np. wy słu chać li -
stów, któ re do swo ich ro dzin pi sa li pol -
scy ofi ce ro wie za mor do wa ni w Ka ty niu.
Eks po zy cja jest wstrzą sa ją ca. Przy po mi -
na, czym jest woj na i jak dra ma tycz ne
ma kon se kwen cje.

(RG)

Otwar te dni PTTK…
Od dział PTTK Zie mi Gli wic kiej za pra sza 27 wrze śnia na Otwar -
te Drzwi Pol skie go To wa rzy stwa Tu ry stycz no-Kra jo znaw cze go.
Im pre za or ga ni zo wa na jest w związ ku ze „Świa to wym Dniem Tu ry -
sty ki”. Te go dnia w godz. od 9.00 do 16.00 cze ka nas sze reg atrak -
cji. I tak Klub Pod wod ny „Aste ri na” za pre zen tu je „Przy go dę z nur -
ko wa niem” (w godz. 12.00-13.00). Wcze śniej (godz. 10.00) Ko ło
Prze wod ni ków Ta trzań skich im. T. Szczer by za pra sza na fil my o te -
ma ty ce gór skiej. Klub Ko lar ski im. Wł. Hu zy or ga ni zu je wy ciecz kę
ro we ro wą wo kół Gli wic (oko ło 30 km) pod ha słem „Zwie dza my za -
byt ki Gli wic i oko lic” – start z Ryn ku pod Nep tu nem o godz. 10.00.
Z ko lei Re fe rat We ry fi ka cyj ny  GOT bę dzie we ry fi ko wał ksią żecz ki

GOT i udzie lał wszel kich po rad w godz. od 13.00-16.00. Or ga ni za -
to rzy za pra sza ją do Od dzia łu PTTK Zie mi Gli wic kiej, Ry -
nek 11, II pię tro. Na to miast Ko ło Prze wod ni ków Tu ry stycz nych za -
chę ca do zwie dza nia wie ży wi do ko wej ko ścio ła pw. „Wszyst kich
Świę tych” (ce na bi le tu 5 zł od oso by – do za ku pu u prze wod ni ka dy -
żu ru ją ce go pod wie żą w godz. 13.00-17.00, wej ścia o peł nych go -
dzi nach). 

…I CIE KA WE WY CIECZ KI

Z PTTK Zie mi Gli wic kiej moż na się tak że wy brać na cie ka we
wy ciecz ki tu ry stycz no -kra jo znaw cze.
20 wrze śnia or ga ni zo wa na jest wy ciecz ka na Gó rę Świę tej An ny, po -
łą czo na ze zwie dza niem Koź la i rej sem po Od rze, pod czas któ rej

moż na wziąć udział w in sce ni za -
cji bi twy fran cu sko -pru -
skiej 1807 ro ku. 21-23 li sto pa da
tu ry stycz ne za koń cze nie se zo nu
w Za ko pa nem. 6-7 grud nia im -
pre za z cy klu „Jar mar ki świą -
tecz ne w Eu ro pie” – tym ra zem
wy jazd do cze skiej Pra gi. Na to -
miast od 3 do 13 lip ca 2015 ro ku za pla no wa na jest wy pra wa Gru zja -
-Ar me nia.

Bliż sze in for ma cje pod nr. tel. 32 231 05 76, na stro nie http://gli -
wi ce.pttk.pl lub po przez e -ma il: gli wi cepttk@pocz ta.onet.pl. 

(RG)

Jed na z fo to gra fii pre zen to wa nych na wy sta wie. Przed sta wia sce nę z Po wsta nia War szaw skie go – po wstań cy na ba -
ry ka dzie na ul. Ziel nej ob ser wu ją pło ną cą PAST -ę. Au tor zdję cia: Eu ge niusz Lo kaj ski „Brok”, da ta wy ko na nia: 20 sierp -
nia 1944, pra wa au tor skie: Mu zeum Po wsta nia War szaw skie go. 
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Po zy tyw nie za krę co ny
ko lek cjo ner

Sym pa tycz ny bre lo czek ze smy czą
Po wia tu Gli wic kie go zna lazł się w ko -
lek cji pa na Le opol da Kroch mal skie -
go.

Wstrzą sa ją ce przy po mnie nie woj ny
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In die. Kraj, w któ rym miesz ka po nad mi liard lu dzi. Kraj, któ ry
po wierzch nią ustę pu je je dy nie sied miu in nym. Kraj mi lio na
ko lo rów. Kraj, w któ rym prócz dwóch ję zy ków urzę do wych
obo wią zu je dwa dzie ścia je den po bocz nych z po nad czte ry -
sto ma dia lek ta mi. Kraj, w któ rym w prze cią gu jed ne go dnia
moż na uj rzeć ca łe cier pie nie świa ta… In die. I my. Pil cho wic -
cy ucznio wie, z pa nem Ada mem Zia ją i Krzysz to fem Krzto -
niem na cze le oraz mot tem: CAR PE DIEM.

Wszyst ko za czę ło się tak jak za wsze – szu ka nie pro mo cji
lot ni czych, na ra da, zgo da ro dzi ców, kup no bi le tów i po -
cząt ko wa fa za or ga ni za cyj na. A w na szych gło wach? No

wła śnie… Jak so bie wy obra zić In die? Te raz już wie my. In die są
po pro stu nie wy obra żal ne. Za pa chy przy praw, smród śmie ci, dźwię -
ki klak so nów, krzy ki sprze daw ców her ba ty i ko lo ry – wszyst kie,
naj róż niej sze.

Po dróż do te go azja tyc kie go kra ju prze bie gła
nam ra czej bez pro ble mo wo. Pierw szą noc spę -
dzi li śmy na pra skim lot ni sku. Prąd – jest, to a le ta
nie opo dal – jest, ka ri ma ta roz ło żo na – jest. Cze -
góż chcieć wię cej? 

Go dzi na 12:05 – zgod nie z pla nem star tu je
nasz sa mo lot. Kie ru nek – Istam buł. Na stęp nie
prze siad ka do ko lej ne go sa mo lo tu i… Bom baj!
Od ra zu po wyj ściu z sa mo lo tu na in dyj skim lot -
ni sku wręcz buch nę ło go rą ce, wil got ne i cięż kie
po wie trze, a by ła do pie ro go dzi na 5 nad ra nem.
Szyb ko zgar nia my ba ga że i idzie my do naj bliż -
szej ła zien ki w ce lu „wy ką pa nia się”. Zę by, wło -
sy, bu zie umy te – no to da lej w świat.

Z lot ni ska na dwo rzec Vik to rii, po dłu gich
i mę czą cych ne go cja cjach, krzy kach i wy mia nie
spoj rzeń, za wo żą nas dwie tak sów ki. Ba ga że
na dach, my roz dzie le ni, ale cóż… Po ło wa do je -
cha ła szyb ko i spraw nie, na to miast resz ta, nie
wie dzieć ja kim cu dem pod je cha ła do sta cji z zu -
peł nie in nej stro ny, przez co ko niecz ne by ło po -
ko na nie dość spo re go od cin ka z ple ca ka mi pie -
szo. Po now nie ra zem by li śmy po ja kiś dwóch go -
dzi nach. Po za ku pie za pa su wo dy i je dze nia ru -
sza my na po szu ki wa nie na sze go po cią gu
do Chen nai. Cze ka nas dłu ga dro ga – 27 go dzin.

Wa go ny ty pu sle eper class to dla nas pra wie jak dom. Ku szet ki
cał kiem wy god ne, współ pa sa że ro wie uprzej mi i at mos fe ra bar dzo
we so ła. Dla te go po mi mo dłu go ści tra sy i cią gu dal sze go bra ku
prysz ni ca, po dróż mi nę ła zno śnie.

Krót ki po byt w Chen nai był dla nas bar dzo mę czą cy. Dwu -
ki lo me tro wy spa cer w kie run ku Pa ris Bus Sta tion dał nam
po pa lić. Tam na tra fi li śmy na au to bus do Ma ha ba li pu ram.

Pierw szy nor mal ny noc leg miał miej sce wła śnie w tej miej sco wo -
ści nad Oce anem In dyj skim. Dzień ko lej ny za czę li śmy od wi zy ty
w ,,Cro co di le Bank” – miej scu, w któ rym znaj du je się 14 z 26 ist -
nie ją cych ga tun ków kro ko dy li na świe cie. Od wie dzi li śmy tak że
„Ja ski nię Ty gry sa” oraz zo ba czy li śmy naj więk szy na świe cie skal -
ny re lief. Mia stecz ko, w któ rym znaj do wał się nasz ho tel, tak przy -
pa dło nam do gu stu, że po sta no wi li śmy zo stać tam na ko lej ne dwie
no ce.

Pun du cher ry to ko lej na miej sco wość, do któ rej za wi ta li śmy. Jest
to po zo sta łość po fran cu skiej ko lo nii. Pięk ne, nad mor skie mia stecz -
ko, wy jąt ko wo czy ste jak na In die, ale to wszyst ko z po wo du ist nie -

ją cych blo kad po li cyj nych od se pa ro wu ją cych po szcze -
gól ne par tie mia sta od zwy kłych miesz kań ców.

Ra me swa ram – to tam roz po czę li śmy zdo by wa -
nie głów ne go ce lu eks pe dy cji. 25 km od tej
mie ści ny znaj do wa ła się ma ła wio ska, z któ rej

na stęp nie mi ni -te re no wym au to bu sem po pia sku i wo -
dzie do tar li śmy do miej sca, w któ rym za czy na się Most Ada ma. Cel
osią gnię ty! Most ten jest mie li zną łą czą cą Pół wy sep In dyj ski z Cej -
lo nem. Na jed nej z ba jecz nych plaż na szym oczom uka zał się barw -
ny wi dok – przy sa mym brze gu od by wa ła się ry tu al na ką piel hin du -
istycz nych piel grzy mów. Błę kit nie ba w po łą cze niu z tur ku sem to ni
był na ty le ku szą cy, że po chwi li i my zna leź li śmy się w wy jąt ko wo
cie płej wo dzie.

Nie opo dal na sze go ho te lu znaj do wa ła się hin du ska świą ty nia.
Z mi lio nem or na men tów, pła sko rzeźb, ma lo wi deł... La bi -
rynt nie sa mo wi cie dłu gich ko ry ta rzy ro bił po ra ża ją ce wra -

że nie. Naj więk szym jed nak za sko cze niem był mo ment, w któ rym
sta nę li śmy oko w oko z po tęż nym sło niem. Nie praw do po dob ne, jak
wie le barw i kształ tów mo że być w jed nym miej scu.

Ko lej ny dzień był rów nież pe łen nie sa mo wi tych wra żeń. Ry bac -
ka wio ska, ło dzie roz sy pa ne po wy brze żu jak ko lo ro we ko ra li ki, ry -
ba cy roz plą tu ją cy sie ci w peł nym sku pie niu, gdzie nie gdzie śle dzą ce
nas cie kaw skie spoj rze nia... Tra fi li śmy do miej sco wej szko ły. Z po -
cząt ku nie śmia łe dzie ci szyb ko się do nas prze ko na ły, uśmie chom
i ra do ści nie by ło koń ca. Su ro we ścia ny, kle pi sko, ogrom ne ta bli ce,
a na nich trud ne ma te ma tycz ne rów na nia… Na po że gna nie ucznio -
wie do sta li od nas cu kier ki dla umi le nia na uki.

Ostat ni wie czór w Ra me swa ram był bar dzo po zy tyw ny. Do tań -
ca po rwa li nas hin du scy piel grzy mi. Śpie wom i za ba wie nie by ło
koń ca.

Je dzie my da lej już na za chód po łu dnio wej czę ści In dii. Naj pierw
czte ro go dzin na jaz da au to bu sem do Mu du ra ju, a tam? Cóż... nie za -

wsze wszyst ko idzie po na szej my śli. Zwiał nam au to bus. Na stęp ny
do pie ro za 8 go dzin, a dla nas każ da chwi la jest bez cen na. Kom bi -
nu je my i wy kom bi no wa li śmy. Sa mo chód oso bo wy, 8-oso bo wy, do -
kład niej. A nas jest dzie siąt ka, plus 10 wiel kich i 10 ma łych ple ca -
ków. Nie wy ko nal ne? A jed nak! Na da chu au ta po wsta ła ogrom na
wie ża z na szych ba ga ży, po upy cha li śmy się ja koś w środ ku i je dzie -
my! Po ca łej ma sie przy gód do tar li śmy do ce lu. 

Ra no spa ce ru je my po Fort Ko czin i po dzi wia my po por tu gal ską
ko lo nial ną ar chi tek tu rę. Na stra ga nach wzdłuż
wy brze ża świe że owo ce mo rza wy ło wio ne
za po mo cą chiń skich 600-let nich sie ci ry bac kich.
Jest nie dzie la, dla te go po sta no wi li śmy udać się
na mszę do po bli skie go ko ścio ła. A tak że po mo -
dlić się przy gro bie Va sco da Gam my.

Na stęp ne go dnia coś in ne go – rejs po plą ta -
ni nie ke ral skich roz le wisk. Zie leń, ci sza, spo kój,
wręcz raj skie wi do ki i... gra w ken ta. Od po czy -
nek ide al ny! Na do miar do bre go obiad w środ ku
dżun gli.

Prze trans por to wa li śmy się róż ny mi środ ka -
mi lo ko mo cji do ko lej ne go sta nu – Goa,
a do kład nie mia stecz ka An ju na. Hi pi si,

luz, spe cy ficz ny kli mat i deszcz. Bez prze rwy.
Le je i le je. Na tar gu przy kli fach zro bi li śmy
ostat nie pa miąt ko we za ku py. Tar go wa li śmy się
ostro i sku tecz nie. W cza sie po by tu w Goa zwie -
dzi li śmy je go no wą, a tak że sta rą sto li cę, od wie -
dzi li śmy kil ka ko ścio łów, mu zeum i za czę li śmy
się pa ko wać, bo prze cież wy jazd tuż, tuż. No to
te raz do Pan dżin, a póź niej noc ny au to bus
do Bom ba ju.

Na miej scu by li śmy oko ło go dzi ny 8, po zo -
sta wi li śmy ba ga że na Vic to ria Sta tion i po szli -

śmy w mia sto. Bom baj to naj bar dziej za lud nio ne mia sto In -
dii…Wszech obec ny, ty po wo in dyj ski cha os rzu cał się w oczy
na każ dym kro ku. Gdzie nie gdzie prze bie gał szczur, nad gło wa mi la -
ta ły nam wro ny, no i pa dał deszcz... Omi ja jąc ka łu że, za in try go wa -
ni tam tej szą pro zą ży cia po dą ża li śmy w kie run ku ol brzy mich wrót
In dii.

Ostat nie ze tknię cia z miej sco wy mi, ostat nie uśmie chy, spoj -
rze nia... Że gna my się z Azją! Przed na mi dłu ga dro ga po -
wrot na.

Te trzy ty go dnie w In diach na uczy ły nas wie le po ko ry i z pew no -
ścią nas tro chę od mie ni ły. Na sze po glą dy, cha rak ter, oso bo wość. Ta -
ka wy pra wa to też po dróż w głąb sie bie, spo ty ka jąc się z in ny mi
ludź mi, zma ga jąc się z trud no ścia mi wzra sta na sza świa do mość
i kształ tu je się nasz cha rak ter. Ta kie po dró że wie le wno szą w na sze
ży cie, na bie ra ono ko lo ro wych barw i pa trzy my na nie po zy tyw -
niej… Z uśmie chem na twa rzy ko rzy sta my z każ dej chwi li i cie szy -
my się nią!

JU STY NA RE GI NEK I KA RO LI NA WIE CZOR KE

EKS PE DY CJA IN DIE

Uczest ni cy wy pra wy z gru pą Hin du sów. Eks pe dy cje gwa ran tu ją du żą licz bę po dob nych spo tkań
z mieszkańcami zwiedzanych krajów oraz doskonałe poznanie ich geografii, kultury, obyczajów i historii.
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„Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go”
– nu mer wa ka cyj ny – te go la ta po -
le cia ły za oce an! Przez trzy ty go -
dnie, w ple ca ku jed nej z miesz ka -
nek po wia tu gli wic kie go po dró żo -
wa ły przez Sta ny Zjed no czo ne
Ame ry ki Pół noc nej. 
Cza sa mi uda ło im się wy su nąć odro bi -
nę z te go pod ręcz ne go ba ga żu i zo ba -
czyć tro chę świa ta. A by ło co oglą dać!
W Chi ca go na stą pi ło spo tka nie z ko le -
żan ką, ga ze tą bez płat ną – ty go dni kiem
„Chi ca go re wia”! I na sze „Wia do mo -
ści” mo gły po czuć się pew nie, nie ma -
jąc żad nych mię dzy na ro do wych kom -

plek sów. W wy da wa nej przez Po lo nię
ame ry kań ską ga ze cie też za miesz cza ne
są ak tu al ne in for ma cje z ży cia re gio nu,
cie ka wost ki, wy wia dy, a na wet prze pi -
sy ku li nar ne, jed nak że roi się od re klam
i dla te go ła twiej i przy jem niej czy ta się
na szą ga ze tę Po wia tu Gli wic kie go.
W du żych mia stach czę sto na tra fić
moż na by ło na licz ne, bez płat ne ga ze ty
wy da wa ne przez śro do wi ska ame ry -
kań skie i na pły wo we, przy czym prym
wio dła pra sa chiń ska. 

Na sze „Wia do mo ści Po wia tu Gli -
wic kie go” zwie dzi ły Chi ca go

i Wschod nie Wy brze że USA, m.in. San
Fran ci sco, Los An ge les, San Die go
i za wę dro wa ły na wet do Mek sy ku. Jed -
nak że naj cie kaw sza wy da ła się im
ame ry kań ska przy ro da, czy li na praw dę
licz ne, prze pięk ne i uro kli we par ki na -
ro do we z ro ślin no ścią i ska ła mi, ja kich
trud no szu kać w Eu ro pie. Dla te go wła -
śnie tam WPG zro bi ły so bie kil ka fo to -
gra fii. Jed ną z nich pre zen tu je my na -
szym Czy tel ni kom, ży cząc wszyst kim,
u pro gu je sie ni, tak cu dow nych, za mor -
skich po dró ży.

(MFR)

WPG za wiel ką wo dą

WPG by ły m.in. w kil ku par kach na ro do wych USA: De ath Val ley, Ar ches, Ca -
pi tol Reef i Mo nu ment Val ley – na zdję ciu wła śnie w tym ostat nim.

Fo
 to

:M
. F

i sz
er

 -R
ę b

isz
 

Ko lej ną wiel ką przy go dę prze ży li ucznio wie Ze spo łu Szkół w Pil cho wi -
cach, bio rą cy udział w siód mej od sło nie 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. Wcze śniej mło dzi pil cho wi cza nie mo gli po znać już Ma ro ko, Nor we -
gię, Gru zję, Sri Lan kę, Ar me nię i Sa ha rę Za chod nią. Szkol ne Eks pe dy -
cje or ga ni zu je na uczy ciel geo gra fii Adam Zia ja, a ich uczest ni cy wę -
dru ją z ple ca ka mi, po zna jąc no we kra je. Po ni żej re la cja dwóch
uczest ni czek wy pra wy do In dii, któ ra roz po czę ła się 24 czerw ca i trwa -
ła trzy ty go dnie.(red.)
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Na wie lu obiek tach w po wie cie gli -
wic kim moż na do strzec ta kie ta bli -
ce, jak te wi docz ne na zdję ciach
obok – in for mu ją ce o in we sty cjach

zre ali zo wa nych przy wspar ciu fi -
nan so wym z Wo je wódz kie go Fun -
du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach. 

To po trzeb ne wspar cie, umoż li wia ją ce
wy ko na nie przed się wzięć pro eko lo -
gicz nych. Na pierw szym zdję ciu wi dzi -
my bu dy nek dy rek cji knu row skie go

ZOZ -u, któ ry wraz z po -
bli skim tzw. bu dyn kiem krwio daw stwa
zo stał pod da ny ter mo mo der ni za cji,
na co uzy skał wspar cie WFO ŚiGW.
Na na stęp nym – obiekt Do mu Po mo cy

Spo łecz nej „Osto ja” w So śni co wi cach.
Tam ta bli ce in for mu ją o do fi nan so wa -
niu otrzy ma nym do pie lę gna cji drze -
wo sta nu na te re nie ze spo łu pa ła co wo -
-par ko we go „Ostoi” i do ter mo mo der -
ni za cji obiek tu DPS -u, obej mu ją cej
wy mia nę sto lar ki okien nej i drzwio wej.
To tyl ko dwa przy kła dy wspar cia
WFO ŚiGW, w po wie cie jest ich znacz -
nie wię cej. (RG) 

Su per no wo cze sny Ra dar na Gó rze Świę tej An ny po -
pra wi bez pie czeń stwo po wo dzio we na Ślą sku, ostrze -
gał też bę dzie w po rę przed in ny mi za gro że nia mi me -
te oro lo gicz ny mi.

Urzą dze nie to umoż li wi syn op ty kom do kład niej sze opra co -
wy wa nie pro gnoz po go dy, co ma istot ne zna cze nie
przy okre śla niu miejsc wy stą pie nia
gwał tow nych zja wisk me te oro lo gicz -
nych. Ra dar bu do wa ny jest na zle ce nie
In sty tu tu Me te oro lo gii i Go spo dar ki
Wod nej – Pań stwo we go In sty tu tu Ba -
daw cze go w War sza wie. Wo je wódz ki
Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo -
dar ki Wod nej w Ka to wi cach udzie lił
na ten cel do ta cji w wy so ko ści 4,8 mln
zł. Ra dar obej mie swym za się giem ob -
szar trzech wo je wództw: ślą skie go,
opol skie go i dol no ślą skie go o po -
wierzch ni 41 700 km2, gdzie za miesz ku -
je 8,5 mln lu dzi.

No wo cze sne urzą dze nie obej mie sku -
tecz nym za się giem ra da ro wym ob sza ry
źró dło we trzech du żych rzek – Od ry,
Opa wy i Ostra wi cy oraz ich gór nych
bie gów. Przy czy ni się do po pra wy do -
kład no ści po mia ru na tę że nia opa dów
i pro gno zo wa nia za si la nia tych
rzek w wo dy opa do we. Ra dar sku tecz nie
mo ni to ro wał bę dzie groź ne zja wi ska me te oro lo gicz ne zwią -
za ne z wia trem na ob sza rze wo je wództw ślą skie go, opol skie -
go i dol no ślą skie go. Wy ko na tak że do kład ną oce nę sta nu
sku pie nia hy dro me te orów, roz róż nia bo wiem deszcz, grad
i śnieg.

Na te re nie woj. ślą skie go w efek tyw nym dzia ła niu no we -
go ra da ru znaj dą się wszyst kie zlew nie pol skich do pły wów
gór nej Od ry, szcze gól nie Psi ny, Kłod ni cy, Ru dy i Bie raw ki –
tak więc bę dzie on miał du że zna cze nie dla pod nie sie nia sta -
nu bez pie czeń stwa rów nież na te re nie po wia tu gli wic kie go.
Za pew ni to wy so ką gwa ran cję in for ma cji o opa dach w do -
rze czu gór nej Od ry, szcze gól nie w zlew niach za si la ją cych
zbior ni ki Dzierż no i Ryb nik.

Ra dar na Gó rze Świę tej An ny zo sta nie zin te gro wa ny z ist -
nie ją cy mi sys te ma mi ostrze gaw czy mi, a tak że bę dzie miał
moż li wość współ pra cy z ty mi do pie ro pla no wa ny mi. Dzię ki

te mu umoż li wi lep sze pro gno zo wa nie hy dro lo gicz ne i ste ro -
wa nie ka ska dą zbior ni ków w ce lu uzy ska nia co naj mniej 24-
go dzin ne go cza su wy prze dze nia dla pla no wa nych od pły wów
z tych zbior ni ków oraz 48-go dzin ne go wy prze dze nia ostrze -
żeń o ka ta stro fal nych wzro stach sta nów wo dy na dol nej Ny -
sie Kłodz kiej i Od rze po ni żej uj ścia Ny sy. 

Jest to pierw szy te go ty pu pro jekt w Pol sce. Ra dar bę dzie
wy ko rzy sty wa ny za rów no do ce lów cy wil nych, jak i woj sko -
wych. Cał ko wi ty koszt je go bu do wy wy nie sie ok. 12,7 mln
zł (net to). Za da nie – po za WFO ŚiGW w Ka to wi cach – jest
tak że współ fi nan so wa ne ze środ ków wo je wódz kich fun du -
szy ochro ny śro do wi ska i go spo dar ki wod nej w Opo lu (2,9
mln zł) i Wro cła wiu (2,4 mln zł). 

Nasz re gion już nie raz do ty ka ły klę ski spo wo do wa -
ne przez groź ne zja wi ska me te oro lo gicz ne. W 2010 r.
by ła to do dziś wspo mi na na ze stra chem po wódź,
a dwa la ta wcze śniej tor na do, któ re za ata ko wa ło głów -
nie Opolsz czy znę, ale też po ło żo ne przy gra ni cy z nią
te re ny po wia tu gli wic kie go. Po wy bu do wa niu ra da ru
syn op ty cy z wy prze dze niem bę dą mo gli prze wi dy wać
ta kie za gro że nia, co da czas na przy go to wa nie się
do nich. 

EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
PPOOWWIIAATTUU  GGLLIIWWIICCKKIIEEGGOO

Od 22 do 25 wrze śnia w Ka to wi -
cach trwać bę dzie IV Eu ro pej ski
Kon gres Ma łych i Śred nich Przed -
się biorstw. To naj więk sze spo tka nie
firm sek to ra MŚP w Eu ro pie bę dzie
mia ło in te re su ją cy ak cent eko lo -
gicz ny.
Kon gres w na wią za niu do ju bi le uszu
wstą pie nia Pol ski do UE prze bie gać
bę dzie pod ha słem „10 lat przed się bior -
czo ści bez gra nic”. O moż li wo ściach
roz wo ju i wy zwa niach ja kie sto ją
przed przed się bior ca mi, dys ku to wać
bę dą naj waż niej sze oso by w pań stwie,
oso bi sto ści ze świa ta na uki, po li ty ki
i go spo dar ki oraz de le ga cje za gra nicz -
ne z kil ku dzie się ciu państw. Wy da rze -
nie Ho no ro wym Pa tro na tem ob ję li Pre -
zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej Bro -
ni sław Ko mo row ski, Prze wod ni czą cy
Ko mi sji Eu ro pej skiej José Ma nu el Bar -
ro so oraz Par la ment Eu ro pej ski.

My szcze gól nie po le ca my se sję pt.
„Efek tyw ność ener ge tycz na w MŚP –
ce le, wy zwa nia, ko rzy ści”, któ rej part -

ne rem jest WFO ŚiGW w Ka to wi cach.
Od bę dzie się ona 23 wrze śnia w Par ku
Na uko wo -Tech no lo gicz nym Eu ro -
-Cen trum Sp. z o. o. (Bu dy nek nr 8)
w Ka to wi cach przy ul. Li goc kiej 103.
Zo sta ną na niej omó wio ne m.in. ta kie
kwe stie jak prak tycz ne ko rzy ści
z wdro że nia roz wią zań w za kre sie
efek tyw no ści ener ge tycz nej, źró dła fi -
nan so wa nia pro jek tów MŚP do ty czą -
cych tej sfe ry, efek tyw ne wy ko rzy sta -
nie wę gla czy też WFO ŚiGW ja ko in -
stru ment wspar cia efek tyw no ści ener -
ge tycz nej. Se sję za koń czy zwie dza nie
bu dyn ku pa syw ne go.

Udział w kon gre sie jest bez płat ny.
Bliż sze in for ma cje na stro nie
www.kon gres msp.eu. (RG)

Waż ne dla MŚP

Dwie in we sty cje zwią za ne z go spo -
dar ką wod ną na na szym te re nie
za kwa li fi ko wa ne zo sta ły do uzy -
ska nia do fi nan so wa nia przy zna ne -
go przez WFO ŚiGW w Ka to wi cach. 

W ra mach na bo ru wnio sków na do fi -
nan so wa nie za dań zwią za nych z go -
spo dar ką wod ną wpły nę ło ich 18,
na łącz ną kwo tę 16,3 mln zł.  Na po sie -
dze niu 30 lip ca Za rząd WFO ŚiGW
w Ka to wi cach przy jął in for ma cję do ty -
czą cą li sty za dań kwa li fi ku ją cych się
do uzy ska nia do fi nan so wa nia, na któ rej
zna la zło się 16 za dań.  Łącz na wnio -
sko wa na kwo ta po życz ki
dla wszyst kich za dań
to 15,9 mln zł, z te go 9,5
mln zł na 2014 r. Wśród
nich zna la zły się dwie in -
we sty cje z te re nu po wia tu
gli wic kie go. Pierw sza
z nich to bu do wa sta cji
uzdat nia nia wo dy łącz nie
z mo der ni za cją uję cia i ru -
ro cią gu wo dy su ro wej
w Gmi nie Pil cho wi ce,
na co w tym ro ku prze wi -
dzia no po nad 3,4 mln zł,

a dru ga – bu do wa sie ci wo do cią go wej
wraz z od ga łę zie nia mi w miej sco wo ści
To szek -Pi sa rzo wi ce, na co WFO ŚiGW
za pla no wał ogó łem 320 tys. zł, z cze go
w br. 260 tys. zł. Wnio sek do ty czą cy
pierw sze go z tych za dań zło ży ło Pil -
cho wic kie Przed się bior stwo Ko mu nal -
ne Sp. z o. o., a dru gie go – Re mon dis
Aqua To szek Sp. z o. o. Oba uzna ne zo -
sta ły za istot ne ze wzglę du na za pew -
nie nie miesz kań com do stę pu do wo dy
o ja ko ści od po wia da ją cej nor mom wo -
dy do pi cia.

(RG)

Do pi cia i do my cia

TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW

WOJEWÓdZkiEGO FUNdUSZU

OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki 
WOdNEj W KATOWiCACh

Ra dar w po rę ostrze że

Po wódź w gmi nie Gie rał to wi ce w ma ju 2010 ro ku spo wo do wa ła du że stra ty.
Po wy bu do wa niu ra da ru o zbli ża niu się ta kich nie bez piecz nych zja wisk bę -
dzie my ostrze ga ni wcze śniej.
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Pro jekt no wej sta cji uzdat nia nia wo dy w Pil cho wi -
cach zy skał uzna nie WFO ŚiGW.
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Po trzeb ne wspar cie
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Dokończenie ze str. 1
Po zo sta li ucznio wie bę dą uczest ni -

czyć w licz nych za ję ciach roz wi ja ją -
cych za in te re so wa nia w ra mach unij ne -
go pro gra mu Szko ła, Twór cza, Atrak -
cyj na, Roz wi ja ją ca Ta len ty – in for mu je
dy rek tor Do ro ta Gu mien ny. 

W Tech ni kum nr 1 ucznio wie bę dą
kształ cić się w za wo dach: in for ma tyk,
eko no mi sta, spe dy tor i tech nik ob słu -
gi tu ry stycz nej. Słu cha czy klas tu ry -
stycz nych cze ka re kru ta cja do udzia łu
w wa ka cyj nych prak ty kach w ku ror -

tach hisz pań skich w ra mach pro gra mu
Era smus Plus. Czas wa ka cji wy ko rzy -
sta no tak że na re mon ty i mo der ni za -
cje. W „Pa der ku” wy re mon to wa no
czte ry sa le dy dak tycz ne, w bu dyn ku
LO zmo der ni zo wa no in sta la cję hy -
dran to wą.

W Ze spo le Szkół Za wo do wych nr 2
w Knu ro wie w pierw szych kla sach na -
ukę roz po czę ło 141 uczniów.

Pod czas wa ka cji zo sta ło wy re mon -
to wa nych 10 sal lek cyj nych i si łow nia.
– Z koń cem czerw ca zo sta ło pod pi sa ne

po ro zu mie nie z jed nost ką woj sko wą
w Gli wi cach. Dzię ki te mu ucznio -
wie II LO (kla sy mun du ro we) bę dą
uczest ni czy li w szko le niach woj sko -
wych na te re nie gli wic kiej jed nost ki –
in for mu je wi ce dy rek tor Ja cek Czap kie -
wicz.

No wo ści w ro ku szkol nym
2014/2015 przy go to wał tak że Ze spół
Szkół Spe cjal nych w Knu ro wie.
W szko le na ukę bę dzie po bie ra ło 73
uczniów. Po raz pierw szy bę dzie otwar -
ta kla sa dla uczniów z au ty zmem

i z my ślą o nich zo sta ła wy re mon to wa -
na i przy go to wa na spe cjal na pra cow -
nia. Zmo der ni zo wa no rów nież ga bi net
lo go pe dycz ny. 

Z ko lei w kla sach pierw szych Ze -
spo łu Szkół im. Ma rii Ko nop nic kiej
w Py sko wi cach na ukę roz po czę ło 118
uczniów, na to miast w ca łej szko le –
350. Jak in for mu je dy rek tor El wi ra
Der sie wicz, w za kre sie za jęć w tym ro -
ku w szko le bę dzie kon ty nu acja w LO
pro fi lu mun du ro we go oraz do dat ko we
za ję cia dla kla sy me dycz no -ko sme -
tycz nej i za ję cia ar ty stycz ne dla kla sy
hu ma ni stycz nej. W „Ko nop nic kiej”

wy ko na no re mont pierw sze go pię tra,
któ ry obej mo wał wy mia nę po sadz ki,
ma lo wa nie ko ry ta rza, sa li lek cyj nej
i czę ści klat ki scho do wej. 

Do Ze spo łu Szkół Spe cjal nych
w Py sko wi cach w bie żą cym ro ku
uczęsz czać bę dzie 120 uczniów. Szko -
ła kształ ci uczniów na po zio mie szko ły
pod sta wo wej, gim na zjum, szko ły przy -
spo sa bia ją cej do pra cy i szko ły za wo -
do wej. W ro ku szkol nym 2014/2015
zo sta nie od da na do użyt ku uczniów no -
wa sa la kom pu te ro wa z peł nym wy po -
sa że niem. 

(SoG)

No wo ści w na szych szko łach

Wiel ki mi kro ka mi zbli ża się za pla -
no wa ny na 27 wrze śnia Zjazd Ab -
sol wen tów knu row skie go Li ceum
Ogól no kształ cą ce go, a wraz z nim
uro czy sty kon cert i bal.

Wy da rze nia te uczczą ju bi le usz 60-le -
cia szko ły. Z tej oka zji w rę ce ab sol -
wen tów tra fi po nad 100-stro ni co wa
książ ka, opi su ją ca mi nio ne sześć de kad
dzia łal no ści knu row skie go ogól nia ka.
Opo wia da o lu dziach i wy da rze niach
szko ły–ju bi lat ki, wspo mi na suk ce sy,
przy ta cza aneg do ty. W pięk nie wy da -
nej pu bli ka cji – obok licz nych fo to gra -
fii – zna la zła się m.in. kom plet na li sta
na zwisk po nad 6 ty się cy ab sol wen tów
li ceum ogól no kształ cą ce go, ale tak że
wszyst kich szkół, któ re wraz z LO two -
rzy ły Ze spół Szkół: li ceum za wo do we -
go, li ceum pro fi lo wa ne go, tech ni -
kum 5-let nie go oraz ak tu al ne go Tech -
ni kum nr 1.

Po wy da rze niach ju bi le uszo wych
pu bli ka cja bę dzie do stęp na w szko le

lub w knu row skiej księ gar ni Mer cu ry.
Za pra sza my do lek tu ry i wspo mi na nia
lat mło do ści!

(DG)

Książ ka na ju bi le usz

Gim na zjum nr 1 w Py sko wi cach je -
sie nią br. ob cho dzić bę dzie ju bi le -
usz 60-le cia. 

Zwy cza jem każ dej sza nu ją cej się szko -
ły jest kro ni ka, któ ra za kła da na jest
w chwi li, gdy jej pro gi prze kra cza ją
pierw si ucznio wie. Tak też się sta ło
1 wrze śnia 1954 ro ku, kie dy to na no -
wo wy bu do wa nym osie dlu w Py sko wi -
cach przy uli cy Strzel ców By tom -
skich 1 roz po czę ła dzia łal ność edu ka -
cyj ną Szko ła Pod sta wo wa nr 3 im. Jó -
ze fa Lom py. Pod tą da tą w kro ni ce za -
no to wa no m.in.:

„Py sko wi ce – to ma łe mia stecz ko –
li czą ce oko ło 700 lat. W cza sie ostat -
niej woj ny zo sta ło ono czę ścio wo
znisz czo ne. Z uwa gi na to, że w po bli -
żu Py sko wic znaj du ją się wiel kie za -
kła dy pra cy jak: Za kła dy Me cha nicz ne
w Ła bę dach, Hu ta Ła bę dy, ko pal nie
wę gla, po sta no wio no roz bu do wać
w pla nie 6-let nim Py sko wi ce, bu du jąc
no we osie dle miesz ka nio we, a za ra -
zem no we mia sto so cja li stycz ne. Tem -
po bu do wy mia sta by ło bar dzo szyb -
kie. […]. W 1954 ro ku zo sta ła ukoń -
czo na bu do wa tej no wej szko ły. By ła
to pierw sza szko ła no wo cze sna na te -
re nie no we go osie dla miesz ka nio we go
w Py sko wi cach. Spo łe czeń stwo mia sta

ży wo in te re so wa ło się, kto obej mie
kie row nic two tej pla ców ki szkol nej.
Na uczy ciel stwo po wia tu gli wic kie go
tak że. Kie row ni kiem tej szko ły zo stał
mia no wa ny Wik tor Sznu ra, zna ny i za -
słu żo ny dzia łacz od zy ska nej zie mi ślą -
skiej.”

W tym ro ku upły wa sześć dzie siąt lat
od roz po czę cia dzia łal no ści edu ka cyj -
nej w bu dyn ku przy ul. Strzel ców By -
tom skich 1. W je go mu rach znaj du je
się już dru ga szko ła. Pierw sza dzia ła ła
w la tach 1954-1999, czy li do kład nie 45
lat i by ła to zna na wszyst kim tzw.
„Trój ka” – Szko ła Pod sta wo wa nr 3 im.
Jó ze fa Lom py, a obec na to Gim na zjum
nr 1 im. No bli stów Pol skich, któ rej hi -
sto ria już się ga 15 lat. Mo że my więc
mó wić o po dwój nej uro czy sto ści rocz -
ni co wej. 

W związ ku z po wyż szym za wią za -
ny ko mi tet or ga ni za cyj ny pra gnie
w szcze gól ny spo sób upa mięt nić to
wy da rze nie, or ga ni zu jąc, przy współ -
pra cy wie lu osób, uro czy stą aka de mię
oraz wy sta wę mu ze al ną w py sko wic -
kim Ra tu szu. Wy sta wa zo sta nie otwar -
ta 10 paź dzier ni ka, o czym bli żej jesz -
cze po in for mu je my. Ser decz nie za pra -
sza my!

MA REK ZA WIS – na uczy ciel hi sto rii

Sześć de kad edu ka cji 

1 wrze śnia przy Szko le Pod sta wo -
wej w Po ni szo wi cach od by ło się
uro czy ste otwar cie no wej ha li spor -
to wej. 

Na uro czy stość
przy by ło wie lu
go ści na cze le
z pod se kre tarz
sta nu w Mi ni -
ster stwie Spor tu
i Tu ry sty ki Ka -
ta rzy ną So bie -
raj ską, przed -
s t a  w i  c i e  l a  m i
wo je wódz twa,
po wia tu oraz
gmi ny, by do -
ko nać otwar cia
ha li spor to wej.
Z ra mie nia Po wia tu Gli wic kie go w wy -
da rze niu wzię li udział wi ce sta ro sta gli -
wic ki Wal de mar Do mbek, prze wod ni -
czą cy Ra dy Po wia tu Ta de usz Ma mok
oraz rad ni An drzej Frej no i Je rzy Ku -
cza. 

Punk tu al nie o go dzi nie 12.00 do ha li
wkro czy ła de fi la da z udzia łem or kie stry,
ma żo re tek i dzie ci w stro jach spor to -
wych. Go ści po wi ta li wójt gmi ny Ru -
dzi niec Krzysz tof Ob rzut oraz dy rek tor
szko ły Do ro ta Styś, przy bli ża jąc ze bra -

nym hi sto rię szko ły, po my sło daw ców
bu do wy ha li, dar czyń ców i przy ja ciół

pla ców ki. Głos za bra li mi ni ster Ka ta -
rzy na So bie raj ska, wi ce wo je wo da ślą ski
An drzej Pi lot oraz wi ce sta ro sta gli wic ki
Wal de mar Do mbek. W swych wy stą pie -
niach pod kre śla li zna cze nie obiek tu dla
miesz kań ców Po ni szo wic i oko licz nych
wio sek oraz współ pra cę, za an ga żo wa nie
i ser ce wło żo ne w re ali za cję bu do wy.

Po świę ce nia obiek tu do ko nał ks.
Jan Pa lus, pro boszcz Po ni szo wic, a ho -
no ro wi go ście z przed sta wi cie la mi
szko ły do ko na li prze cię cia wstę gi.

Uro czy stość uświet ni ły wy stę py
uczniów, któ rzy re cy to wa li wier sze

i śpie wa li pio sen ki
o te ma ty ce spor to -
wej. Po ka za na zo sta -
ła pre zen ta cja mul ti -
me dial na uka zu ją ca
ko lej ne eta py po -
wsta wa nia ha li. Mło -
dzież ro ze gra ła
pierw szy, pe łen emo -
cji mecz in au gu ra cyj -
ny o Pu char Wój ta
Gmi ny Ru dzi niec. 

Koszt in we sty cji
wy niósł 3 800 000 zł,
z cze go do fi nan so wa -
nie z Mi ni ster stwa
Spor tu i Tu ry styki

sta no wi ło 1 100 000 zł.
– No wa ha la to bar dzo po trzeb na

in we sty cja – mó wi rad ny po wia to wy
An drzej Frej no. – Sam cho dzi łem  do
tej szko ły przed la ty i wraz z ko le ga -
mi ma rzy łem wów czas o tym, by by ło
tu od po wied nie miej sce do lek cji WF -
-u, bo my ćwi czy li śmy w kla sie. Tak
by ło do tej po ry. Te raz ucznio wie ma -
ją na resz cie do bre wa run ki do od by -
wa nia za jęć spor to wych.

(AS)

No wa ha la spor to wa

W uro czy sto ści otwar cia ha li wzię ło udział wie lu go ści re pre zen tu ją cych wła -
dze pań stwo we, wo je wódz kie, po wia to we i gmin ne.
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W ro ku szkol nym 2013/2014 Po rad nia Psy cho lo gicz no -
-Pe da go gicz na w Knu ro wie pro wa dzi ła dzia łal ność
dia gno stycz ną, te ra peu tycz ną i pro fi lak tycz ną.
Od wie lu lat po sia da bar dzo bo ga tą ofer tę za jęć dla
uczniów i ro dzi ców. Wspie ra rów nież w co dzien nej pra -
cy na uczy cie li, pe da go gów i lo go pe dów. Sys te ma -
tycz nie każ de go ro ku na bie żą co wzbo ga ca i uzu peł -
nia pro po zy cje róż no rod nych za jęć.
W mi nio nym ro ku szkol nym po rad nia przy go to wa ła do la
uczniów sze reg za jęć o cha rak te rze warsz ta to wym, na któ -
rych mie li oni moż li wość roz wi jać i do sko na lić róż no rod ne
umie jęt no ści in ter per so nal ne. Uczy li się efek tyw nie ra dzić
so bie z emo cja mi, stre sem oraz sy tu acja mi trud ny mi. Roz wi -
ja li kom pe ten cje ko mu ni ka cyj ne. Do wia dy wa li się, w ja ki
spo sób bu do wać kon struk tyw ne re la cje mię dzy ludz kie i ćwi -
czy li umie jęt ność współ pra cy w gru pie. Za ję cia kie ro wa ne
do uczniów za wie ra ły rów nież za gad nie nia zwią za ne z efek -
tyw nym ucze niem się i za pa mię ty wa niem, roz wi ja niem wła -
sne go po ten cja łu twór cze go, od kry wa niem uzdol nień, ta len -
tów oraz pre dys po zy cji za wo do wych.

Dla ro dzi ców po rad nia przy go to wa ła sze reg pre lek cji
i warsz ta tów pod no szą cych kom pe ten cje wy cho waw cze
i wspie ra ją cych pro ces wy cho wa nia. Ofer ta dla na uczy cie li
i pe da go gów wzbo ga co na zo sta ła te ma ty ką udzie la nia

wspar cia i po mo cy w sy tu acjach trud nych oraz w przy pad ku
kry zy su su icy dal ne go.

Cie ka wą ini cja ty wą po rad ni by ło zor ga ni zo wa nie kon kur -
su li te rac kie go „Mo je zma ga nia z dys lek sją” oraz – we
współ pra cy z Miej skim Przed szko lem nr 13 w Knu ro wie –
kon fe ren cji: „Au tyzm. Jak po móc ro dzi nie?” w ra mach
Świa to we go Dnia Wie dzy o Au ty zmie.

Po rad nia każ de go ro ku ak tu ali zu je i wzbo ga ca swo ją ofer -
tę o no we za ję cia, sta ra jąc się jak naj le piej od po wia dać
na po trze by wszyst kich osób ko rzy sta ją cych z usług pla ców -
ki. (PPP)

Pla ców ka mie ści się w Knu ro wie przy ul. Ko smo nau -
tów 5a.
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PPP w Knu ro wie
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Upo rząd ko wa nie prze pi sów do ty czą cych sprze -
da ży spro wa dza się do prze nie sie nia prze pi sów
uchy la nej usta wy o szcze gól nych wa run kach
sprze da ży kon su menc kiej do roz dzia łu w ko dek -
sie cy wil nym do ty czą ce go umów sprze da ży
w czę ści szcze gó ło wej. Znaj dą się tam no we
prze pi sy o ter mi nie wy da nia za ku pio nej rze czy
i skut kach je go uchy bie nia. 

ZMIA NA W TER MI NIE

Zgod nie z art. 5431 k. c. wy da nie za ku pio ne -
go to wa ru po win no na stą pić nie zwłocz nie, nie
póź niej niż w cią gu 30 dni. Ku pu ją cy, wo bec
któ re go sprze daw ca opóź nia się z re ali za cją
umo wy, wi nien wy zna czyć do dat ko wy ter min
a po bez sku tecz nym je go upły wie, mo że od stą -
pić od umo wy sprze da ży. Przej ście ry zy ka przy -
pad ko wej utra ty lub uszko dze nia rze czy sprze da -
nej, na stę pu je z chwi lą wy da nia jej ku pu ją ce mu.
W ra zie po wie rze nia rze czy prze woź ni ko wi tym
ry zy kiem obar czo ny jest ku pu ją cy tyl ko wów -
czas, gdy sam do ko nał wy bo ru prze woź ni ka. 

RĘ KOJ MIA I GWA RAN CJA

Naj więk sza zmia na to po wrót do re gu la cji
i na zew nic twa po jęć w za kre sie rę koj mi i gwa -
ran cji. Od po wie dzial ność za wa dy fi zycz ne
w ra mach rę koj mi obej mu je czte ry prze słan ki:
brak wła ści wo ści, któ re
rzecz sprze da na po win na
po sia dać; brak cech,
o któ rych za pew niał
sprze da ją cy; nie kom plet -
ność; nie przy dat ność
do ce lu, dla ja kie go to war
zo stał za ku pio ny. Za wa -
dę uzna je się rów nież nie -
pra wi dło we uru cho mie nie
lub za mon to wa nie rze czy
prze pro wa dzo ne przez
sprze daw cę, oso bę trze cią
lub sa me go ku pu ją ce go we dług in struk cji otrzy -
ma nej od sprze daw cy. 

Ule ga wy dłu że niu zna ne nam z do tych czas obo -
wią zu ją ce go art. 4 ust. 1 usta wy o sprze da ży kon su -
menc kiej (z dnia 27.07.2002 r.) do mnie ma nie praw -
ne w za kre sie ist nie nia wa dy. Przyj mu je się, że wa -
da lub jej przy czy na, stwier dzo na przed upły wem
ro ku ist nia ła w chwi li wy da nia rze czy ku pu ją ce mu
(do tych czas 6 mie się cy). Zgod nie z art. 560 k. c.
ku pu ją cy bę dzie mógł we dle swe go wy bo ru żą dać
ob ni że nia ce ny lub od stą pić od umo wy. Tyl ko nie -
zwłocz na re ak cja sprze daw cy, któ ry bez nad mier -
nych nie do god no ści wy mie ni lub na pra wi rzecz,
ogra ni czy swo bod ny wy bór kon su men ta w za kre sie
ob niż ki lub zwro tu za pła co nej ce ny. Od stą pie nie
od umo wy sprze da ży nie bę dzie moż li we, gdy wa -
da w rze czy jest nie istot na. Ku pu ją cy ma nie tyl ko
jak do tych czas moż li wość żą da nia po kry cia kosz -
tów po nie sio nych w związ ku z pro ce sem re kla ma -
cji, czy li ro bo ci zny obej mu ją cej de mon taż i po -
now ny mon taż, koszt trans por tu i ubez pie cze nia.
Mo że żą dać prze pro wa dze nia czyn no ści de mon ta -
żu i po now ne go mon ta żu przez sprze da ją ce go.
W przy pad ku nie wy ko na nia te go obo wiąz ku ku pu -
ją cy zy sku je upraw nie nie do prze pro wa dze nia
tych że prac na koszt i nie bez pie czeń stwo sprze da -
ją ce go.

Do star cze nie re kla -
mo wa ne go to wa ru od by -
wa się jak do tych czas
na koszt sprze daw cy, ale
sta ra niem ku pu ją ce go.
Po ja wia się jed nak do -
god na zmia na do ty czą ca
to wa rów cięż kich i wiel -
ko ga ba ry to wych. Wów -
czas kon su ment jest
zwol nio ny z ko niecz no ści do star cza nia ta kich
pro duk tów do re kla ma cji. 

Ter min re ali za cji upraw nień rę koj mi w sto -
sun ku do rze czy ru cho mych ule ga zmia nie i wy -
no si 2 la ta (obec nie 1 rok – art. 568 §1 k. c.). Od -
po wie dzial ność za wa dy sprze da nej nie ru cho mo -
ści trwać bę dzie przez 5 lat (obec nie 3 la ta).
Za rze czy uży wa ne sprze daw ca mo że skró cić
czas od po wie dzial no ści do jed ne go ro ku, in for -
mu jąc o tym kon su men ta przed za war ciem umo -
wy. 

Mo dy fi ka cji ule gną rów nież prze pi sy ko dek -
so we o gwa ran cji. Do bro wol ność udzie la nia
gwa ran cji po zo sta nie nie zmien na, ale za kres
obo wiąz ków, a tym sa mym ka ta log upraw nień
ku pu ją ce go ule ga roz bu do wa niu. Obok na pra wy
i co raz rza dziej de kla ro wa nej wy mia ny rze czy,
gwa rant mo że zo bo wią zać się rów nież do zwro -

tu za pła co nej ce ny oraz za ofe ro -
wa nia in nych usług. W ra zie bra -
ku in ne go ter mi nu ochro ny gwa -
ran cyj nej, wy no si ona je den rok
li cząc od dnia, kie dy rzecz zo -
sta ła ku pu ją ce mu wy da na.
Oświad cze nie gwa ran cyj ne po -
win no być sfor mu ło wa ne w spo -
sób ja sny i zro zu mia ły. For ma
gra ficz na po win na być po -
wszech nie zro zu mia ła, a treść
ta kiej gwa ran cji spo rzą dzo na
w ję zy ku pol skim. W oświad -

cze niu gwa ran cyj nym win ny się zna leźć da ne
przed się bior cy, w szcze gól no ści na zwa i ad res
gwa ran ta lub je go przed sta wi cie la na Pol skę,
czas trwa nia gwa ran cji oraz za sięg te ry to rial ny
ochro ny gwa ran cyj nej, a tak że ro dzaj upraw nień
przy słu gu ją cych w ra zie stwier dze nia wa dy.
Przy czym gwa rant ma obo wią zek w do ku men -
cie gwa ran cyj nym wska zać, że treść gwa ran cji
nie wy łą cza ani nie za wie sza upraw nień ku pu ją -
ce go wy ni ka ją cych z rę koj mi. Kosz ty do star cze -
nia rze czy w ce lu re ali za cji upraw nień z gwa ran -
cji ob cią ża ją gwa ran ta. 

Prze pi sy o rę koj mi bę dą mia ły za sto so wa nie
rów nież do umów o dzie ło, w któ rych przed mio -
tem za mó wie nia po zo sta ją rze czy ru cho me oraz
do umów sprze da ży ko mi so wej. 

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

– Art. 93 ko dek su ro dzin ne go i opie kuń cze go
(kro) mó wi, iż wła dza ro dzi ciel ska przy słu gu -
je oboj gu ro dzi com, a z uwzględ nie niem do -
bra dziec ka sąd opie kuń czy mo że wy dać od -
po wied nie za rzą dze nia opie kuń cze po wo du ją -
ce: ogra ni cze nie, za wie sze nie lub po zba wie -
nie wła dzy ro dzi ciel skiej. Na le ży jed nak pa -
mię tać, że z chwi lą przyj ścia dziec ka na świat
za rów no mat ka, jak i oj ciec ma ją ta ką sa mą
wła dzę ro dzi ciel ską, uj mu jąc to skró to wo
i ob ra zo wo – każ dy z nich ma 50 proc. Sy tu -
acja ta mo że być zmie nio na wsku tek orze cze -
nia są du ro dzin ne go bądź za ist nie nia pew nych
oko licz no ści w ży ciu dziec ka lub ro dzi ca –
tłu ma czy M. Su piń ska. 

– Je że li cho dzi o tzw. oko licz no ści fak tycz -
ne mo że się zda rzyć, że je den z ro dzi ców
umrze i wów czas au to ma tycz nie dru gie mu
z ro dzi ców przy słu gu je peł nia władz ro dzi ciel -
skich i żad ne orze cze nia są du w tej spra wie nie
są po trzeb ne (art. 94 kro). Po dob ną sy tu acją
jest, gdy na świat przyj dzie dziec ko, któ re go
oj ciec jest nie zna ny bądź nie uznał go za wła -
sne, wła dza ro dzi ciel ska bę dzie przy słu gi wa ła
tyl ko mat ce – bez ko niecz no ści po dej mo wa nia
w tej mie rze żad nych for mal no ści.

Jed nak że wnie sie nie po wódz twa o usta le -
nie oj co stwa i rosz cze nia z tym zwią za ne mo -
gą przy czy nić się do usta le nia oj ca dziec ka
oraz do wy da nia od po wied nich za rzą dzeń
w myśl, któ rych oj ciec mo że uzy skać wła dzę
ro dzi ciel ską lub być jej po zba wio ny.

OGRA NI CZE NIE WŁA DZY 

Każ dy z ro dzi ców ma ta ki sam za kres wła -
dzy ro dzi ciel skiej wzglę dem dziec ka – w myśl
art. 97 kro każ dy z ro dzi ców obo wią za ny
i upraw nio ny jest do jej wy ko ny wa nia. Kom pe -
ten cje do zmia ny te go za kre su zo sta ły przy zna -
ne są do wi opie kuń cze mu (re jo no we mu, wła ści -
we mu wzglę dem miej sca za miesz ka nia dziec -
ka) bądź okrę go we mu (w przy pad ku roz wo du
bądź se pa ra cji ro dzi ców). Z waż nych po wo dów
sąd opie kuń czy mo że wy dać od po wied nie orze -
cze nie od no śnie wła dzy ro dzi ciel skiej, tzn.
ogra ni czyć, za wie sić ją lub jej po zba wić. 

– W sy tu acji kon flik tu mię dzy ro dzi ca mi,
bar dzo czę sto re agu ją oni ne ga tyw nie na po ję -
cie ogra ni cze nia wła dzy ro dzi ciel skiej. Na le -
ży pa mię tać, że sąd wy da jąc ta kie orze cze nie
kie ru je się do brem dziec ka, a nie wy ty ka lub
osą dza czy ktoś jest do brym, czy złym ro dzi -
cem. Czę sto ogra ni cze nie wła dzy wy ni ka
z po trzeb dziec ka i do sto so wa nia sy tu acji
praw nej do fak tycz nej, np. je śli dziec ko
miesz ka z mat ką, któ ra spra wu je nad nim co -
dzien ną opie kę a oj ciec za miesz ku je na dru -
gim koń cu kra ju i nie jest w sta nie na od le -

głość spra wo wać
w peł ni wła dzy ro -
dzi ciel skiej. Ogra ni -
cze nie w pew nych
sy tu acjach mo że
uła twić co dzien ne
funk cjo no wa nie –
do da je.

PO ZBA WIE NIE
WŁA DZY

Zu peł nie in ny mi prze słan ka mi kie ru je się
sąd po zba wia jąc wła dzy ro dzi ciel skiej zgod -
nie z art. 111 kro. Są to np. ne ga tyw ny wpływ
ro dzi ca na pro ces wy cho waw czy dziec ka, nie -
utrzy my wa nie z nim kon tak tu, brak tro ski
o je go zdro wie, bie żą ce po trze by, na ło gi ro -
dzi ca – al ko ho lizm, nar ko ma nia.

Jak wy ja śnia M. Su piń ska: – Ode bra nie
wła dzy nie jest osta tecz ne, gdy usta ną oko licz -
no ści po da ne wy żej, np. ro dzic po dej mie le cze -
nie, mo że zło żyć wnio sek o przy wró ce nie wła -
dzy i sąd po now nie roz pa trzy da ną spra wę. Po -
nad to ro dzic po zba wio ny wła dzy ro dzi ciel skiej
nie zo sta je au to ma tycz nie po zba wio ny praw
do utrzy my wa nia kon tak tów z dziec kiem (gdy
np. oj ciec miesz ka w Sta nach Zjed no czo nych –
na co dzień nie opie ku je się dziec kiem, ale
chce za brać je do sie bie na wa ka cje, bę dzie
miał ta ką moż li wość. Jed nak z pew no ścią kon -
tak ty bę dą za ka za ne, je śli ro dzic spo ty ka jąc się
z dziec kiem spro wa dza je do śro do wi ska pa to -
lo gicz ne go). Po zba wie nie wła dzy nie zwal nia
z obo wiąz ku ali men ta cyj ne go ro dzi ców wzglę -
dem dziec ka, a w przy szło ści z upraw nie nia ro -
dzi ca po zba wio ne go wła dzy ro dzi ciel skiej
do do cho dze nia od swych dzie ci ali men tów ty -
tu łem po kry cia je go uza sad nio nych po trzeb. 

KIE DY RO DZI CE 
NIE SĄ MAŁ ŻEŃ STWEM

– W sy tu acji, gdy ro dzi ce dziec ka są mał -
żeń stwem, nie ma po trze by re gu lo wa nia wła -
dzy ro dzi ciel skiej. Zaś gdy ży ją w roz łą cze -
niu, za sad ne by ło by ure gu lo wa nie tych kwe -
stii, a tym sa mym usta le nie miej sca po by tu
dziec ka, by w przy szło ści unik nąć nie po trzeb -
nych nie po ro zu mień – art. 107 kro sta no wi
o tym, że w sy tu acji gdy wła dza ro dzi ciel ska
przy słu gu je oboj gu ro dzi com ży ją cym w roz -
łą cze niu, sąd z uwzględ nie niem do bra dziec ka
okre śli spo sób jej wy ko ny wa nia.

Do pó ki dziec ko jest ma łe, nie roz po czy na
szko ły roz wią za nie po le ga ją ce na tym, iż
dziec ko miesz ka tro chę u ma my, tro chę u ta ty
mo że funk cjo no wać, póź niej war to do pre cy -
zo wać te kwe stie – in for mu je M. Su piń ska.

Opr. SoG

Ze spraw Biu ra Po rad Oby wa tel skich

Wła dza ro dzi ciel ska –
ogra ni cze nie 
i po zba wie nie
Bar dzo du ża część spraw, z któ ry mi miesz kań cy po wia tu zgła sza ją się do Biu ra Po rad Oby -
wa tel skich, do ty czy kwe stii wła dzy ro dzi ciel skiej. Na ła mach „Wia do mo ści Po wia tu Gli wic -
kie go” oma wia ne by ły już pra wa i obo wiąz ki ro dzi ców wzglę dem dzie ci. W tym wy da niu
do rad ca Mał go rza ta Su piń ska wy ja śnia m.in. czym jest ogra ni cze nie wła dzy ro dzi ciel skiej
i jak waż ne jest ure gu lo wa nie spraw opie ki nad dziec kiem w przy pad ku, kie dy je go ro dzi -
ce nie są mał żeń stwem. 

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 prze pi sach (3)
No we li za cja usta wy o pra wach kon su men tów wpro wa dza zmia ny w obo wiąz kach in for ma cyj -
nych przed się bior cy, umo wach za wie ra nych po za lo ka lem i na od le głość – opi sa ne zo sta ły one
w po przed nich nu me rach „Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go”. Zmia ny obej mo wać bę dą tak że
ko deks cy wil ny. 

Ryszard Kowrygo

Małgorzata Supińska

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.

Przed sta wio ne w ostat nich
mie sią cach na ła mach
„Wia do mo ści Po wia tu Gli wic -
kie go“ prze pi sy sta no wią po -
tęż ną zmia nę pra wa obej mu -
ją cą no we li za cję ko dek su
cy wil ne go i in nych ustaw sta -
no wią cych pod sta wy praw -
ne dla za wie ra nych umów
o cha rak te rze po wszech -
nym. 
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Na spor to wo spę dzi ły część wa ka -
cji dzie ci i mło dzież w Wie low si.

Od 7 do 19 lip ca na kom plek sie bo isk
Or lik 2012 w Wie low si prze pro wa dzo -
na zo sta ła ak cja „Wa ka cje z Or li kiem”.
Każ de go dnia od by wa ły się tu za ję cia
spor to we, w któ rych uczest ni czy ły
dzie ci i mło dzież z te re nu gmi ny Wie -
lo wieś. Zor ga ni zo wa no m.in. tur niej
spraw no ścio wy „Mistrz Pił ki Noż nej”,
za ję cia i za wo dy spor to we z kon kur sa -
mi z róż nych dys cy plin spor to wych,
tur niej siat ko no gi, Tur niej Pił ki Noż nej
dru żyn 5-oso bo wych, Tur niej Te ni sa

Ziem ne go, zaś 19 lip ca wszy scy
uczest ni cy i or ga ni za to rzy przy wspól -
nym gril lo wa niu pod su mo wa li ak cję.
Śred nio każ de go dnia w za ję ciach spor -
to wych uczest ni czy ło od 10 do 20
chłop ców i dziew cząt w róż nym wie ku
– od szko ły pod sta wo wej do szkół po -
nad gim na zjal nych.

„Wa ka cje z Or li kiem” prze pro wa -
dzi li Ani ma to rzy Bo isk Or lik 2012
w Wie low si – Ad rian Ka szu ba i Se ba -
stian Ka szu ba, przy współ udzia le
Urzę du Gmi ny Wie lo wieś i Gmin ne go
Ośrod ka Kul tu ry. (SoG)

Wa ka cje z Or li kiem 

Za pra sza my na ro wer!

Bli sko 200 za wod ni ków wzię ło udział
w IV Bie gu Ulicz nym imie nia ks. Kon -
stan te go Dam ro ta. Im pre za od by ła
się 23 sierp nia w ra mach XV Do ży nek
Wo je wódz kich w Pil cho wi cach. 

Li czą ca po nad 4 km tra sa bie gu po pro wa -
dzo na zo sta ła uli ca mi wo kół sta dio nu LKS
Vic to ria Pil cho wi ce. Za wo dy prze pro wa -
dzo ne zo sta ły w na stę pu ją cych ka te go riach
wie ko wych: do 13 lat – dziew cząt, do 13 lat
– chłop ców, 14-25 lat – ko biet, 14-25 lat –
męż czyzn, 26-45 lat – ko biet, 26-45 lat –
męż czyzn, 46 lat i star si – ko biet, 46 lat

i star si – męż czyzn. Pierw sze miej sca w po -
szcze gól nych ka te go riach za ję li: Bo gu mi ła
Ko wal ska, Da wid Miel ke, Agniesz ka Ocho -
ta, Na ta niel Swat, Ani ta Ki siel, Mi chał Gar -
czar czyk, Gra ży na To ska -Ku nert i An drzej Gru sik. 

Zwy cięz cy bie gu, któ rzy sta nę li na po dium, otrzy ma -
li pu cha ry, na to miast wszy scy uho no ro wa ni zo sta li me -

da la mi, wrę czo ny mi przez wi ce sta ro stę gli wic kie go
Wal de ma ra Do mb ka, wójt Gmi ny Pil cho wi ce Jo an nę
Ko ło czek -Wy bie rek i prze wod ni czą ce go Ra dy Gmi ny
w Pil cho wi cach An drze ja Ogór ka. War to pod kre ślić, że
w bie gu wzię li udział m.in. Sła wo mir Adam czyk z Za -
rzą du Po wia tu Gli wic kie go, rad ny An drzej Frej no oraz
kil ko ro pra cow ni ków Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi -
cach. Bie ga czom ki bi co wał m.in. po seł na Sejm RP Piotr
Py zik. 

Po za koń cze niu im pre zy re pre zen tan ci Po wia tu Gli wic -
kie go i Gmi ny Pil cho wi ce zło ży li wień ce na gro bie ks. Kon -
stan te go Dam ro ta, miesz czą cym się na ma łym cmen ta rzu
w par ku ota cza ją cym Szpi tal Cho rób Płuc. Ten po eta, pi sarz
i dzia łacz gór no ślą ski wła śnie w Pil cho wi cach spę dził bo -
wiem ostat nie la ta swe go ży cia. 

IV Bieg Ulicz ny imie nia ks. Kon stan te go Dam ro ta zor ga -
ni zo wa ny zo stał przez Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach
oraz Urząd Gmi ny w Pil cho wi cach.

(RG)

Pa mię ci księ dza Dam ro ta

Za wod ni cy na star cie bie gu.

Wśród zawodników byli m.in. Sławomir Adamczyk z
Zarządu Powiatu Gliwickiego i Czesław Nowak, prezes
Amatorskiego Klubu Biegacza w Knurowie.
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Dokończenie ze str. 1
Me ta raj du znaj do wać się bę dzie
na dzie dziń cu zam ku w Tosz ku (ul.
Zam ko wa 10), gdzie ro we rzy ści do trą
o godz. 13.00. Prze wi dzia no tu taj dla
nich do dat ko we atrak cje. 

Moż li wy jest rów nież in dy wi du al ny
do jazd do me ty raj du do wol ną tra są,
zachęcamy jednak do przejazdu trasami
rowerowymi powiatu gliwickiego.

Or ga ni za to rem wy da rze nia jest Po -
wiat Gli wic ki. War to przy po mnieć, iż
w dwa la ta te mu za koń czy ła się re ali -
za cja 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”, w ra mach któ re go ozna ko wa -
nych zo sta ło na na szym te re nie po -
nad 211 km tras ro we ro wych, a 50 km
zy ska ło no wą na wierzch nię. Pro jekt
re ali zo wa ny był wspól nie przez 
Po wiat Gli wic ki i wszyst kie
8 gmin wcho dzą cych w je go skład.
Od tej po ry co ro ku or ga ni zo wa ny jest
rajd po tra sach ro we ro wych po wia tu.
W ub. ro ku je cha li śmy do szkół ki le -
śnej w Ra cho wi cach, te raz ma my oka -
zję po znać tra sę łą czą cą pa łac w Pław -
nio wi cach z zam kiem w Tosz ku.

Szcze gó ło wy re gu la min i mapkę
raj du znajdziecie na stro nie in ter ne to -
wej www.po wiat gli wic ki.pl. (SoG)

18-let ni Ra fał Wit z Za cha rzo wic
w gmi nie Wie lo wieś jest nie zwy kle
uta len to wa nym mło dym spor tow -
cem. Od no si co raz więk sze suk ce -
sy w wy ci ska niu sztan gi le żąc.
Choć od dziec ka bo ry ka się z nie -
peł no spraw no ścią, ni gdy się nie
uskar ża, a pod czas tre nin gów i za -
wo dów da je z sie bie wszyst ko. 6
czerw ca br. w Mi strzo stwach Pol ski
Nie peł no spraw nych w Wy ci ska niu
Le żąc w Wi śle w ka te go rii ju nio rów
za jął I miej sce!
Uro czy dom w Za cha rzo wi cach, go -
spo dar stwo rol ne ro dzi ców, sym pa -
tycz na gim na zja list ka Aga ta, sio stra
Ra fa ła oraz przy ja zne psy i ko ty to kró -
le stwo mi strza. Choć ostat nie sześć lat
spę dził w in ter na cie Sa le zjań skie go
Ośrod ka Szkol no -Wy cho waw cze go
w Tar now skich Gó rach, gdzie ukoń czył
gim na zjum i li ceum Oj ców Sa le zja -
nów, do do mu ro dzin ne go wra ca za -
wsze z ra do ścią. Tu taj ma na miast kę
tar no gór skiej si łow ni, swój po kój ćwi -
czeń.

– Mo ja przy go da ze spor tem za czę -
ła się w wie ku 14 lat. By łem wte dy
w trze ciej kla sie gim na zjum w Tar now -
skich Gó rach. Po sze dłem na si łow nię,
aby na brać tro chę cia ła. Za czą łem ćwi -
czyć ze sztan gą, bar dzo mnie to wcią -
gnę ło i oka za ło się, że mam ta lent.
Utwier dził mnie w tym mój obec ny tre -
ner An drzej Kar bow ski. Z cza sem sta -
łem się człon kiem Wo je wódz kie go Sto -
wa rzy sze nia Spor tu i Re ha bi li ta cji Nie -
peł no spraw nych „Start” Ka to wi ce, któ -
ry re pre zen tu ję – opo wia da Ra fał Wit.

Mistrz lek ko uty ka na le wą no gę.
W wie ku trzech lat prze sta ła mu ro -
snąć. Prze szedł w swo im mło dym ży -
ciu już 11 trud nych i bo le snych ope ra -
cji. Wy dłu żo no mu no gę o 19 cm.
Po każ dym za bie gu mu siał cięż ko pra -
co wać z re ha bi li tan tem. Pot, znoj na
pra ca i nie ła twe ćwi cze nia tyl ko za har -
to wa ły je go spor to wą du szę. Dziś nie -
peł no spraw na no ga wciąż jest o kil ka
cen ty me trów krót sza od pra wej, zdro -
wej, ale Ra fał zda je się nad tym nie
roz tkli wiać. Jak praw dzi wy męż czy -
zna, a tym bar dziej spor to wiec jest nie -
zwy kle sil ny i moc ny.

– Tak to już w ży ciu jest, kie dy je -
den or gan jest słab szy, Bóg wy na gra -
dza to in nym sil niej szym. W przy pad ku
Ra fa ła, mniej spraw ne no gi za stą pi ły
nie zwy kle sil ne rę ce – mó wi ma ma,
Bo gu sła wa Wit.

Wraz z mę żem Gin te rem i młod szą
sio strą Ra fa ła, Aga tą ki bi cu ją swo je mu
mi strzo wi. Cie szą się z je go suk ce sów,
choć zwy cię stwa oku pio ne cięż ką pra -
cą nie przy no szą na ra zie żad nych gra -
ty fi ka cji. Ra fał jest nie zwy kle skrom ny
i odro bi nę nie śmia ły. Nie ma od wa gi
pro sić o wspar cie. Gdy by jed nak zna -
lazł się spon sor lub me ce nas chęt ny
do wsze la kiej po mo cy, przy jął by ją
bar dzo chęt nie.

Bo to jest już je go czwar ty se zon
star tów w za wo dach. Z ro ku na rok Ra -
fał Wit pod no si swo je wy ni ki i miej sca
w kra jo wym ran kin gu ju nio rów.

– Po pra wi łem ostat nio mój re kord

ży cio wy pod no sząc 113 kg – mó wi ten
nie zwy kle am bit ny, su mien ny i wa lecz -
ny spor to wiec.

Co dzien ne ży cie cię ża row ca oku -
pio ne jest go dzi na mi tre nin gów. Do tej
po ry nie ko li do wa ły z na uką, uda ło mu
się skoń czyć sza no wa ne tar no gór skie
li ceum. Na prze mien nie, w za leż no ści
od se zo nu star tów, pięć ra zy w ty go -
dniu cięż ko pra cu je ze sztan gą, do te go
do cho dzą tre nin gi ogól no ro zwo jo we.
Żmud ne ćwi cze nia przy no szą jed nak

efek ty. Po szcze gól ne mię śnie klat ki
pier sio wej, bar ków, ple ców i ca łe go
cia ła mu szą być na pię te i ze so bą
współ pra co wać.

Skoń czy ła się wła śnie wa ka cyj na
prze rwa, Ra fał po wra ca do in ten syw -
nych tre nin gów. Nie ba wem ko lej ne za -
wo dy.

– Nie znam jesz cze do kład ne go
ka len da rza za wo dów i tur nie jów,
ale szy ku ją się za wo dy dru ży no we,
póź niej in dy wi du al ne. Część z nich
od bę dzie się je sie nią, więk szość
wio sną. Na pew no po ja dę znów
na za wo dy do Byd gosz czy, Gru -
dzią dza, Żyw ca, Wi sły, Tar no wa

i Tar no brze gu – z pa sją opo wia da
cię ża ro wiec.

Pod czas każ dych tur nie jo wych
zma gań ma trzy po dej ścia. Ju ry do -
kład nie śle dzi je go ru chy, w ja ki spo sób
zdej mu je, opie ra i pod no si sztan gę, czy
rę ce ob cią żo ne ol brzy mim cię ża rem
za drżą w na pię ciu, czy sztan ga lek ko
prze chy li się w jed ną stro nę. Każ dy de -
tal jest waż ny. Cię ża row cem kie ru ją nie
tyl ko wy spor to wa ne sil ne ra mio na, ale
przede wszyst kim świa tły umysł…

Ra fał po ci chut ku ma rzy, aby kie dyś
zna leźć się w ka drze na ro do wej. Ży -
czy my mu te go ser decz nie. Cza sem
prze cież na wet naj skryt sze ma rze nia
się speł nia ją.

Tekst i fo to: 
MAG DA LE NA FI SZER -RĘ BISZ

Mistrz w wy ci ska niu

Ra fał przy zdo by tych pu cha rach
i me da lach, któ re są je go wiel ką du -
mą oraz pod czas ćwi czeń w swo im
ro dzin nym do mu w Za cha rzo wi cach. 
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Przy go tuj cie po tra wy, któ re zdo by ły
na gro dy na III Fe sti wa lu Żu ru w Sta ni -
cy i XIII Pik ni ku Ogór ko wym w Wil -
czy. Kto nie był na tych im pre zach,
niech ża łu je – zdo by li śmy jed nak dla
Was prze pi sy od naj lep szych go spo -
dyń. Ko niecz nie spró buj cie!

ŚLĄ SKO -PO MOR SKI ŻU REK
OD SER CA

Skład ni ki:
� bu lion wa rzyw ny
� 0,5 l za kwa su żyt nie go
� 0,5 kg bocz ku wę dzo ne go
� 3 du że ce bu le
� 3 ząb ki świe że go czosn ku (do sma ku)
� 300 g świe żych le śnych grzy bów
(ewen tu al nie na mo czo nych su chych) –
naj le piej pod grzyb ki i bo ro wi ki pod -
sma żo ne na ma śle
� 2 łyż ki śmie ta ny 18%
� sól, pieprz, liść lau ro wy, ma je ra nek,
zie le an giel skie

� 1,5 kg bia łej kieł ba sy
� oraz Pół ser ca Ślą zacz ki i Pół ser ca
Po mo rzan ki, bo wiem au tor ka te go
prze pi su jest Po mo rzan ką miesz ka ją cą
od lat na Ślą sku
Spo sób przy go to wa nia:
Do bu lio nu wa rzyw ne go (przy pra wio -
ne go zie lem an giel skim oraz li ściem
lau ro wym) do da je my pod sma żo ny bo -
czek wę dzo ny oraz pod sma żo ną ce bu -
lę, na stęp nie do da je my grzy by, po tem
za kwas, po czym wci ska my czo snek
oraz trze my ma je ra nek, wszyst ko do -
pra wia my do sma ku – za bie la my nie -
wiel ką ilo ścią kwa śnej śmie ta ny.
W mię dzy cza sie we wrząt ku pa rzy my
bia łą kieł ba sę, któ rą po tem obie ra my
z flacz ka i kro imy na pla stry. Zu pę
wraz z kieł ba są łą czy my i po da je my
w chleb ku lub głę bo kim ta le rzu z chle -
bem. Mi ro sła wa Wil kus z Ryb ni ka

BAR DZO ŁA TWA ZU PA OGÓR -
KO WA – BEZ MIĘ SNA 

Za go to wać wo dę z 2 kost ka mi
ro so ło wy mi. Wrzu cić 4-6 po -
kro jo nych lub po tar tych ogór -
ków ki szo nych, 2 mar chew ki,
odro bi nę se le ra i pie trusz ki.
Po nie dłu gim cza sie do dać po -
kro jo ne w kost kę 2-4 ziem nia -
ki oraz tro chę ka szy man ny.
Do dać ły żecz kę we ge ty, 2-3
li ście lau ro we i pa rę zia re nek
zie la an giel skie go. Wszyst ko
go to wać do mięk ko ści. Do pra -

wić so lą, pie przem i śmie ta ną. Już
na ta le rzu moż na do dać mag gi, je śli
ktoś lu bi ostrzej szą zu pę. Su per pro sta
i do bra!

Ko ło Go spo dyń Wiej skich Wil cza 

SA ŁAT KA OGÓR KO WA
Z CUR RY

Skład ni ki:
� 2 kg ogór ków
� 2 ząb ki czosn ku
� 3/4 szklan ki octu
� 3/4 szklan ki cu kru
� 2 łyż ki so li
� 5 ły żek ole ju
� 1 łyż ka cur ry
Przy go to wa nie:
Ogór ki kro imy w pla stry, za sy pu je my
2 łyż ka mi so li, zo sta wia my na 6 godz.
Na stęp nie do da je my czo snek prze ci -
śnię ty przez pra skę oraz resz tę skład ni -
ków, mie sza my i zo sta wia my na
2 godz. Ukła da my w sło ikach, któ re za -
go to wu je my.
Ko ło Go spo dyń Wiej skich Jej ko wi ce 
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Oj dzia ło się na tych im pre zach, dzia ło!
Przede wszyst kim jed nak by ło pysz nie.
A to za spra wą pań z kół go spo dyń
wiej skich, któ re jak za wsze przy go to -
wa ły na nie do sko na łe żu ry i po tra wy
z ogór ka. Kosz to wa li je nie tyl ko ju ro -
rzy oce nia ją cy da nia, ale tak że licz ni
go ście, ja cy zje cha li do Sta ni cy i Wil -
czy.

Na III Fe sti wa lu Żu ru 13 lip ca po -
sma ko wać moż na by ło 14 róż no rod -
nych ro dza jów kul to wej ślą skiej zu py.
Rów nie wspa nia łe jak żu ry, by ły po -
ema ty, pio sen ki i wier sze, na pi sa ne
na ich cześć. Wszyst ko oce nia ło ju ry
w skła dzie: Ma rek Raj dak z Aka de mii
Sma ku w Ru dzie Ślą skiej, po seł
na Sejm RP Jan Kaź mier czak, An drzej
Pi lot – I wi ce wo je wo da ślą ski, sta ro sta
gli wic ki Mi chał Nie szpo rek i Ma ria
Owcza rzak -Siej ko – skarb nik Po wia tu
Gli wic kie go oraz Jo an na Ko ło czek -
-Wy bie rek, wójt gmi ny Pil cho wi -
ce. I miej sce w kon kur sie ku li nar nym
za jął ślą sko -po mor ski żu rek od ser ca,

przy go to wa ny przez Mi ro sła wę Wil kus
z Ryb ni ka. II miej sce przy pa dło Ko łu
Go spo dyń Wiej skich w Czu cho wie,
któ re przy rzą dzi ło tra dy cyj ny wspa nia -
ły żur ślą ski. III miej sce otrzy ma ło Sto -
wa rzy sze nie Kul tu ral ne „Lat scha”

z Łą czy, na gro dzo ne za żur na za kwa -
sie. Wy róż nie nia ode bra ły: KGW Jan -

ko wi ce 2 (za żur chrza no wy) i D. K. F.
Sta ni ca (za żur na szej Omel ki!). Pu -
blicz ność swe na gro dy przy zna ła sto -
wa rzy sze niu „Lat scha” i KGW Jan ko -
wi ce 1 (za żur z wę dzon ką). Z ko lei
w kon kur sie na naj lep sze go wier szo -
kle tę I miej sce za ję ło KGW Ksią że ni -
ce, II – Ka ta rzy na Ko niecz ny ze Sta ni -
cy, a III – KGW Jan ko wi ce 2. 

Na to miast 15 sierp nia w Wil czy po -
sma ko wać moż na by ło wie lu ro dza jów
zu py ogór ko wej i po traw przy go to wa -
nych z ogór ków. Na otwar ciu im pre zy
do brej za ba wy jej uczest ni kom ży czył
m.in. wi ce sta ro sta gli wic ki Wal de mar
Do mbek. Wśród zup za naj lep szą uzna -
no ogór ko wą ugo to wa ną przez KGW
Jej ko wi ce, II miej sce za ję ło KGW Wil -
cza, a III – KGW Jan ko wi ce. W ka te -
go rii „ogó rek pod każ dą po sta cią” wy -
gra ło KGW Wil cza, tuż za nim upla so -
wa ło się KGW Czu chów, a III miej sce
za ję ło KGW Ksią że ni ce. Pu char I Wi -
ce wo je wo dy Ślą skie go An drze ja Pi lo ta
za naj więk szą ilość punk tów w obu ka -

te go riach otrzy ma ło KGW Wil cza. 
Po ni żej za miesz cza my prze pi sy na

zwy cię skie po tra wy obu sma ko wi tych
im prez. (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
Ka szu by. Ma te ria ły pro mo cyj ne Po -
wia tu Gli wic kie go otrzy mu ją: Sta ni -
sław Bor, Jo lan ta Lek sy, Oli wia Wla -
darz. 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 25 wrze -
śnia 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. Na zwa miej sco wo ści po wia tu gli -
wic kie go, w któ rej od był się Fe sti wal
Żu ru. 
2. Fio le to wa krze win ka, kwit nie je sie -
nią. 
3. Imię ks. Dam ro ta, któ re mu po świę -
co ny jest do rocz ny bieg w Pil cho wi -
cach. 

4. Na zwa miej sco wo ści, w któ rej od by -
ły się XV Do żyn ki Wo je wódz twa Ślą -
skie go. 
5. Dzień … – ob cho dzo ny 30 wrze śnia. 
6. Po tocz na na zwa na okres cie płych
je sien nych dni. 

Py ta nia do krzy żów ki:
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Z uczu ciem i na pi kant nie

Sma ko wi te im pre zy
Za na mi la to, a wraz z nim dwie sma ko wi te im pre zy – III Fe sti wal Żu ru w Sta ni cy i XIII Pik nik Ogór ko wy w Wil czy.

Wrzesień
Słon ko blysz czy, jest cie plut ko 
Wrze siyń „ba bie la to” utkoł. Bro ni sław Wą tro ba

Ślą ska frasz ka

Gierałtowice,  Knurów, P i lchowice,  Pyskowice,  Rudzin iec,  Sośnicowice,  Toszek,  Wielowieś
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Tak cie szy ła się re pre zen tant ka KGW
Wil cza z pu cha ru wi ce wo je wo dy.

Ju ro rom trud no
by ło w Sta ni cy
za de cy do wać,

któ ry żur jest naj -
lep szy. Po dob ne

pro ble my mie li
oce nia ją cy po -

tra wy z ogór ków
w Wil czy.


