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Już nie ba wem, w li sto pa dzie, koń -
czy się obec na ka den cja sa mo rzą -
dów te ry to rial nych. To by ły do bre
la ta dla po wia tu gli wic kie go.
Obec na, czwar ta dla po wia tu ka den -
cja roz po czę ła się w li sto pa dzie 2010
r. i za koń czy się w li sto pa dzie 2014 r.
Czte ry la ta te mu miesz kań cy po wia -
tu wy bra li swo ich rad nych, po wo łu -
jąc Ra dę Po wia tu Gli wic kie go. Z ko -
lei rad ni ze swe go gro na wy bra li Za -
rząd Po wia tu Gli wic kie go, w skład
któ re go wcho dzą sta ro sta Mi chał
Nie szpo rek, wi ce sta ro sta Wal de mar
Do mbek i czło nek Sła wo mir Adam -
czyk. Je go pra cę do peł nia ją Mag da -
le na Bud ny – se kre tarz Po wia tu Gli -
wic kie go i Ma ria Owcza rzak -Siej ko
– skarb nik Po wia tu Gli wic kie go.
W tym nu me rze WPG – w do dat ku
spe cjal nym, któ ry znaj dzie cie we -
wnątrz ga ze ty – zda ją oni re la cję ze
swej czte ro let niej pra cy na rzecz po -
wia tu i je go miesz kań ców.

Wie le się w tym okre sie nam uda ło.
Po wiat Gli wic ki, mi mo świa to we go kry -
zy su, któ ry ma prze ło że nie rów nież
na na szą go spo dar kę, miał w tych la tach
naj wyż szy w swej hi sto rii bu dżet. Po zy -
ska li śmy bar dzo du że środ ki unij ne –
dzię ki nim moż li we by ły za rów no po -
waż ne in we sty cje, jak i re ali za cja pro -
jek tów edu ka cyj nych, tu ry stycz nych czy
kul tu ral nych. Do brze ukła da ła się współ -
pra ca z ośmio ma gmi na mi wcho dzą cy mi

w skład po wia tu, jak i z na szy mi po wia -
ta mi part ner ski mi z Nie miec, Wiel kiej

Bry ta nii i Pol ski. To tyl ko skró to we pod -
su mo wa nie ka den cji w kil ku zda niach.

Kon kre ty znaj dzie cie w do dat ku pt. „Tak
mi nę ły czte ry la ta…”. (RG)

Od pa ła cu w Pław nio wi cach do zam ku w Tosz -
ku wio dła tra sa III Raj du Ro we ro we go po Po wie -
cie Gli wic kim.
Mi mo za chmu rzo ne go nie ba i od cza su do cza su kro -
pią ce go desz czu na star cie w Pław nio wi cach ze bra ło
się spo ro ro we rzy stów, a na tra sie do łą cza li do nich
tak że in ni. Naj więk szą gru pę sta no wi li wśród nich
człon ko wie Tu ry stycz ne go Klu bu Ko lar skie go PTTK
im. Wł. Hu zy w Gli wi cach, dzia ła ją ce go przy Od dzia -
le PTTK Zie mi Gli wic kiej. 

Im pre zę otwo rzył Wal de mar Do mbek, wi ce sta ro -
sta gli wic ki, któ ry ży czył ro we rzy stom szczę śli wej
dro gi. Rajd pro wa dził rad ny po wia to wy An drzej Frej -
no. Tra sa wio dła wo kół je zio ra w Pław nio wi cach,
a na stęp nie przez Po ni szo wi ce, Słup sko, Nie kar mię,
Li go tę To szec ką i Paw ło wi ce – aż na dzie dzi niec
zam ku w Tosz ku. Tam po wi ta ła ro we rzy stów se kre -
tarz Po wia tu Gli wic kie go Mag da le na Bud ny,
a na uczest ni ków raj du cze kał m.in. go rą cy żu rek
i pysz ny ser nik. Do dat ko wą atrak cją by ła moż li wość
po zna nia hi sto rii zam ku w Tosz ku i zwią za nych z nim

le gend, któ rą przy bli żył
prze wod nik. Na sto isku
pro mo cyj nym Po wia tu
Gli wic kie go cy kli ści mo -
gli za opa trzyć się m.in.
w ma py i in ne wy daw nic -
twa tu ry stycz ne, a tak że
w od bla sko we bre locz ki
i opa ski. 

Or ga ni za to rem im pre -
zy był Po wiat Gli wic ki.
War to przy po mnieć, iż
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 no i zmo der ni zo wa no tra sy ro we ro we
na na szym te re nie. Pro jekt re ali zo wa ny był wspól nie
przez Po wiat Gli wic ki i 8 gmin wcho dzą cych w je go

skład. Od tej po ry co ro ku or ga ni zo wa ny jest rajd ro -
we ro wy, pro wa dzą cy za każ dym ra zem po in nym
atrak cyj nym za kąt ku Zie mi Gli wic kiej. 

(RG)

Ro we rzy ści pra wie u ce lu – tuż przed wjaz dem na dzie dzi niec zam ku w Tosz -
ku.
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Od pa ła cu do zam ku

Pu blicz ne punk ty do stę pu do in ter ne tu, zbu do wa nie łącz ni ka w Szpi ta lu w Py sko wi cach oraz ha li spor to wej przy Ze -
spo le Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie czy mo der ni za cja Wy dzia łu Ko mu ni ka cji i Trans por tu sta ro stwa to tyl -
ko nie któ re zre ali zo wa ne z po wo dze niem przed się wzię cia mi ja ją cej ka den cji.

Uda ne pod su mo wa nie
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Kil ka z nich do ty czy spraw ko mu ni ka cji i trans -
por tu. Istot ne zna cze nie ma uchwa le nie „Pla nu
zrów no wa żo ne go roz wo ju pu blicz ne go trans por tu
zbio ro we go dla Po wia tu Gli wic kie go” – do ku -
men tu, któ ry da je m.in. oce nę oraz okre śla pro -
gno zę po trzeb prze wo zo wych na na szym te re nie
w naj bliż szych la tach. Mo cą jed nej z ko lej nych
uchwał po wiat udzie lił po mo cy fi nan so wej Gmi -
nie Pil cho wi ce na re ali za cję w 2015 ro ku za da nia
pn. „Prze bu do wa dro gi gmin nej ul. Kasz ta no wa
w so łec twach Kuź nia Nie bo row ska i Nie bo ro wi -
ce”. Na tę in we sty cję o war to ści 1,8 mln zł gmi na
za mie rza sta rać się o do fi nan so wa nie z Na ro do we -
go Pro gra mu Prze bu do wy Dróg Lo kal nych. Ra da
wy ra zi ła tak że zgo dę na za war cie po ro zu mie nia
z Gmi ną Py sko wi ce w spra wie
prze ję cia za dań z za kre su zi -
mo we go utrzy ma nia dróg po -
wia to wych. Za gad nie nia ko -
mu ni ka cji i trans por tu zna la -
zły się rów nież w in nej pod ję -
tej uchwa le – zmia nach w wie -
lo let niej pro gno zie fi nan so wej
po wia tu na la ta 2014-2017.
Wpro wa dzo no w niej no we
za da nie pn. „Prze bu do wa dro -
gi po wia to wej Nr 2929S ul.
Dol na Wieś w Pil cho wi cach”.
Łącz ne na kła dy fi nan so we
na ten cel to kwo ta bli sko 4,7
mln zł. Po wiat sta rać się bę -
dzie o umiesz cze nie tej in we sty cji w Na ro do wym
Pro gra mie Prze bu do wy Dróg Lo kal nych. 

Rad ni pod ję li tak że m.in. uchwa łę w spra wie
uchwa le nia zak tu ali zo wa ne go „Pro gra mu Ochro -
ny Śro do wi ska dla Po wia tu Gli wic kie go na la -
ta 2014-2017 z per spek ty wą do ro ku 2021”. To
istot ny do ku ment, za wie ra ją cy oce nę sta nu śro do -
wi ska po wia tu z uwzględ nie niem pro gno zo wa -
nych da nych oraz wskaź ni ków ilo ścio wych cha -
rak te ry zu ją cych po szcze gól ne kom po nen ty śro do -
wi ska, ta kich jak po wie trze at mos fe rycz ne, za so by
wod ne i ochro na przed po wo dzią, go spo dar ka od -
pa da mi, te re ny po prze my sło we, ochro na przy ro -
dy, la sy, ko pa li ny, gle by, ha łas, elek tro ma gne tycz -
ne pro mie nio wa nie nie jo ni zu ją ce i edu ka cja eko -
lo gicz na. 

Ko lej na uchwa ła wpro wa dzi ła zmia ny w Sta tu -
cie Po wia to wej Bi blio te ki Pu blicz nej w Gli wi cach

– wy ni ka ją one
głów nie z fak tu, iż
zmie ni ła się sie dzi -
ba tej pla ców ki. Po -
przed nio mie ści ła
się ona w Sta ro -
stwie Po wia to wym
w Gli wi cach, a te raz prze nie sio na zo sta ła do bu -
dyn ku Ze spo łu Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py -
sko wi cach.

Więk szość uchwał przy go to wa nych na tę se sję
pod ję ta zo sta ła przez rad nych jed no gło śnie. Ze
wzglę du na brak kwo rum nie był gło so wa ny pro -
jekt jed nej uchwa ły zgło szo ny przez czte rech rad -
nych – w spra wie sta no wi ska Ra dy Po wia tu Gli -

wic kie go w spra wie obro ny ży cia dzie ci nie na ro -
dzo nych.

Pod ko niec se sji głos za bra ła peł no moc nicz ka
ro dzi ny Mag dzia ków, pa ni Alek san dra Chmiel,
któ ra zło ży ła dwa wnio ski wraz z za łącz ni ka mi.
Nad zło żo ny mi do ku men ta mi bę dzie my w naj bliż -
szym cza sie wni kli wie pro ce do wać. 

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, jak rów nież od po wie dzi na nie
za miesz cza ne są w Biu le ty nie In for ma cji Pu -
blicz nej po wia tu, 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 paź dzier ni ka
o godz. 15.00. 

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

Za pi sów jest wię cej, tu jed nak przed -
sta wia my te naj waż niej sze dla miesz -
kań ców na sze go po wia tu. Za war te zo -
sta ły w uchwa le, nad któ rą dłu go pra -
co wa ła do raź nie po wo ła na Ko mi sja
Sta tu to wa na cze le z jej prze wod ni czą -
cą Ewą Jur czy gą. Uchwa łę tę Ra da Po -
wia tu Gli wic kie go przy ję ła na swej se -
sji 24 kwiet nia br. Do ko nu je ona zmian
w uchwa le Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
z 27 mar ca 2003 r. w spra wie uchwa le -
nia sta tu tu po wia tu. 

Pierw sza z tych waż nych zmian do -
ty czy ini cja ty wy uchwa ło daw czej
miesz kań ców. Mó wi ona, iż miesz kań -
cy po wia tu (co naj mniej 500 osób) po -
sia da ją cy czyn ne pra wo wy bor cze mo -
gą wy stę po wać z ini cja ty wą pod ję cia
okre ślo nej uchwa ły. Pro jekt uchwa ły
po wi nien za wie rać uza sad nie nie wnio -

sko daw cy. Na le ży do nie go do łą czyć li -
stę osób po pie ra ją cych tę ini cja ty wę
z wy szcze gól nie niem imion, na zwisk,
ad re sów, nu me rów PE SEL, wła sno -
ręcz nych pod pi sów oraz ze wska za -
niem osób upo waż nio nych do kon tak tu
w imie niu ini cja to rów.

Ko lej na z tych zmian sta no wi, iż
w Biu le ty nie In for ma cji Pu blicz nej pu -
bli ko wa ne są rów nież pro to ko ły z po -
sie dzeń ko mi sji Ra dy – tak więc kto
jest za in te re so wa ny tym, jak one prze -
bie ga ją, mo że śle dzić je w po wia to -
wym BIP -ie. Na stęp na zmia na jest ta -
ka, iż po rzą dek ob rad każ dej se sji wi -
nien obej mo wać tak że wol ne gło sy. 

– Cie szę się, iż zmia ny te zo sta ły
wpro wa dzo ne, gdyż po sze rza ją za kres
de mo kra cji sa mo rzą do wej w na szym
po wie cie – mó wi Ewa Jur czy ga. 

By ła to je dy na ko mi sja
do raź na Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go w mi ja ją cej ka den -
cji. W od róż nie niu od sze -
ściu ko mi sji sta łych (np. Ko -
mi sji Zdro wia czy Ko mi sji
Edu ka cji) nie dzia ła ła przez
ca łą ka den cję, lecz utwo rzo -
na zo sta ła do ści śle okre ślo -
ne go ce lu, po osią gnię ciu
któ re go ule gła roz wią za niu.
– Dzię ku ję rad nym wcho dzą cym w jej
skład za rze czo wą, me ry to rycz ną i kon -
struk tyw ną pra cę – pod kre śla Ewa Jur -
czy ga.

Do raź na Ko mi sja Sta tu to wa po -
wsta ła na mo cy uchwa ły z 25 paź -
dzier ni ka 2012 r. W jej skład we szli:
Ewa Jur czy ga – prze wod ni czą ca, Je -
rzy Ku cza – wi ce prze wod ni czą cy

oraz człon ko wie – An drzej Frej no,
Le szek Ko ło dziej, Ma riusz Pod broż -
ny i Agniesz ka Ba rań ska, któ rą na -
stęp nie (po zło że niu re zy gna cji) za -
stą pił Krzysz tof Sto la rek. Ko mi sja
od by ła 11 po sie dzeń (1 po sie dze nie
w ro ku 2012, 8 po sie dzeń w ro -
ku 2013 i 2 po sie dze nia w ro -
ku 2014).

– Naj bar dziej sa tys fak cjo nu je mnie
za pis do ty czą cy ini cja ty wy uchwa ło -
daw czej miesz kań ców – pod su mo wu je
pra ce Ko mi sji Sta tu to wej Ewa Jur czy -
ga. – Wciąż jesz cze miesz kań cy nie -
wie lu gmin i po wia tów ma ją moż li -
wość skła da nia pro jek tów uchwał, a to
prze cież bar dzo waż ne dla nich pra wo.

(RG)
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We wrze śniu od by ło się jed no z ostat nich ta kich
spo tkań w tej ka den cji. By ła więc oka zja, by pod -
su mo wać 4-let nią współ pra cę Po wia tu Gli wic kie -
go i gmin wcho dzą cych w je go skład. By ła ona
bar dzo uda na. Po dej mo wa li śmy sze reg wspól nych
za dań i re ali zo wa li śmy wie le wspól nych pro jek -
tów. War to tu wy mie nić przede wszyst kim in we -
sty cje dro go we, wy ko ny wa ne za rów no w ra mach
tzw. Ini cja ty wy Sa mo rzą do wej, jak i Na ro do we go
Pro gra mu Prze bu do wy Dróg Lo kal nych. Te pierw -
sze to wspól nie fi nan so wa ne re mon ty dróg, ta kich
jak np. skrzy żo wa nia ul. Ksią że nic kiej i al. Pia -
stów w Knu ro wie czy upo rząd ko wa nie par ko wa -
nia wzdłuż ul. Ka ro la Miar ki w Wil czy w gmi nie
Pil cho wi ce. Ko lej ne ta kie przy kła dy sta no wi bu -
do wa chod ni ka ul. Ko le jo wej w Ko tu li nie (gmi na
To szek) czy chod ni ka przy ul. Szkol nej w Chu do -
wie (gmi na Gie rał to wi ce). Po waż niej sze in we sty -
cje re ali zo wa li śmy przy wspar ciu środ ków z bu -
dże tu pań stwa, w ra mach Na ro do we go Pro gra mu
Prze bu do wy Dróg Lo kal nych – tak prze bu do wa na
zo sta ła np. dro ga Rze czy ce -Ta ci szów czy dro ga
Żer ni ca -Smol ni ca oraz al. Pia stów w Knu ro wie.
To wie lo mi lio no we in we sty cje, wy ma ga ją ce do -
brej współ pra cy, by mo gły dojść do skut ku.

Po dob ne współ dzia ła nie ko niecz ne by ło
przy dwóch du żych pro jek tach unij nych, któ re po -
wiat (ja ko li der) re ali zo wał wspól nie z ośmio ma
na szy mi gmi na mi. Pierw szy z nich – „PIAP -y dla
miesz kań ców zie mi gli wic kiej” uczy nił, że kom -
pu te ry i in ter net sta ły się bar dziej do stęp ne dla
wszyst kich na na szym te re nie. Dru gi, o na zwie

„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” umoż li wił ozna ko wa nie po -
nad 211 km i zmo der ni zo wa nie po nad 50 km tras
ro we ro wych. To by ły pro jek ty o du żej war to ści
i nie ła twe do prze pro wa dze nia, dla te go cie szę się,
że wspól ny mi si ła mi uda ło się nam je szczę śli wie
do pro wa dzić do koń ca – ku za do wo le niu wszyst -
kich, któ rzy ko rzy sta ją z roz bu do wa nej w ten spo -
sób in fra struk tu ry in for ma tycz nej i tu ry stycz nej.

Tak że na ostat nim spo tka niu G8 oma wia li śmy
spra wy, któ re ła twiej jest zre ali zo wać ra zem.
Pierw sza z nich to ko niecz na mo der ni za cja Szpi -
ta la w Py sko wi cach, któ rą omó wił pre zes Za rzą -
du Le szek Ku biak. Pla ców ka ta wy ma ga du żych
na kła dów fi nan so wych, by do koń ca 2016 ro ku
spro stać su ro wym wy mo gom, okre ślo nym przez
Sa ne pid i mi ni stra zdro wia. Naj więk szą część
tych wy dat ków po kry je po wiat, ale gmi ny któ -
rych miesz kań cy le czą się w tym szpi ta lu (Py -
sko wi ce, To szek, Ru dzi niec i Wie lo wieś), za de -
kla ro wa ły swój wkład w to przed się wzię cie. To
du ża po moc.

Go ściem te go spo tka nia był rów nież Ro man
War choł, do rad ca Za rzą du, peł no moc nik do spraw
le gi sla cyj nych Gru py TAU RON Pol ska Ener gia.
Omó wił on za sa dy współ pra cy tej fir my z sa mo -
rzą da mi, za pro po no wał też wło da rzom na szych
gmin dal sze roz mo wy na ten te mat.

Koń cząc tę ka den cję dzię ku ję pre zy den to wi
Knu ro wa, bur mi strzom Py -
sko wic, So śni co wic i Tosz -
ka oraz wój tom Gie rał to -
wic, Pil cho wic, Ru dziń ca
i Wie low si za wszyst kie
spo tka nia G8 i do brą
współ pra cę na rzecz miesz -
kań ców po wia tu. Dzia ła jąc
ra zem mo gli śmy zro bić
o wie le wię cej, niż gdy by
te go współ dzia ła nia nie by -
ło.

Sta ro sta gli wic ki 
MI CHAŁ NIE SZPO REK

WIE ŚCI Z SE SJI
Dzie sięć uchwał pod ję ła Ra da Po wia tu Gli wic kie go na swej wrze -
śnio wej se sji.

Uczest ni cy ostat nie go spo tka nia z uwa gą wy słu cha li Lesz ka Ku bia -
ka, któ ry mó wił o sy tu acji Szpi ta la w Py sko wi cach.

Pod czas gło so wa nia jed nej z uchwał, któ re rad ni pod ję li na tej
se sji. 
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Z po trze by zmian
Kil ka istot nych zmian w Sta tu cie Po wia tu Gli wic kie go wpro wa dzo nych zo sta ło w wy ni ku przy ję cia przez
Ra dę Po wia tu Gli wic kie go uchwa ły, nad pro jek tem któ rej pra co wa ła Do raź na Ko mi sja Sta tu to wa.

Wspól nie moż na wię cej
Ro bo czo na zy wa my tę gru pę G8 – w jej skład wcho dzą bo wiem wło -
da rze ośmiu gmin two rzą cych Po wiat Gli wic ki: Gie rał to wic, Knu ro wa,
Pil cho wic, Py sko wic, Ru dziń ca, So śni co wic, Tosz ka i Wie low si. Spo ty -
ka my się śred nio raz w mie sią cu, by omó wić spra wy waż ne dla na -
szych sa mo rzą dów i miesz kań ców.

Jed no z ostat nich po sie dzeń Do raź nej Ko mi sji Sta tu to wej.
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68 lat te mu
w tym
m i e j  s c u
N K W D
i UB do ko -
n a  ł o
z b r o d  n i
m a  s o  w e j
na żoł nier -
zach pol -
skich kon -
sp i  r a  cy j  -
nych or ga -
ni za cji nie -
pod le gło -
ścio wych.
Aby za -
c h o  w a ć
p a  m i ę ć
o bli sko 200 za mor do wa nych żoł nier -
zach Na ro do wych Sił Zbroj nych zgru -
po wa nia kpt. Hen ry ka Fla mego ps.
„Bar tek”, miej sco wa lud ność po sta wi ła
na po la nie krzyż, pod któ rym co ro ku
w każ dą ostat nią so bo tę wrze śnia od -
pra wia na jest msza św. i od by wa się
apel po le głych. 27 wrze śnia br. przy by -
li na nią m.in. kom ba tan ci, żoł nie rze,
har ce rze, du chow ni, przed sta wi cie le
sa mo rzą dów, le śni cy, ucznio wie,
miesz kań cy, a tak że re pre zen ta cja miej -
sco wo ści Ci siec z Ży wiec czy zny, skąd
po cho dzi ła część po mor do wa nych. Ze -
bra nych po wi tał wójt gmi ny Wie lo wieś

Gin ter Skow ro nek, zaś Woj ciech Ra -
dom ski – pre zes Sto wa rzy sze nia Pa -
mię ci Ar mii Kra jo wej Od dział Py sko -
wi ce przy po mniał hi sto rię wy da rzeń,
któ re mia ły miej sce w ba ruc kim le sie.
Po ape lu po le głych licz ne de le ga cje
zło ży ły kwia ty pod krzy żem. W imie -
niu Po wia tu Gli wic kie go uczy ni li to:
sta ro sta Mi chał Nie szpo rek oraz rad ni
Kry stian Kieł ba sa i Ma riusz Pod broż -
ny. Uro czy stość wspól nie ze Sto wa rzy -
sze niem Pa mię ci AK Od dział Py sko wi -
ce or ga ni zu je co ro ku Gmi na Wie lo -
wieś. Wspar cia na nią udzie la Sta ro -
stwo Po wia to we w Gli wi cach. (SoG)

Pa mięć o Ślą skim Ka ty niu
27 wrze śnia w Ślą skim Ka ty niu, czy li na po la nie le śnej Hu ber tus po mię dzy
Ba ru tem a Dą brów ką (gmi na Wie lo wieś) uczczo no pa mięć ofiar zbrod ni
do ko na nej tu we wrze śniu 1946 r.
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11 wrze śnia na cmen ta rzu przy
ul. 1 Ma ja w Knu ro wie po cho wa ny
zo stał ks. Ste fan Grusz ka – nie od ża -
ło wa ny dusz pa sterz, zna ny do brze
m.in. pa cjen tom szpi ta la w Knu ro -
wie oraz miesz kań com Do mu Po -
mo cy Spo łecz nej „Za me czek”
w Kuź ni Nie bo row skiej, lau re at na -
gro dy „Be ne Me ri tus” przy zna wa -
nej przez Po wiat Gli wic ki.
Ks. Ste fan Grusz ka był wzo rem nie tyl -
ko dla młod szych ka pła nów, ale rów -
nież dla spo łecz ni ków, wo lon ta riu szy,
na uczy cie li i wy cho waw ców, opie ku -
nów lu dzi star szych, cho rych i cier pią -
cych. Przez wie le lat spra wo wał funk -
cję pro bosz cza pa ra fii św. An to nie go
i św. Bar ba ry w Knu ro wie -Kry wał dzie.
Po przej ściu na eme ry tu rę był ks. se -
nio rem w pa ra fii pw. Mat ki Bo skiej
Czę sto chow skiej w Knu ro wie. Bar dzo
cie pło wspo mi na ją go miesz kań cy
i pra cow ni cy DPS „Za me czek” w Kuź -
ni Nie bo row skiej, któ rym słu żył po mo -
cą i wspar ciem du cho wym. Przez wie -
le lat współ pra co wał z od dzia łem ge -
ria trii w knu row skim szpi ta lu. Or ga ni -
zo wał bez płat ne wy ciecz ki dla dzie ci
i mło dzie ży z nie za moż nych ro dzin.
Wspie rał pa ra fian i in ne oso by znaj du -
ją ce się w po trze bie, np. po wo dzian
z pa ra fii w Bu ko wie. Ks. Ste fan Grusz -
ka an ga żo wał się w dzia łal ność róż -
nych grup i wspól not, słu żąc ra dą, do -
świad cze niem i wspar ciem. Pro wa dził
„dni sku pie nia” dla na uczy cie li i na rze -
czo nych, był ho no ro wym człon kiem

i du chow nym opie ku nem lo kal nych
śro do wisk abs ty nenc kich. Był rów nież
oj cem du chow nym de ka na tu knu row -
skie go, obej mu ją ce go pa ra fie z Knu ro -
wa, Gie rał to wic i Wil czy. W 2011 r. ks.
Ste fan Grusz ka otrzy mał na gro dę „Be -
ne Me ri tus”, przy zna wa ną oso bom i in -
sty tu cjom wy bit nie za słu żo nym dla Po -
wia tu Gli wic kie go. 

Po grzeb nie od ża ło wa ne go du chow -
ne go na cmen ta rzu przy ul. 1 Ma ja po -
prze dzi ła msza św. od pra wio na w ko -
ście le pw. Mat ki Bo żej Czę sto chow -
skiej w Knu ro wie. Ka pła na że gna ło
bar dzo wie lu wier nych. W imie niu Po -
wia tu Gli wic kie go kwia ty na Je go gro -
bie zło żył sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie -
szpo rek. (RG)

Po że gna li śmy ks. Ste fa na Grusz kę

Ta kim go za pa mię ta my… Ks. Ste fan
Grusz ka tuż po wrę cze niu po wia to -
wej na gro dy „Be ne Me ri tus”.
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Ko bie tą na me dal Gli wic i po wia tu gli -
wic kie go 2014 zo sta ła Ma ria Ka proń,
wi ce pre zes gli wic kie go od dzia łu To -
wa rzy stwa Przy ja ciół Lwo wa i Kre sów
Po łu dnio wo -Wschod nich. Lau re at ka,
prócz dy plo mu i kwia tów, otrzy ma ła
tak że sym bo licz ny zło ty me dal – a jak
na ko bie tę przy sta ło, był to ślicz ny dro -
biazg ju bi ler ski. Wrę czy ła go red. Mar -
le na Po lok -Kin, za stęp ca dy rek to ra Od -
dzia łu Śląsk Dzien ni ka Za chod nie go.
W fi na ło wej dzie siąt ce te go ple bi scy tu
zna la zła się jed na przed sta wi ciel ka po -
wia tu – Ane ta No wak z Knu ro wa, pre -
ze ska Sto wa rzy sze nia Czte ry Po ry Ro -
ku.

Naj sym pa tycz niej szą pod sta wów -
ką zo sta ła Szko ła Pod sta wo wa nr 5
w Gli wi cach, któ rą kie ru je dy rek tor
Mał go rza ta Hut ni kie wicz. W gro nie
fi na li stów nie za bra kło szkół z te re nu
po wia tu – by ły to SP nr 5 i SP nr 6

w Py sko wi cach oraz MSP nr 9 w Knu -
ro wie. 

Na to miast ple bi scyt stra żac ki zdo -
mi no wał po wiat. Ty tuł naj lep szej jed -
nost ki OSP w Gli wi cach i po wie cie gli -
wic kim otrzy ma ła Ochot ni cza Straż

Po żar na To szek.
Tuż za nią zna leź -
li się stra ża cy
z Wi do wa, na stęp -
nie z gli wic kiej
Ostro py, Żer ni cy,
Smol ni cy, Cio -
cho wic, Ra cho -
wic, Przy szo wic,
Wie low si i Ru -
dziń ca. Lau re atom
gra tu lo wa ła m.in.
Ma ria Owcza rzak -
-Siej ko, skarb nik
Po wia tu Gli wic -
kie go, któ ra też
od czy ta ła list,
skie ro wa ny do
dru hów ze zwy -

cię skiej jed nost ki przez sta ro stę gli wic -
kie go Mi cha ła Nie szpor ka. Stra ża kom
gra tu lo wał rów nież An drzej Frej no,
pre zes Za rzą du Po wia to we go Związ ku
OSP RP w Gli wi cach. 

(RG)

W Sta ro stwie Po wia -
to wym w Gli wi cach
zor ga ni zo wa ne zo -
sta ło spo tka nie szko -
le nio we dla przed-
się bior ców dzia ła ją -
cych na te re nie po -
wia tu. Po świę co ne
by ło po zy ski wa niu
środ ków fi nan so -
wych ze źró deł Unii
Eu ro pej skiej.
Uczest ni ków po wi tał
wi ce sta ro sta gli wic ki
Wal de mar Do mbek,
na stęp nie Ad ria na
Wit kow ska -Ko niecz -
ny ze Ślą skie go Cen trum Przed się bior -
czo ści omó wi ła za rys Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa
Ślą skie go na la ta 2014-2020. W pro jek -
cie RPO WSL ja ko osie prio ry te to we
wy mie nio no m.in. no wo cze sną go spo -
dar kę, cy fro we Ślą skie, kon ku ren cyj -
ność MŚP, efek tyw ność ener ge tycz ną,
ochro nę śro do wi ska, trans port, re gio -
nal ny ry nek pra cy, re wi ta li za cję oraz

in fra struk tu rę spo łecz ną i zdro wot ną,
wzmoc nie nie po ten cja łu edu ka cyj ne go.
Przed się bior cy do wie dzie li się, na ja kie
wspar cie bę dą mo gli li czyć. Ad ria na
Wit kow ska -Ko niecz ny omó wi ła m.in.
dzia ła nia zwią za ne z in no wa cja mi
w przed się bior stwach oraz in we sty cja -
mi w za kre sie tu ry sty ki, a tak że kwe stie
wspar cia dla przed się bior ców i ich pra -
cow ni ków w za kre sie roz wo ju przed -

się bior stwa, w tym m.in. usłu gi szko le -
nio we i do radz two stra te gicz ne. Wo je -
wódz two ślą skie na RPO otrzy ma w la -
tach 2014-2020 bli sko 3,5 mld eu ro.
Pro jekt RPO WSL jest obec nie roz pa -
try wa ny przez Ko mi sję Eu ro pej ską.
Szcze gó ło we in for ma cje do ty czą ce
środ ków unij nych znaj du ją się na stro -
nie www.fun du sze eu ro pej skie.gov.pl.

(SoG)

Z przed się bior ca mi o środ kach z UE

Przed się bior cy spo tka li się w sa li se syj nej sta ro stwa.

Fo
 to

: S
. G

u z
ik

 

Naj lep si z naj lep szych 
12 wrze śnia w sa li ka me ral nej Te atru Mu zycz ne go w Gli wi cach pod su mo wa no trzy ple bi scy ty Dzien ni ka Za chod -
nie go: na „Ko bie tę na me dal 2014”, „Naj lep szą OSP w Gli wi cach i po wie cie gli wic kim” oraz „Naj sym pa tycz niej -
szą szko łę pod sta wo wą w Gli wi cach i po wie cie gli wic kim”.
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Przed sta wi cie le
zwy cię skich jed -
no stek OSP tuż
po ode bra niu
lau rów.

Ire ne usz Giem -
za, na czel nik

OSP w Tosz ku,
od bie ra gra tu la -

cje od Ma rii
Owcza rzak -Siej -
ko, a to wa rzy szy
im red. Mar le na

Po lok -Kin.

Mo ment zło że nia kwia tów pod krzy żem przez de le ga cję Po wia -
tu Gli wic kie go.
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Po wia to wa Bi blio te ka Pu blicz na
w Gli wi cach za in au gu ro wa ła no wy
rok bi blio te kar ski w no wej sie dzi -
bie. Uro czy stość od by ła się 30
wrze śnia w au li Ze spo łu Szkół im.
Ma rii Ko nop nic kiej w Py sko wi cach. 
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 przy ul. Zyg mun ta Sta re go 17.
W uro czy sto ści in au gu ru ją cej no wy
rok bi blio te kar ski wzię li udział bi blio -
te ka rze, na uczy cie le z po wia tu gli wic -
kie go, a tak że ucznio wie szkół pod sta -
wo wych i gim na zjów – lau re aci kon -
kur sów zor ga ni zo wa nych przez PBP. 

Uro czy stość otwo rzy ło spo tka nie
z Mi ro sła wem Ja wo row skim, któ re
wy peł ni ły we so łe gry i za ba wy z wo -
dzi re jem. Na stęp nie Gra ży na Dit trich –
in struk tor PBP, pod su mo wa ła kon kur sy
zor ga ni zo wa ne przez bi blio te kę. 

Pierw szy z nich – „Pla stu sio we
przy go dy ma łe go lu dzi ka z piór ni ka” –
prze zna czo ny był dla uczniów szkół
pod sta wo wych klas I -III. Miej sca
na po dium za ję li: I – Mar le na Wne cion
ze Szko ły Pod sta wo wej w Ko zło wie,
Oli wia To ma szew ska z Ze spo łu Szkol -
no -Przed szkol ne go w Gie rał to wi cach –
SP im. Gu sta wa Mor cin ka, Alek san dra
Ba rań ska z Ze spo łu Szkół w Py sko wi -
cach, II – Alek san dra Jó ze fow ska z ZS
w Py sko wi cach, Han na Szo pa ze SP
nr 7 w Knu ro wie, Szy mon Złot kow ski

z SP w Ko zło wie, III –
Do mi nik Dy sz ka z SP
w Ko zło wie, Emi lia
Stę pień z ZSP w Gie -
rał to wi cach – SP im.
Gu sta wa Mor cin ka,
Agniesz ka Cie śla
z ZS w Py sko wi cach
oraz Eli za Kacz mar -
czyk z ZS w Py sko wi -
cach. 

Dla star szych
uczniów szkół pod sta -
wo wych bi blio te ka
prze pro wa dzi ła kon -
kurs pn. „Tu Pla stuś
miesz ka i przy ja ciół
resz ta”. I miej sce uzy -
ska li Mar cel Bron cel
z GBP Ru dzi niec – Fi -
lia w Po ni szo wi cach,
Ka mi la Po lań ska z GBP w Ru dziń cu,
Do mi nik Le bie dzińś ki z Miej skiej Bi -
blio te ki Pu blicz nej Py sko wi ce – Fi lia
nr 2. II miej sce za ję li Wik to ria Lu bo isz
z GBP Ru dzi niec – Fi lia w Po ni szo wi -
cach, Ja kub Za jąc z SP w Ko zło wie,
Ka mil Grzech ca z MBP Py sko wi ce –
Fi lia nr 1, zaś III – Pa tryk So bel z GBP
Ru dzi niec – Fi lia w Po ni szo wi cach,
Szy mon Ol szew ski z GBP w Ru dziń cu
oraz We ro ni ka Kraw czyk z SP nr 4
w Py sko wi cach. Ucznio wie szkół gim -
na zjal nych oraz śred nich wzię li udział
w kon kur sie „Oscar dla Kol ber ga”.
Zwy cię ży li w tym kon kur sie Pa weł
Czy żo wicz z Gmin nej Bi blio te ki Pu -
blicz nej Ru dzi niec – Fi lia w Po ni szo wi -

cach, Da mian Ostrow ski w GBP w Ru -
dziń cu, II miej sca za ję li Ju lia Sze we -
row ska z GBP Ru dzi niec – Fi lia w Boj -
szo wie oraz Fi lip Ol szew ski z GBP
w Ru dziń cu zaś III miej sce zdo by ła
Nad ia Bie niek z GBP Ru dzi niec –Fi lia
w Po ni szo wi cach. Przy zna ne zo sta ły
tak że na gro dy ze spo ło we, któ re otrzy -
ma ły: Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na
w Py sko wi cach – Od dział dla Dzie ci,
Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Ru -
dziń cu – Fi lia w Po ni szo wi cach i Gmin -
na Bi blio te ka Pu blicz na w Ru dziń cu.

Po uro czy sto ści in au gu ru ją cej no wy
rok bi blio te kar ski od by ło się sym bo -
licz ne otwar cie pla ców ki w jej no wej
sie dzi bie. (SoG)

No wy rok i no wa sie dzi ba 
Tym ra zem kart ka pre zen tu je drew nia -
ny ko ściół pw. św. Waw rzyń ca w Cho -
rzo wie. Świą ty nia ta jed nak zwią za na
jest z hi sto rią po wia tu gli wic kie go, bo -
wiem do 1935 r. mie ści ła się w Knu ro -
wie. Wciąż jesz cze ist nie je w pa mię ci
knu ro wian, choć od wie lu lat stoi
na gó rze Re de na w Cho rzo wie. Ko ściół
wznie sio no w 1599 r. Usy tu owa no go
w cen tral nym punk cie miej sco wo ści
na nie wiel kim wznie sie niu, wśród
drzew, w po bli żu sta wu zam ko we go.
Wy ko na ny był
z drze wa mo -
drze wio we go,
kry ty gon tem,
w e  w n ą t r z
ścia ny ozdo -
bio no ma lo wi -
dła mi. W 1926
r. wy bu do wa -
ny zo stał
w Knu ro wie
no wy tym cza -
so wy ko ściół.
Przez na stęp -
ne dzie się cio -
le cie drew nia -
ny ko śció łek
po pa dał w za po mnie nie. Dla te go
w 1935 r. po sta no wio no tę wy jąt ko wą
pa miąt kę cza sów mi nio nych od stą pić
mia stu Cho rzów…

Wię cej in for ma cji na te mat pocz tó -
wek z mo ne ta mi drew nia nych ko ścio -

łów po wia tu gli wic kie go i wo je wódz -
twa ślą skie go moż na zna leźć na stro nie
www.men ni ca gor no sla ska.pl.

W te go rocz nej edy cji Dni Dzie dzic -
twa nasz po wiat za ist niał rów nież
z wy sta wą „Po wrót do źró deł… Knu ro -
wa”, zor ga ni zo wa ną przez tam tej szą
Izbę Tra dy cji Gór ni czej oraz z pro mo -
cją co raz bar dziej zna nej li py drob no -
list nej w Sta ni cy w gmi nie Pil cho wi ce.
Naj więk szym jed nak na szym ak cen tem
w tym ogól no pol skim przed się wzię ciu

by ło zwie dza nie zam ków i pa ła ców po -
wia tu gli wic kie go, zor ga ni zo wa ne
przez Mu zeum w Gli wi cach, o czym
sze ro ko pi sa li śmy w po przed nim wy -
da niu WPG.

(MFR)

Przód kart ki z mo ne tą drew nia ne go ko ścio ła św. Waw rzyń ca
w Chorzowie, który niegdyś stał w Knurowie. 

Sto wa rzy sze nie Lu dzie Mia sta
przy wspar ciu fi nan so wym Sta ro -
stwa Po wia to we go w Gli wi cach
zor ga ni zo wa ło kon kurs fo to gra ficz -
ny „Fo to gra fią oPo wie cie”. 

Je go plo nem jest sze reg zdjęć, uka -
zu ją cych pięk no po wia tu gli wic kie go.
Na kon kurs wpły nę ło pra wie 150 zdjęć
o róż no rod nej te ma ty ce. Ju ry nie mia ło
ła twe go za da nia, ale wy bra ło po trzy

zdję cia re pre zen tu ją ce po szcze gól ne
gmi ny po wia tu gli wic kie go i mia sta
Gli wi ce. Zdję cia te zo sta ły po więk szo -
ne i wy wo ła ne, two rząc cie ka wą wy -
sta wę fo to gra fii, któ ra bę dzie wę dro -
wać po po wie cie. Spo śród wy bra nych
zdjęć, w dwóch ka te go riach wie ko -
wych,  zo sta ły na gro dzo ne i wy róż nio -
ne te naj lep sze – ich au to ra mi są:
w gru pie do 18 lat – Alek san dra Bi liń -
ska (pra ca Świt nad Dra mą), Wik to ria
Re imann (Pa sja od kry wa nia), Ka mil
Ska wiń ski (Wie ża ci śnień), Ka ro li na
Sie ber (Nie ma au dy cja), a w gru pie po -
wy żej 18 lat – Da ria Mi nor czyk
(Mgła), Ma ciej Staw ski (Szyb), Jo an na
Mro zek (Za mek), Krzysz tof Ko ło dziej
(Po most) i Adam Pion tek (Węd ko wi -
sko).  

Wy sta wę moż na by ło oglą dać
w Miej skim Ośrod ku Kul tu ry i Spor tu
w Py sko wi cach, od 30 wrze śnia eks po -
no wa na jest w Gli wic kim Cen trum Or -
ga ni za cji Po za rzą do wych przy ul. Ja -
giel loń skiej 21, a pod ko niec paź dzier -
ni ka wy sta wio na zo sta nie w Cen trum
Kul tu ry „Za mek w Tosz ku”. (SoG)

Po wiat w fo to gra fii

Jedna z nagrodzonych prac – „Wieża ciśnień” Kamila Skawińskiego z Toszka.

Prze cię cie wstę gi w no wej sie dzi bie Po wia to wej Bi -
blio te ki Pu blicz nej. Od le wej: dy rek tor PBP Kry sty na
Wo łoch, Sła wo mir Adam czyk z Za rzą du Po wia tu Gli -
wic kie go oraz rad ny Ma riusz Pod broż ny.

Cie ka we wy ciecz ki
PTTK Od dział Zie mi Gli wic kiej za -
pra sza na wy ciecz ki tu ry stycz no -
-kra jo znaw cze:
� 25 paź dzier ni ka – Ope ra w Kra ko -
wie: „Ma da me But ter fly”,

� 21-23 li sto pa da – za koń cze nie se zo -
nu: Za ko pa ne,
� 6-7 grud nia – z cy klu Jar mar ki świą -
tecz ne w Eu ro pie: Pra ga,
� 31 grud nia br. - 1 stycz nia 2015r. –
Syl we ster z PTTK w Krup skim Mły nie,

� 3-13 lip ca 2015 r. – Gru zja -Ar me nia.
Bliż sze in for ma cje w biu rze O/PTTK
Gli wi ce, Ry nek 11, I pię tro tel. 32 231-
05-76, http://gli wi ce.pttk.pl, e -ma il gli -
wi cepttk@pocz ta.onet.pl.

(RG)
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Na sze dzie dzic two
Z oka zji te go rocz nych Eu ro pej skich Dni Dzie dzic twa, któ re od by wa ły się
pod ha słem „Dzie dzic two – źró dło toż sa mo ści” uka za ła się ko lej na pocz -
tów ka z mo ne tą drew nia ne go ko ścio ła wy da na przez Men ni cę Gór no ślą -
ską z Knu ro wa.

Te ma ty ka mio du zdo mi no wa ła te -
go rocz ny, 19. już Gli wic ki Kier masz
Żyw no ści Eko lo gicz nej i Tra dy cyj -
nej – Na tu ra, zdro wie, kul tu ra.
Kier masz od był się 27 wrze śnia w ha li
Ośrod ka Spor tu Po li tech ni ki Ślą skiej
w Gli wi cach. Na od wie dza ją cych im pre -
zę cze ka ła bo ga ta ofer ta pro duk tów eko -
lo gicz nych i tra dy cyj nych z ca łe go kra ju
– wa rzy wa i owo ce, na biał, wy ro by wę -
dli niar skie, pie czy wo przy go to wa ne we -
dług tra dy cyj nych re cep tur i du ża ofer ta
mio dów, bo te ma tem prze wod nim w tym
ro ku był wła śnie miód i pro duk ty
pszcze le. Swo je sto isko mia ło m.in. Ko -
ło Go spo dyń Wiej skich w Gie rał to wi -
cach. Moż na
na nim by ło
ku pić m.in. tra -
dy cyj ny ślą ski
ko łocz, do mo -
wy chleb ze
smal cem i wy -
ro by rę ko -
d z i e l  n i  c z e .
Zor ga ni zo wa -
no tak że
warsz ta ty edu -
ka cyj ne, po -
świę co ne te -
ma ty ce ho -
dow li pszczół
i pro duk cji
mio du.

– Zde cy do wa li śmy się w tym ro ku
szer szej przed sta wić te za gad nie nia,
bo wiem pszczo ły za gro żo ne są wy gi -
nię ciem – mó wi Alek san dra Jó ze wicz
z gli wic kie go ko ła Pol skie go Klu bu
Eko lo gicz ne go, któ re or ga ni zu je im -
pre zę. – Nie bez piecz ne są dla nich
m.in. ska że nie śro do wi ska i mo no kul -
tu ra w rol nic twie. 

Kier masz ob ję ty był ho no ro wym
pa tro na tem mi ni stra rol nic twa i roz wo -
ju wsi Mar ka Sa wic kie go oraz sta ro sty
gli wic kie go Mi cha ła Nie szpor ka, któ ry
uczest ni czył w otwar ciu im pre zy.

(RG)

Naj bar dziej ob le ga ne by ło od sa me go ra na sto isko z mio da -
mi z Pusz czy Człu chow skiej.

Pod zna kiem mio du
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Hi sto ria pil cho wic kie go szpi ta la
roz po czy na się 2 mar ca 1793 r.
W tym dniu cięż ko cho ry An -

to ni We lzel, pod skar bi hra bie go Wę -
gier skie go ka zał spi sać swój te sta ment.
We lzel był czło wie kiem za moż nym
i bez dziet nym. Więk szość swo je go ma -
jąt ku za pi sał na za ło że nie w ro dzin nym
Ryb ni ku szpi ta la pro wa dzo ne go przez
bo ni fra trów lub in sty tu tu szkol ne go pi -
ja rów. Wy ko na nie te sta men tu zle cił
swo je mu zwierzch ni ko wi, hra bie mu
An to nie mu Wę gier skie mu. Fun da tor
pil cho wic kie go szpi ta la zmarł dwa dni
po spi sa niu te sta men tu. Po nie waż ist -
nia ła już nie da le ko (bo w Ru dach)

szko ła pro wa dzo na przez cy ster sów
zde cy do wa no, że spa dek pod skar bie go
zo sta nie prze zna czo ny na bu do wę szpi -
ta la. 

Hra bia Wę gier ski nie był już w tym
cza sie wła ści cie lem Ryb ni ka, po pro sił
więc by szpi tal mógł sta nąć w bę dą -
cych je go sie dzi bą Pil cho wi cach.
W czerw cu 1794 r. do Pil cho wic

z Wro cła wia przy by li pierw si bo ni fra -
trzy. 2 lip ca 1802 r. prze or z Rud po -
świę cił ka mień wę giel ny. Na ży cze nie
hra bie go Wę gier skie go nada no szpi ta -
lo wi we zwa nie św. An ny. Bu do wę nad -
zo ro wał prze or Pas cha lis Rau th ner. Je -
go to wa rzysz Au gu styn Re ge nau er oto -
czył opie ką me dycz ną miesz kań ców
Pil cho wic i oko lic. Nie ste ty An to ni
We lzel nie po dał kon kret nej kwo ty
spad ku prze ka za ne go na bu do wę szpi -
ta la. Pod czas usta la nia tej kwo ty do szło
do spo ru po mię dzy bo ni fra tra mi a hra -
bią Wę gier skim. Do dat ko wo z po wo du
kry zy su go spo dar cze go hra bia stał się
na po cząt ku XIX w. pra wie zu peł nie

nie wy pła cal ny. W 1809 r. do szło
wresz cie do po ro zu mie nia. To spra wi -
ło, że szpi tal i klasz tor bu do wa no pra -
wie 20 lat. W 1812 r. przy jął on pierw -
szych cho rych. 

Hra bia An to nii Wę gier ski nie
do cze kał wy koń cze nia klasz -
to ru –zmarł 22 stycz nia 1814 r.

Uro czy ste po świę ce nie klasz to ru i szpi -

ta la od by ło się 30 i 31 lip ca 1814 r. By -
ła to wiel ka uro czy stość. Te go sa me go
dnia po świę co no też te ren pod cmen -
tarz klasz tor ny.  

Po ofi cjal nym otwar ciu szpi tal stop -
nio wo za czął po sze rzać swo ją dzia łal -
ność. Od oko ło 1840 r. przyj mo wał już
od 800-1000 cho rych rocz nie. Pla ców -
ka, jak wszyst kie szpi ta le ów cze snej
Eu ro py, mia ła cha rak ter przy tuł ku, do -
mu star ców oraz schro ni ska dla piel -
grzy mów i lu dzi bied nych, do tknię tych
nie szczę ściem. Szpi tal przyj mo wał
cho rych i po trze bu ją cych bez wzglę du
na wy zna nie – z re je strów wy ni ka, że
po mo cy do świad cza li tam za rów no ka -
to li cy, jak i ewan ge li cy oraz ży dzi.
Oprócz za kon ni ków nad zdro wiem pa -
cjen tów czu wał za wsze co naj mniej je -
den le karz, dzię ki cze mu w szpi ta lu
oprócz do raź nej opie ki prze pro wa dza -
no rów nież po waż niej sze za bie gi i ope -
ra cje. 

Szpi tal mógł dzia łać i roz bu do -
wy wać się dzię ki kwe stom pro -
wa dzo nym re gu lar nie przez bo -

ni fra trów i ofia rom hoj nych dar czyń -
ców. Do ofia ro daw ców na rzecz szpi ta -
la na le że li pro bosz czo wie wie lu ślą -
skich pa ra fii, przed sta wi cie le ary sto -
kra cji, Ku ria Bi sku pia oraz oso by pry -
wat ne, któ re prze ka zy wa ły da ro wi zny
pie nięż ne lub zie mię. 

Okre sem kie dy pil cho wic ki szpi tal
szcze gól nie za słu żył się dla oko licz nej
lud no ści by ły la ta 1844-1848. Klę ski
nie uro dza ju i gło du, któ re od wów czas
na wie dza ły Gór ny Śląsk, spo wo do wa ły
groź ną epi de mię ty fu su gło do we go
i pla mi ste go. Tyl ko w la tach 1847-48
zmar ło na Ślą sku z po wo du cho rób
i gło du 50 tys. lu dzi. Po nie waż wła dze
nie or ga ni zo wa ły żad nej po mo cy, je dy -
ny mi trosz czą cy mi się o lo sy Ślą za ków

w tym trud nym cza sie
by li za kon ni cy, w tym
bo ni fra trzy oraz le ka -
rze -ochot ni cy. Or ga ni -
zo wa li sta cje sa ni tar ne
w ślą skich mia stach,
wy da wa li set ki po sił -
ków, przy gar nia li osie -
ro co ne dzie ci. Przede
wszyst kim jed nak
w szpi ta lu i w do mach
opie ko wa li się cho ry mi
na ty fus, co wie lu
z nich przy pła ci ło ży -
ciem.

Zwięk sze nie się
licz by po trze -
bu ją cych spra -

wi ło, że po trzeb ne by ły
ko lej ne roz bu do wy
szpi ta la. W 1859 r. po -
więk szo no szpi tal
o dwie sa le cho rych
i ka pli cę. Jed nym
z głów nych fun da to -
rów tej roz bu do wy był
dr Ju liusz Ro ger. W ka -
pli cy zna lazł się ob raz przed sta wia ją cy
św. An nę na ucza ją cą Naj święt szą Ma -
rię Pan nę. Ob raz po cho dzi ze zbio rów
Bi blio te ki Wa ty kań skiej i zo stał po da -
ro wa ny klasz to ro wi przez pa pie ża Piu -
sa IX. Ten nie zwy kły pa pie ski dar mo -
że my do dziś po dzi wiać w ka pli cy pil -
cho wic kie go szpi ta la. 

Pier wot nie pil cho wic ki szpi tal nie
po sia dał skrzy deł bocz nych. Zo sta ły one
do bu do wa ne w 1879 r. Zna la zły się
w nich: la bo ra to rium, ap te ka, re fek tarz,
ce le za kon ni ków i sa le cho rych. Wte dy
też przed szpi ta lem sta nął krzyż,
a na ścia nie fron to wej po ja wi ła się fi gu -
ra św. Jó ze fa. Prze łom XIX i XX w.
przy niósł ko lej ne prze bu do wy i uno wo -
cze śnie nia. Mię dzy in ny mi po wsta ła
izo lat ka (dziś bu dy nek dy rek cji), kost ni -
ca, zbu do wa no wo do ciąg, łaź nie
w przed sion ku, za ło żo no cen tral ne
ogrze wa nie, po ja wi ło się oświe tle nie
ga zo we, a po tem elek trycz ne do szpi ta la
spro wa dzo no rów nież apa rat Rent ge na.

Nie spo sób pi sać o pierw szym
stu le ciu dzia łal no ści szpi ta la,
nie wspo mi na jąc o kil ku po -

sta ciach szcze gól nie za słu żo nych dla
je go dzia łal no ści. Na le żą do nich dr Ju -
liusz Ro ger, dr Fran ci szek Mo ritz, dr
Kle mens Gie smann, dr Fran ci szek Hu -

fsch midt, dr Bartsch. Dr Ro ger i dr Mo -
ritz pra co wa li wie le lat na rzecz pil cho -
wic kie go szpi ta la re zy gnu jąc z wy na -
gro dze nia, wspie ra jąc dzia łal ność pla -
ców ki da ro wi zna mi i wszel ką po mo cą.
Bez in te re sow nie po ma ga li też oko licz -
nym miesz kań com, le cząc ich w do -
mach. Bo ni fra ter brat Kle mens Gie -
smann na zy wa ny był „pil cho wic kim
dok to rem”. Le czył nie tyl ko cho rych
w szpi ta lu, ale rów nież oko licz nych
miesz kań ców, czym za słu żył so bie
na ich wdzięcz ność i pa mięć, któ ra
trwa ła jesz cze dłu go po je go śmier ci
w 1875 r. Je go dzia łal ność do ce ni ło
rów nież pań stwo pru skie, przy zna jąc
mu Or der Czer wo ne go Or ła. Je go po -
kaź ny mar mu ro wy na gro bek, bę dą cy
wy ra zem wdzięcz no ści, do dziś po dzi -
wiać moż na na przy klasz tor nym cmen -
ta rzu. 40 lat prze pra co wał w szpi ta lu
dok tor Hu fsch midt, no szą cy ty tuł oso -
bi ste go le ka rza ksią żąt ra ci bor skich.
Ko lej nym za słu żo nym dok to rem pil -
cho wic kie go szpi ta la był dr Bar tach,
na gro dzo ny za swo ją dzia łal ność od -
zna cze nia mi pań stwo wy mi. Był on
rów nież le ka rzem pil cho wic kie go Se -
mi na rium Na uczy ciel skie go i Szpi ta la
dla Ko biet (tzw. Ma rien sch tie ftu).

(Opr. RG)

200 lat w służ bie cho rym (1)

Od Klasz to ru Bo ni fra trów
do szpi ta la płuc
We wrze śniu Szpi tal Cho rób Płuc im. Św. Jó ze fa w Pil cho wi cach uro czy ście ob cho dził ju bi le usz 200-le cia. Z tej
oka zji przy po mi na my bo ga tą prze szłość tej za słu żo nej pla ców ki, z któ rą zwią za ni by li przed la ty m.in. ks. Kon stan -
ty Dam rot czy dr Ju liusz Ro ger. Tekst po wstał na ba zie cy klu ar ty ku łów Agniesz ki Ro bok, któ ry uka zał się w pil -
cho wic kich „In for ma cjach Kul tu ral nych”. Po ni żej je go pierw sza część, dru ga uka że się w li sto pa do wym wy da niu
WPG. (red.)

Chra piesz? Mo że Ci gro zić udar
mó zgu lub za wał ser ca. Mo że to
być rów nież ob jaw in nej po waż nej
cho ro by… Ba da nie po li som no gra -
ficz ne po zwo li Ci zdia gno zo wać
za bu rze nia od dy cha nia w cza sie
snu.
Od wrze śnia Szpi tal w Knu ro wie dys -
po nu je apa ra tem do po li som no gra fii,
po zwa la ją cym na peł ną oce nę za bu rzeń
od dy cha nia w cza sie snu.

Ba da nie po li som no gra ficz ne wy ko -
nu je się w cza sie snu. Po le ga ono na za -
pi sie czyn no ści od de cho wych: prze pły -
wu po wie trza przez dro gi od de cho we,
ru chów od de cho wych klat ki pier sio wej
i brzu cha oraz za war to ści tle nu we krwi
tęt ni czej. Pro wa dzi się za pis chra pa nia,

re je stru je się zmia ny po zy cji cia ła w cza -
sie snu, ru chy koń czyn dol nych. Moż li -
we jest wy ko na nie za pi su czyn no ści
elek trycz nej mó zgu, ru chów ga łek
ocznych, czyn no ści mię śni pod czas snu
oraz za pis elek tro kar dio gra mu. Za pis
wy bra nych pa ra me trów gro ma dzo ny jest
na prze no śnej kar cie pa mię ci, na stęp nie
wczy ty wa ny do kom pu te ra i ana li zo wa -
ny dzię ki spe cjal ne mu pro gra mo wi.

Ba da nie jest bez piecz ne i bez bo le -
sne. Wy star czy kil ku go dzin ny za pis
od po wied nich pa ra me trów w cza sie
snu, aby do ko nać in ter pre ta cji wy ni -
ków i po sta wić roz po zna nie.

Na ba da nie po li som no gra ficz ne mo -
że pa cjen ta skie ro wać każ dy le karz
z waż nym pra wem wy ko ny wa nia za -

wo du, za trud nio ny w pu blicz nej i nie -
pu blicz nej służ bie zdro wia. 

Jed ną z przy czyn chra pa nia mo że
być ob tu ra cyj ny bez dech sen ny (OBS).
Jest on sta nem za blo ko wa nia prze pły -
wu po wie trza przez dro gi od de cho we
pod czas snu, po wsta je po mi mo za cho -
wa nej ak tyw no ści mię śni wde cho -
wych, pro wa dzą cym do spad ku utle no -
wa nia krwi tęt ni czej. Na OBS dwa -trzy
ra zy czę ściej cho ru ją męż czyź ni niż
ko bie ty.

Ob ja wy OBS wy stę pu ją ce w cią gu
dnia to: nad mier na sen ność dzien na, za -
bu rze nia pa mię ci i kon cen tra cji, po ran -
ny ból gło wy, osła bie nie li bi do, im po -

ten cja, de pre sja i za bu rze nia emo cjo nal -
ne. Na to miast w no cy wy stę pu ją: chra -
pa nie, bez de chy, zwięk szo na ak tyw -
ność ru cho wa, wzmo żo na po tli wość,
dusz ność, dła wie nie się w cza sie snu,
ko ła ta nie ser ca, trud no ści z za śnię ciem
po wy bu dze niu, bó le w klat ce pier sio -
wej, zga ga i su chość w ja mie ust nej.

Po wi kła nia OBS to: nad ci śnie nie
tęt ni cze, za wał ser ca, za bu rze nia ryt mu
i prze wo dze nia, udar mó zgu, nad ci -
śnie nie płuc ne, re fluks żo łąd ko wo-
prze ły ko wy, de pre sja, za bu rze nia czyn -
no ści po znaw czych, za bu rze nia emo -
cjo nal ne. 

Szcze gó ło we in for ma cje na te mat
ba dań uzy skać moż na pod nu me ra mi
te le fo nów: 32 331 92 02, 32 331
92 71, 32 331 92 54 oraz na stro nie in -
ter ne to wej www.szpi talk nu row.pl.(MN)

Nie bez piecz ne chra pa nie

Wi docz na do dziś nad wej ściem fi gu ra św. Jó ze fa
umiesz czo na tam zo sta ła po roz bu do wie szpi ta la
w 1879 r.

Szpi tal na przed wo jen nej ko lo ro wej wi do ków ce nie miec kiej (ze zbio rów
nieżyjącej już pa ni Alek san dry Cze chow skiej -Gąb ki).

Pa cjent przy go to wa ny do ba da nia za -
bu rzeń występujących pod czas snu.
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Licz ba wy pad ków, do któ rych do cho dzi przy hodowli
zwie rząt go spo dar skich jest cią gle du ża i sta no wi
ok. 12 proc. wszyst kich zda rzeń wy pad ko wych w rol -
nic twie. Oko ło 4 proc. wy pad ków śmier tel nych na wsi
jest zwią za na z ob słu gą zwie rząt. 
Naj czę ściej ma ją one miej sce w opiece nad bydłem mlecz -
nym, lecz ho dow la in nych ga tun ków zwie rząt tak że nie sie
za so bą róż ne za gro że nia. Więk szo ści nie bez piecz nych zda -
rzeń moż na za po biec lub je ogra ni czyć, zna jąc i sto su jąc za -
sa dy bez piecz nej ob słu gi oraz sto su jąc do bre wa run ki ho -
dow li i umie jęt ne po dej ście do zwie rząt. Pod czas co dzien nej
pra cy na le ży być go to wym na ich na głe i nie spo dzie wa ne za -
cho wa nie. 

Ho dow la zwie rząt go spo dar skich cha rak te ry zu je się tym,
że nie za leż nie od jej wiel ko ści i po ry ro ku, rol nik co dzien nie

wy ko nu je te sa me czyn no ści. Z cza sem po pa da w ru ty nę, nie
do strze ga za gro żeń, a czę sto jest zmę czo ny. Wte dy ule ga wy -
pad ko wi. 

Przy ob słu dze zwie rząt go spo dar skich na le ży sto so wać
się do pod sta wo wych za sad bez pie czeń stwa pra cy:
� po miesz cze nia in wen tar skie po win ny być prze stron ne,
z wy dzie lo ny mi sta no wi ska mi i ko ry ta rzem pa szo wym, bie -
żą cą wo dą i po idła mi au to ma tycz ny mi, bez piecz ną in sta la cją
elek trycz ną,
� w bu dyn kach in wen tar skich po wi nien pa no wać po rzą dek,
nie bez piecz ne na rzę dzia po win ny być za bez pie czo ne i prze -
cho wy wa ne osob no, a przej ścia i ko ry ta rze uprząt nię te i nie -
za sta wio ne zbęd ny mi przed mio ta mi,
� po miesz cze nia in wen tar skie, wy bie gi i okól ni ki dla zwie -
rząt po win ny być czy ste i okre so wo de zyn fe ko wa ne, po zba -
wio ne pro gów w przej ściach,
� wła zy i otwo ry zrzu to we w po miesz cze niach go spo dar -

skich po win ny być za bez pie czo ne
ba rier ka mi i li stwa mi za po ro wy mi,
� po wierzch nia sta no wisk dla
zwie rząt po win na być od po wied -
nio du ża, by moż li wy był swo bod -
ny do stęp do zwie rząt przy ob słu -
dze,
� wszel kie uszko dze nia pod ło ża
bu dyn ków in wen tar skich tj. dziu -
ry, wgłę bie nia i pęk nię cia na le ży
na pra wiać na bie żą co, a wszyst kie przed mio ty wy sta ją ce
z pod łóg, ścian, prze gród i su fi tów (gwoź dzie, dru ty, ha ki)
na le ży usu wać,
� ma szy ny i urzą dze nia sto so wa ne w cho wie i ho dow li
zwie rząt (par ni ki, roz drab nia cze, śru tow ni ki, gnio tow ni ki,
mie szal ni ki pasz, zgar nia cze obor ni ka i in ne) po win ny być
spraw dzo ne przed uży ciem, 
� zwie rzę ta go spo dar skie, a w szcze gól no ści bu ha je i ogie ry
po win ny w mia rę moż li wo ści ob słu gi wać te sa me oso by,
� zwie rzę ta po win ny być ob słu gi wa ne przez oso by do ro słe,
zrów no wa żo ne, spraw ne fi zycz nie, zdro we, na sta wio ne
do nich przy jaź nie, prze strze ga ją ce za sad hi gie ny,
� knu rów i try ków w wie ku po wy żej 9 mie się cy, a bu ha jów
i ogie rów po wy żej 1 ro ku nie po win ny ob słu gi wać ko bie ty
i oso by mło do cia ne, sła be fi zycz nie i nie peł no spraw ne,
� nie do zwo lo ne jest bi cie zwie rząt i ich stra sze nie, a sta no -
wi ska zwie rząt zło śli wych na le ży ozna ko wać ostrze gaw czo,
zaś do ce lo wo zwie rzę ta te od izo lo wać,
� wcho dząc mię dzy zwie rzę ta, a szcze gól nie zbli ża jąc się
do nich od ty łu, na le ży je o tym uprze dzić gło sem,
� oso by sta le ob słu gu ją ce zwie rzę ta nie po win ny po ma gać
w wy ko ny wa niu bo le snych za bie gów we te ry na ryj nych,
� do pro wa dze nia zwie rząt na le ży uży wać łań cu chów, li nek
i po wro zów, któ re w ra zie szarp nię cia przez zwie rzę nie spo -
wo du ją oka le cze nia rąk lub in nych ura zów, nie wol no owi jać
dło ni łań cu chem, lin ką lub po wro zem,
� w bu dyn kach in wen tar skich po win no znaj do wać się po -
miesz cze nie, w któ rym moż na umyć rę ce, prze brać się i prze -
cho wać odzież ro bo czą,
� na le ży myć rę ce przed i po pra cy, po ich umy ciu moż na
spo ży wać po kar my i pa lić pa pie ro sy,
� wy bie gi dla zwie rząt i miej sce skła do wa nia obor ni ka na le -
ży wy dzie lić z da la od za bu do wań i ujęć wo dy,
� nie na le ży uży wać w ce lach spo żyw czych tych sa mych na -
czyń, któ re słu żą do kar mie nia i po je nia zwie rząt, 
� za uwa żo ne ob ja wy cho ro bo we u zwie rząt na le ży nie -
zwłocz nie zgło sić we te ry na rzo wi.

Po pra wa bez pie czeń stwa pra cy w wie lu go spo dar stwach
jest moż li wa bez po no sze nia du żych na kła dów fi nan so wych.
Wy star czy zmie nić nie któ re me to dy pra cy, za dbać o ład i po -
rzą dek. Wła sna wy obraź nia i świa do mość wy stę pu ją cych za -
gro żeń przy ob słu dze zwie rząt to naj lep szy spo sób, aby unik -
nąć wie lu nie szczęść i tra ge dii ludz kich.

WY GRAJ Z NA MI
Poni żej za miesz cza my dwa py ta nia. Wśród osób, któ re od po wie dzą na nie pra wi -
dło wo, roz lo su je my wy gra ną – dra bi nę ufun do wa ną przez PT KRUS w Gli wi -
cach. Na od po wie dzi cze ka my do 30 paź dzir ni ka. Na le ży nad sy łać je na ad res
ma ilo wy: re dak cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl lub pocz to wy: „Wia do mo ści Po wia tu
Gli wic kie go”, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-100 Gli wi ce.
Oto py ta nia kon kur so we:

Konkursowe py ta nia:
1. Cze go nie na le ży ro bić pro wa dząc zwie rzę ta?
a. pro wa dzić na łań cu chu
b. owi jać dło ni łań cu chem, lin ką lub po wro zem
c. za cho wać spo kój 
2. Czy w po miesz cze niach in wen tar skich po win ny znaj do wać się pro gi? 
a. nie 
b. tak 
c. tak, pod wa run kiem, że są ni skie

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

Nasz po przed ni kon kurs wy grał
Jan Klo ska. Na zdję ciu w pod czas
ode bra nia na gro dy – dra bi ny ufun -
do wa nej przez Pla ców kę Te re no -
wą KRUS w Gli wi cach, któ rą wrę -
czy ła mu Re gi na Ko wal ska re pre -
zen tu ją ca tę in sty tu cję. 

KRUS pro mu je bez piecz ną pra cę

Uwa ga – zwie rzę!

Ra dzi Kry sty na Krę -
giel, kie row nik Pla -
c ó w  k i  T e  r e  n o  w e j
KRUS  w Gli wi cach.
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Spo tka nie po pro wa dził An drzej Frej no,
kie row nik Biu ra Po wia to we go Agen cji
Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol -
nic twa w Py sko wi cach, a ze bra nych
uczest ni ków po wi tał wi ce sta ro sta gli -

wic ki Wal de mar Do mbek. Pod czas
spo tka nia pra cow ni ce Biu ra Po wia to -
we go w Py sko wi cach ARiMR prze ka -
za ły rol ni kom in for ma cje do ty czą ce
naj istot niej szych zmian w sys te mie
płat no ści bez po śred nich od 2015 r. 

Zmia ny te do ty czą ro dza jów płat no -
ści, o ja kie rol ni cy bę dą się mo gli ubie -
gać oraz wy mo gów, któ re bę dą obo -
wią zy wa ły do uzy ska nia wspar cia. 

No wy sys tem płat no ści w ra mach
wspar cia bez po śred nie go bę dzie się
skła dać z więk szej licz by ele men tów.
Rol ni cy bę dą mo gli się ubie gać o do -
pła ty na: jed no li tą płat ność ob sza ro wą,
płat no ści z ty tu łu za zie le nia nia (tzw.
płat ność z ty tu łu prak tyk rol ni czych
ko rzyst nych dla kli ma tu i śro do wi ska),
płat no ści dla mło dych rol ni ków, płat -
no ści zwią za ne z pro duk cją (tzw. do -
bro wol ne wspar cie po wią za ne z pro -
duk cją), płat ność do dat ko wą (tzw. płat -
ność re dy stry bu cyj na), przej ścio we
wspar cie kra jo we (płat ność do ty to niu
nie zwią za na z pro duk cją).

Waż ną zmia ną dla rol ni ków, któ rzy
po sia da ją grun ty or ne od 10 ha bę dzie
obo wią zek dy wer sy fi ka cji upraw. War -
to do dać, iż na stro nie ARiMR:
http://www.arimr.gov.pl/kal ku la tor -za -
-za zie le nie nie.html znaj du je się kal ku -
la tor, po moc ny w wy li cze niu re ali za cji
prak tyk za zie le niania. 

Po nad to w no wym sys te mie przy -
zna wa nia płat no ści, rol nik bę dzie miał
moż li wość przy stą pie nia do sys te mu
dla ma łych go spo darstw. Przy stą pie nie
do te go sys te mu bę dzie się wią za ło
z ko rzy ścia mi m.in. ta ki mi jak zwol -
nie nie z obo wiąz ku re ali za cji prak tyk
za zie le nie nia bez utra ty pra wa do uzy -
ska nia płat no ści na za zie le nie nie,
zwol nie nia z kon tro li w ra mach za sa dy
wza jem nej zgod no ści, ale nie z wy mo -
gów prze wi dzia nych w prze pi sach pra -
wa po wszech nie obo wią zu ją ce go. Jak
in for mu je ARiMR, do sys te mu ma łych
go spo darstw bę dą mo gli przy stą pić
rol ni cy, któ rzy zło żą w ro ku 2015

wnio sek w ra mach sys te mu jed no li tej
płat no ści ob sza ro wej i za de kla ru ją
w tym wnio sku za miar uczest nic twa
w sys te mie lub nie sprze ci wią się au to -
ma tycz ne mu włą cze niu do sys te mu,

speł nią mi ni mal ne wy mo gi w za kre sie
po wierzch ni lub kwo ty wspar cia (1 ha
lub 200 eu ro), speł nią wa run ki okre -
ślo ne dla po zo sta łych płat no ści, o któ -
re wnio sku ją w ro ku 2015 (tj. wa run ki
dla: płat no ści na za zie le nie nie, dla
mło de go rol ni ka, płat no ści do dat ko -
wej, wspar cia po wią za ne go z pro duk -
cją). Rol ni cy, któ rzy wy stą pią z sys te -
mu lub nie wy ra żą zgo dy na au to ma -
tycz ne włą cze nie do sys te mu, nie bę dą
mo gli po now nie za de kla ro wać za mia -
ru uczest nic twa w sys te mie dla ma łych
go spo darstw. Po zo sta li rol ni cy,
w przy pad ku któ rych na leż na kwo ta
płat no ści bez po śred nich za rok 2015
(okre ślo na w de cy zji o przy zna niu
płat no ści) bę dzie mniej sza lub rów -
na 1250 eu ro, zo sta ną włą cze ni z urzę -
du do sys te mu ma łych go spo darstw,
z moż li wo ścią wy stą pie nia z nie go ze
skut kiem w 2016 r. Waż nym ele men -
tem no we go sys te mu wspar cia bez po -
śred nie go bę dzie tzw. kry te rium rol ni -
ka ak tyw ne go za wo do wo. 

– W przy pad ku pol skich rol ni ków,
któ rzy bę dą ubie gać się o płat no ści
bez po śred nie w 2015 ro ku, każ dy be -
ne fi cjent wspar cia bez po śred nie go,
któ ry w 2014 ro ku otrzy mał łącz ną
kwo tę płat no ści bez po śred nich (z wy łą -
cze niem przej ścio we go wspar cia kra jo -
we go) nie więk szą niż 5 000 eu ro
(przed uwzględ nie niem ewen tu al nych
zmniej szeń i wy klu czeń) zo sta nie au to -
ma tycz nie uzna ny za rol ni ka ak tyw ne -
go za wo do wo – po da je ARiMR. 

Aby za po znać rol ni ków z wpro wa -
dza ny mi zmia na mi, BP ARiMR w Py -
sko wi cach prze pro wa dzi szko le nia
w gmi nach po wia tu gli wic kie go po -
świę co ne płat no ściom w 2015. W Wie -
low si od bę dzie się ono 9 paź dzier ni ka,
w gmi nie To szek – 12 paź dzier ni ka,
Pil cho wi ce – 21 paź dzier ni ka, Ru dzi -
niec – 29 paź dzier ni ka, So śni co wi ce –
4 li sto pa da, Gie rał to wi ce – 13 li sto pa -
da. 

(SoG)

Spo tka nie z rol ni ka mi w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach. 

No wo ści w do pła tach 
bez po śred nich od 2015 ro ku
29 wrze śnia w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach od by ło się spo tka nie
z rol ni ka mi po świę co ne płat no ściom bez po śred nim w 2015 ro ku. 
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Kil ka gmin z po wia tu gli wic kie go
otrzy ma ło w ostat nich ty go dniach
wspar cie WFO ŚiGW w Ka to wi cach
do za dań zwią za nych z ochro ną
śro do wi ska. 
Gmi nie So śni co wi ce środ ki przy zna ne
zo sta ły na de mon taż, od biór, trans port
i uniesz ko dli wia nie od pa dów za wie ra -
ją cych azbest z obiek tów bu dow nic twa
in dy wi du al ne go – z te re nu po se sji oraz
bu dyn ków go spo dar czych, sta no wią -
cych wła sność osób fi zycz nych. Gmi na

wnio sko wa ła o udzie le nie do fi nan so -
wa nia w wy so ko ści 7 066,22 zł, w tym
w for mie po życz ki ze środ ków WFO -
ŚiGW w kwo cie 3 533,11 zł, tj. 50
proc. cał ko wi tych kosz tów za da nia
oraz do ta cji ze środ ków NFO ŚiGW
w ta kiej sa mej wy so ko ści. 

Z ko lei gmi ny To szek i Pil cho wi ce
otrzy ma ją z WFO ŚiGW w Ka to wi -
cach do fi nan so wa nie w for mie do ta cji.
To wy nik roz strzy gnię cia II edy cji
Kon kur su na re ali za cję kam pa nii in -

for ma cyj no -edu ka cyj nych do ty czą -
cych go spo dar ki od pa da mi na te re nie
gmin. 

– Fun dusz wspie ra dzia ła nia edu -
ka cyj no -in for ma cyj ne do ty czą ce go -
spo dar ki od pa da mi już od wie lu lat –
in for mu je Ma ciej Gra ma ty ka, rzecz -
nik pra so wy WFO ŚiGW w Ka to wi -
cach. – W 2010 ro ku prze pro wa dził
kon kurs na rocz ną kam pa nię edu ka -
cyj ną, któ rej ce lem by ło prze ka za nie
wie dzy na te mat świa do me go go spo -
da ro wa nia od pa da mi. Efek tem kon -
kur su by ła gło śna kam pa nia „Ży cie
po śmie ciach”.

Z ko lei w 2013 ro ku Fun dusz ogło -
sił I edy cję Kon kur su dla gmin na re ali -
za cję kam pa nii in for ma cyj no -edu ka -
cyj nych w za kre sie no we go sys te mu
go spo dar ki od pa da mi. Dzia ła nia do fi -
nan so wa ne przez WFO ŚiGW w Ka to -
wi cach prze pro wa dzo no na te re nie 28
gmin oraz Gór no ślą skie go Związ ku
Me tro po li tal ne go. W obec nie roz strzy -
gnię tej II edy cji te go kon kur su do fi -
nan so wa nie w for mie do ta cji uzy ska -
ło 20 wnio sków na łącz ną kwo tę
do 285 295,32 zł. Dwa z nich zło ży ły
gmi ny z na sze go te re nu. To szek otrzy -
ma na re ali za cję ta kiej kam pa -

nii 3 960 zł, na to miast Pil cho wi -
ce 5 000 zł.

(RG)

Wszyst ko za spra wą mo nu men tal nej wy sta wy fo to gra ficz nej
„Ar bo res Vi tae – Ostat nia ta ka pusz cza”, zor ga ni zo wa nej
w ra mach kam pa nii „Róż no rod ność – po tę ga ży cia”. „Ar bo -
res Vi tae” to w prze tłu ma cze niu z ła ci ny na j. pol ski „Drze -
wa ży cia”. I rze czy wi ście, na ogrom nych eks po no wa nych fo -
to gra fiach wi dać, jak ży cie się ro dzi, jak prze cho dzi róż ne fa -
zy, jak umie ra. Ży cie w naj róż niej szych for mach: są tam
i żubr w bie gu, i mło dy ryś w pusz czań skim grą dzie, i ko ra
dę bu ze śla da mi ku cia dzię cio ła du że go i wy ją ca wil czy ca
oraz ca ły sze reg in nych ele men tów czy stej na tu ry uchwy co -
nych obiek ty wem do sko na łych fo to gra fów. A wszyst kie – jak
to w pusz czy – zwią za ne są z drze wa mi, z nich bio rą swój po -
czą tek i na nich się koń czą.

Wer ni saż wy sta wy od był się 10 wrze śnia. W uro czy sto ści
wzię li udział m.in. pre zes 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 Ga brie la
Le nar to wicz, bur mistrz Mi ko ło wa Ma rek Bal cer oraz dy rek -
tor Bi blio te ki Ślą skiej prof. Jan Ma lic ki.

– Te fo to gra fie po ka zu ją naj cen niej szą per łę przy rod ni czą
na sze go kra ju. Po ka zu ją tę przy ro dę na tle po ten cja łu świa to -
we go – mó wi ła Ga brie la Le nar to wicz. Do da ła, że wy sta wa

udo wad nia, iż je ste śmy in te gral ną czę ścią świa ta. Pre zes ka -
to wic kie go Fun du szu ży czy ła or ga ni za to rom kon ty nu acji
i roz wi ja nia ini cja ty wy wy sta wien ni czej.

Eks po zy cja ta ini cju je no wą dzia łal ność Ślą skie go Ogro -
du Bo ta nicz ne go – wy sta wia nia wiel ko for ma to wych fo to gra -
fii. Te ren Cen trum Edu ka cji Przy rod ni czej i Eko lo gicz nej
jest prze strze nią wprost ide al ną do or ga ni zo wa nia ple ne ro -
wych wy staw. Dzię ki wspar ciu fi nan so we mu 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, któ ry prze ka zał na ten cel po nad 265 ty się cy
zło tych, w wy zna czo nych miej scach zo sta ły roz miesz czo ne
ste la że wy sta wien ni cze, na któ rych bę dą eks po no wa ne przez
okrą gły rok pra ce fo to gra ficz ne o róż no rod nej te ma ty ce.

Na po trze by wy sta wy „Ar bo res Vi tae” po wsta ła spe cjal -
na, mo nu men tal na in fra struk tu ra z ty łu bu dyn ku Cen trum
Edu ka cji, na któ rej za miesz czo nych zo sta ło 60 fo to gra fii
o wy mia rach 180 x 120 cm przed sta wia ją cych Pusz czę Bia -
ło wie ską. Ini cja to ra mi i or ga ni za to ra mi pro jek tu „Ar bo res
Vi tae” są Sy lvie i Krzysz tof Der dac cy z Eu ro pej skie go Cen -
trum Zie mi. Fun da cja ta od wie lu lat z suk ce sem or ga ni zu je
in ter dy scy pli nar ne wy da rze nia ma ją ce na ce lu pro pa go wa nie
wie dzy o sta nie na szej pla ne ty, pro mo cję idei zrów no wa żo -
ne go roz wo ju i otwar to ści kul tu ro wej – a przez to pod no sze -
nie świa do mo ści pro eko lo gicz nej i oby wa tel skiej. Po pro jek -
tach „Zie mia z nie ba” i „Pla ne ta Oce an” (któ re w ca łej Pol -
sce obej rza ło po nad 2,5 mln wi dzów) pro po nu je miesz kań -
com na sze go re gio nu spek ta ku lar ne wy da rze nie ar ty stycz no -
-edu ka cyj ne „Ar bo res Vi tae – Ostat nia ta ka pusz cza”.

Pro jekt ten to swo ista po dróż w cza sie i prze strze ni
do klej no tu eu ro pej skiej bio róż no rod no -
ści – Pusz czy Bia ło wie skiej, ostat nie go
na świe cie pier wot ne go la su ni zin ne go
stre fy umiar ko wa nej. Dzię ki wspa nia -
łym zdję ciom oraz fil mom Bo że ny i Ja na
Wa len ci ków, któ rzy od pra wie 30 lat
z pa sją do ku men tu ją za gro żo ny dziś,
lecz wciąż ma ło zna ny świat dzi kiej
pusz czań skiej przy ro dy, ma my szan sę
po znać ta jem ni ce te go sank tu arium i ko -
rze nie na szej cy wi li za cji.

Pro jekt „Ar bo res Vi tae” to nie tyl ko
wy sta wa, ale rów nież sze ro ko za kro jo ny
bez płat ny pro gram edu ka cyj ny, skie ro -
wa ny do uczniów szkół wszyst kich
szcze bli i stu den tów. To tak że ki no ze
zna ko mi ty mi fil ma mi przy rod ni czy mi,

na któ re or ga ni za to rzy za pra sza ją do Ślą skie go Ogro du Bo ta -
nicz ne go w każ dą nie dzie lę od godz. 15.00 do godz. 17.00.

Bliż sze szcze gó ły zna leźć moż na na stro nie
www.sibg.org.pl. Pla ców ki oświa to we i kul tu ral ne za in te re -
so wa ne zwie dze niem wy sta wy mo gą zgła szać gru py na za ję -
cia edu ka cyj ne – ko or dy na to rem pro gra mu jest Mo ni ka De -
pa: nr tel. 534 994 575, e -ma il: m.de pa@sibg.org.pl.

Wy sta wa po trwa do 6 li sto pa da br. (RG)

EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
PPOOWWIIAATTUU  GGLLIIWWIICCKKIIEEGGOO W wo je wódz twie ślą skim wśród sprzę -

tu ku po wa ne go z do fi nan so wa niem
WFO ŚiGW w Ka to wi cach są m.in. 2
cięż kie, 18 śred nich i 5 lek kich sa mo -
cho dów ra tow ni czo -ga śni czych, kon te -
ner do prze wo zu sprzę tu po wo dzio we -
go, ze sta wy do ra tow nic twa tech nicz -
ne go, mo to pom py i apa ra ty do ochro ny
dróg od de cho wych. Za ku pio ny sprzęt
otrzy mu ją jed nost ki OSP, któ re uczest -
ni czy ły w ostat nich la tach w ak cjach
prze ciw po wo dzio wych, ga sze niu po ża -
rów la sów, usu wa niu skut -
ków ka ta strof bu dow la nych,
dro go wych i in nych za gro -
żeń śro do wi ska. 

Prze ka za na przez WFO -
ŚiGW w Ka to wi cach do ta -
cja sta no wi po nad 29 proc.
cał ko wi tych kosz tów pro -
jek tu, któ ry re ali zo wa ny bę -
dzie do koń ca ro ku.

Je den z do fi nan so wa nych
śred nich sa mo cho dów ra -
tow ni czo -ga śni czych za ku -
pio ny zo stał dla jed nost ki

OSP w Ru dziń cu. Kosz to wał bli -
sko 650 tys. zł. Uro czy stość je go po -
świę ce nia i prze ka za nia od by ła się 12
wrze śnia. Roz po czę ła się mszą świę tą,
po któ rej na stą pi ło prze cię cie sym bo -
licz nej wstę gi  oraz wrę cze nie klu czy -
ków za ło dze sa mo cho du. No wy po jazd
po zwo li jed no st ce OSP Ru dzi niec
na szyb sze i bar dziej sku tecz ne dzia ła -
nia w trak cie prze pro wa dza nych ak cji
ra tow ni czych.

(RG)

19 wrze śnia prze pro wa dzo na zo -
sta ła ak cja „Sprzą ta my Po wiat Gli -
wic ki 2014”. Wzię li w niej udział
ucznio wie szkół, któ rych or ga nem
pro wa dzą cym jest Po wiat Gli wic ki,
a tak że miesz kań cy po wia to wych
do mów po mo cy spo łecz nej. 
Ucznio wie knu row skich szkół: Ze spo łu
Szkół im. I. J. Pa de rew skie go, Ze spo łu
Szkół Za wo do wych nr 2, Ze spo łu
Szkół Spe cjal nych, z py sko wic kich
pla có wek – Ze spo łu Szkół im. M. Ko -

nop nic kiej, Ze spo łu Szkół Spe cjal nych
oraz miesz kań cy DPS -ów: w Pil cho wi -
cach, „Osto ja” w So śni co wi cach i „Za -
me czek” w Kuź ni Nie bo row skiej wy -
sprzą ta li wy zna czo ne miej sca. Dzię ki
te mu upo rząd ko wa ne zo sta ły m.in. oto -
cze nia szkół, par ki, pla ce za baw, te re ny
wzdłuż ulic. Po wiat Gli wic ki – or ga ni -
za tor przed się wzię cia – za pew nił wor ki
na od pa dy, rę ka wi ce, a tak że od biór ze -
bra nych śmie ci. W dniu prze pro wa dze -
nia ak cji jej uczest ni ków od wie dzi li

wi ce sta ro sta gli wic ki Wal -
de mar Do mbek oraz na czel -
nik Wy dzia łu Ochro ny Śro -
do wi ska, Le śnic twa i Rol -
nic twa Sta ro stwa Po wia to -
we go w Gli wi cach Ma riusz
Dy ka.

Sprzą ta niu w te re nie to -
wa rzy szył kon kurs pla stycz -
ny, któ re go te ma ty ka na wią -
zy wa ła 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”. (SoG)

Czy ściej w po wie cie

TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW

WOJEWÓdZkiEGO FUNdUSZU

OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki 
WOdNEj W KATOWiCACh

Pusz cza… na Ślą sku
War to wy brać się na spa cer do Ślą skie go Ogro du Bo ta nicz ne go w Mi ko ło wie. Na roz le głej, pięk nie za go spo da -
ro wa nej prze strze ni tam tej sze go Cen trum Edu ka cji Przy rod ni czej i Eko lo gicz nej po dzi wiać moż na flo rę i fau nę
Pusz czy Bia ło wie skiej – jak ży wą! 

Pre zes Ga brie la Le nar to wicz pod czas wer ni sa żu mó wi ła, że Ślą ski Ogród Bo -
ta nicz ny jest wy ma rzo nym miej scem do wiel kich eks po zy cji przy rod ni czych.

Fo
 to

: R
. G

oz
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ek

W cza sie ak cji wy sprzą ta ny zo stał m.in. las
przy DPS -ie „Za me czek” w Kuź ni Nie bo row skiej.
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Po świę ce nie no we go sa mo cho du ra tow ni czo -
-ga śni cze go w Ru dziń cu.
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Azbest i od pa dy

Wspar cie dla OSP
4,5 mln zł prze ka zał w tym ro ku WFO ŚiGW w Ka to wi cach na do fi nan so wa -
nie za ku pu sprzę tu dla Ochot ni czej Stra ży Po żar nej. Wśród ob da ro wa nych
jest m.in. OSP Ru dzi niec, któ ra otrzy ma ła wspar cie na za kup no we go sa -
mo cho du ra tow ni czo -ga śni cze go.
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W pro jek cie bio rą udział ucznio wie
szkół o pro fi lu za wo do wym w na stę -
pu ją cych pla ców kach: Ze spół Szkół
im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie,
Ze spół Szkół Za wo do wych nr 2
w Knu ro wie oraz Ze spół Szkół im. M.
Ko nop nic kiej w Py sko wi cach. W ra -
mach pro jek tu uczest ni czą w za ję ciach
z do radz twa za wo do we go, wi zy tach
stu dyj nych, kur sach, sta żach i za ję -
ciach wy rów naw czych oraz do dat ko -
wych.

W czerw cu ucznio wie uczest ni czy li
w wi zy tach stu dyj nych w Ślą skim Cen -
trum Lo gi sty ki w Gli wi cach i w Fa bry -
ce Fiat Au to Po land w Ty chach. Ko lej -
ne wi zy ty za pla no wa ne są na paź dzier -
nik i li sto pad br.

Od lu te go br.
pra wie 40 uczest ni -
ków wzię ło udział
w prak ty kach za -
wo do wych w za -
wo dzie tech nik
eko no mi sta, tech -
nik ob słu gi tu ry -
stycz nej, tech nik
elek tryk i elek tryk,
tech nik spe dy tor,
tech nik me cha nik,
tech nik gór nic twa
pod ziem ne go. No -
we do świad cze nia

zdo by wa li oni m. in. w na stę pu ją cych
fir mach: Exo ri go -Upos sp. z o. o., P. P.
H. U. „Ko mart” Sp. z o.o., „Ra ster Art”
Gar daw ska An na, Przed się bior stwo
Wie lo bran żo we „ATEX” sp. z o. o., Biu -

ro Ra chun ko we „Eli xir” Mi rel la Wi -
śniow ska, Usłu gi Księ go we Lek sus sp.
z o. o., Link Ener gy So lu tions Agniesz ka
Czyr nek, Ho tel „Si lvia” Ma ria i Er nest
Maj nusz. Od po cząt ku re ali za cji pro jek -
tu na prak ty ki uczęsz cza ło 67 uczniów. 

Uczest ni cy pro jek tu otrzy ma li
rów nież do stęp do plat for my e -le ar -
nin go wej, któ ra po zwa la na uzu peł -
nie nie bra ków wie dzy z po szcze gól -
nych przed mio tów, po sze rze nie po -
sia da nej wie dzy oraz przy go to wa nie
się do ma tu ry. Do tej po ry z tej for -
my wspar cia sko rzy sta ło 79
uczniów.

Uczest ni cy pro jek tu wzię li tak że
udział w kur sach za wo do wych.
W 2014 r. 16 uczest ni ków ukoń czy ło
kurs „Ani ma tor cza su wol ne go”, 16 –
kurs „Ka dry i pła ce”, 28 – kurs Au to -
Cad”, na to miast 8 – kurs „Kosz to ry so -
wa nie ro bót bu dow la nych w tech ni ce
kom pu te ro wej”. Obec nie ucznio wie
uczęsz cza ją na kur sy spa wa nia (19
osób) i pra wa jaz dy kat. B (31 osób).
W naj bliż szym cza sie roz pocz ną
udział w kur sie Au to Cad i Wóz ki wi -
dło we. 

W cią gu dwóch lat re ali za cji pro jek -
tu kur sy za wo do we ukoń czy ło 109

uczniów i ab sol wen tów szkół o pro fi lu
za wo do wym. 

W ra mach pro jek tu uczest ni cy
wzię li rów nież udział w za ję ciach wy -
rów naw czych z ma te ma ty ki, in for ma -
ty ki, przed mio tów eko no micz nych,
me cha nicz nych i przed mio tów elek -
trycz nych. Z tej for my wspar cia sko -
rzy sta ło już 48 uczniów. 

W ra mach pro jek tu pra wie 160
uczniów i ab sol wen tów zo sta nie wy -
po sa żo nych w wie dzę i do świad cze -
nia po trzeb ne na lo kal nym ryn ku pra -
cy.

SZY MON BŁASZ CZYK

Mam za wód – mam pra cę w re gio nie

W li sto pa dzie 2013 r. dy rek tor szko ły
oraz ca łe gro no pe da go gicz ne pod ję li
współ pra cę ze szkol nym or ga ni za to rem
roz wo ju edu ka cji – An ną Stal mach -
-Tkacz przy okre śle niu po trzeb szko le -
nio wych wy ni ka ją cych z dia gno zy sy -
tu acji gim na zjum. Do rocz ne go pla nu
wspo ma ga nia wy bra no szko le nia,
warsz ta ty i kon sul ta cje, któ re wspie ra ły
roz wój szko ły w ob sza rze „Współ pra ca
szko ły ze śro do wi skiem”. Na uczy cie le
zde cy do wa li się na ten ob szar do sko na -
le nia pra cy szko ły, chcąc, by wy so ka
ja kość pra cy gim na zjum w więk szym
stop niu prze kła da ła się na za in te re so -
wa nie ab sol wen tów pod sta wó wek pod -
czas co rocz ne go na bo ru no wych
uczniów. Jed no cze śnie dy rek tor i na -
uczy cie le roz po czę li pra cę do sko na lą cą
i szko le nio wą w ra mach ofe ro wa nych
przez pro jekt sie ci współ pra cy i sa mo -
kształ ce nia zaj mu ją cych się or ga ni za -
cją po mo cy psy cho lo gicz no -pe da go -
gicz nej w szko le, pra cą z uczniem

z pro ble ma mi wy cho waw czy mi oraz
pra cą z no wo cze sny mi tech ni ka mi TIK
i bez piecz nym In ter ne tem. 

Gro no pe da go gicz ne wraz z dy rek to -
rem uczest ni czy ło w szko le niu i warsz -
ta tach na te mat współ pra cy ze śro do wi -
skiem lo kal nym, któ re prze pro wa dzi ła
spe cja list ka z za kre su pu blic re la tions –
dr Ma ria Busz man -Wi tań ska z Uni wer -
sy te tu Eko no micz ne go w Ka to wi cach.
W wy ni ku szko le nia na uczy cie le do ko -
na li we ry fi ka cji po dej mo wa nych do tąd
dzia łań i okre śli li atu ty gim na zjum.
Moc ne stro ny pra cy szko ły sta ły się
tram po li ną do zmia ny spo so bu my śle nia
o two rze niu wi ze run ku gim na zjum.

Gro no pe da go gicz ne pod ję ło róż ne
dzia ła nia. W dzień po ka no ni za cji na -
sze go pa tro na, Ja na Paw ła II, tj. 28
kwiet nia te go ro ku zo stał zor ga ni zo wa -
ny hap pe ning (Bia ły Dzień), w któ rym
wzię li udział ucznio wie na szej szko ły
oraz – co naj waż niej sze – ucznio wie
za przy jaź nio nych szkół i przed szko li,

a tak że miesz kań cy Knu ro wa. Ca ło ści
prze wod ni czył wi ka ry na szej pa ra fii,
ks. To masz Rad kow ski. Wspól ny
„Anioł Pań ski” od mó wi ło po nad 400
osób i ty leż sa mo od śpie wa ło „Bar kę”.

Ko lej nym wy da rze niem był „Dzień
Otwar ty”, skie ro wa ny głów nie
do uczniów klas VI, po ten cjal nych
gim na zja li stów. Szó sto kla si ści z Knu -
ro wa i Boj ko wa mie li moż li wość za po -
zna nia się z pro jek ta mi re ali zo wa ny mi
w gim na zjum, w tym z mię dzy na ro do -
wym pro gra mem Co me nius, oraz

z moż li wo ścią roz wi ja nia w mu rach
szko ły ar ty stycz nych ta len tów czy po -
głę bia nia umie jęt no ści ta necz nych
w ra mach dzia ła ją cych tu sek cji. Wiel -

kim po wo dze niem cie szył się po kaz
mo dy przy go to wa ny we dług pro jek tów
uczniów klas dru gich. Go ście ćwi czy li
umie jęt no ści i spo so by udzie la nia
pierw szej po mo cy pod okiem opie ku na
i człon ków dru ży ny ra tow ni czej, któ ra
co ro ku zdo by wa czo ło we miej sca
na szcze blu re jo no wym. Na za koń cze -
nie wi zy ty w gim na zjum przy by li
na „Dzień Otwar ty” po zo sta wi li swo je
wpi sy w kro ni ce szkol nej, a póź niej de -
gu sto wa li przy kła dy zdro wej żyw no ści
przy go to wa nej w ra mach za jęć proz -

dro wot nych pro wa dzo nych w kla sach
pierw szych na szej szko ły. 

Wi docz nym efek tem pod ję tych
dzia łań by ły wy ni ki te go rocz nej re kru -
ta cji. W bie żą cym ro ku szkol nym
zwięk szy ła się ilość uczniów spo za re -
jo nu. O sze ro ko ro zu mia nej otwar to ści
na szej szko ły świad czy przy ję cie
do gim na zjum uczen ni cy nie peł no -
spraw nej ru cho wo. Wy cho dząc na prze -
ciw no wym wy zwa niom, Ra da Pe da -
go gicz na zo sta nie prze szko lo na w za -
kre sie edu ka cji włą cza ją cej.

Dzię ki przy stą pie niu do pro jek tu
„Mo der ni za cja sys te mu do sko na le nia
na uczy cie li w po wie cie gli wic kim” na -
ro dził się po mysł przy go to wa nia spo tu
o szko le, w związ ku z czym na uczy cie le
we zmą udział w szko le niu do ty czą cym
mon ta żu fil mu, a po tem swo imi umie jęt -
no ścia mi po dzie lą się z ucznia mi.

Chcąc pod nieść ja kość na ucza nia,
Ra da Pe da go gicz na przy stą pi ła do pro -
gra mu ERA SMUS +, dzię ki któ re mu
po zna spo so by na ucza nia przed mio tów
ma te ma tycz nych z wy ko rzy sta niem no -
wo cze snych tech nik TIK. Na uczy cie le
wy ja dą do Fin lan dii, Hisz pa nii i na Mal -
tę, gdzie po zna ją no wa tor skie me to dy
pra cy. Swo je do świad cze nia prze nio są
na grunt pra cy w na szym gim na zjum –
ka me ral nej szko le dba ją cej o do brą at -
mos fe rę i wy so ką ja kość kształ ce nia.

Ze spół ds. Pro mo cji Miej skie go
Gim na zjum nr 1 im. Ja na Paw -

ła II z sie dzi bą w Knu ro wie

Pod czas kur su dla ani ma torów cza su wol ne go.

Po wiat Gli wic ki od 2012 r. re ali zu je pro jekt „Mam za wód – mam pra cę
w re gio nie” współ fi nan so wa ny przez Unię Eu ro pej ską ze środ ków Eu ro pej -
skie go Fun du szu Spo łecz ne go w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał
Ludz ki. Na re ali za cję pro jek tu Po wiat Gli wic ki wy da pra wie 880 tys. zł,
z cze go po nad 750 tys. zł sta no wi do fi nan so wa nie. 

Fo
 to

 (3
): 

A
RC

 s
ta

 ro
 st

w
a

Wizyta studyjna w Śląskim Centrum Logistyki.

Prak ty ki w fir mie Exo ri go – Upos.

„Bia ły Dzień” zgro ma dził na bo isku gim na zjum ok. 400 osób – od przed szko -
la ków, przez uczniów po naj star szych miesz kań ców dziel ni cy.

Pro jekt współ fi nan so wa ny ze środ ków Unii Eu ro pej skiej 
w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go
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Współ pra ca z oto cze niem i pro jek ty
Miej skie Gim na zjum nr 1 im. Ja na Paw ła II z sie dzi bą w Knu ro wie roz po czy na wła śnie ko lej ny rok szkol ny swo je -
go udzia łu w pro wa dzo nym przez Po wiat Gli wic ki pro jek cie „Mo der ni za cja sys te mu do sko na le nia na uczy cie li
w po wie cie gli wic kim”, współ fi nan so wa nym ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo -
łecz ne go (Dz. 3.5 Kom plek so we wspo ma ga nie szkół PO KL). 



3 paź dzier ni ka na te re nie Ze spo łu
Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie
od był się Dzień Spor tu – na rzecz
Mam Ha ka na Ra ka.
Uro czy ste otwar cie im pre zy na sa li
gim na stycz nej wy peł ni ły m.in. po ka zy
ju do i musz try kla sy mun du ro wej oraz
pre zen ta cja do tych cza so wych dzia łań
w ra mach ak cji Mam Ha ka na Ra ka
w Knu ro wie i kam pa nii Ty dzień Ru -
chu. „Mam Ha ka na Ra ka” to ogól no -
pol ski pro gram dla mło dzie ży po nad -
gim na zjal nej, któ re go ce lem jest za an -
ga żo wa nie mło dych lu dzi do kształ to -
wa nia po staw proz dro wot nych po przez
edu ka cję oraz oswa ja nie z te ma tem
cho rób no wo two ro wych. Te go rocz na
edy cja pro gra mu zo sta ła po świę co na
no wo two rom ukła du chłon ne go – chło -
nia kom. Or ga ni za to rem lo kal nym ak cji
w Knu ro wie jest ZSZ nr 2, któ ry re pre -
zen tu je szkol na gru pa pn. Lim fa. To
ona zgło si ła im pre zę do udzia łu w kon -
kur sie Ty dzień Ru chu (wię cej
na http://po land.mo ve we ek.eu/). 

Za an ga żo wa nia i dzia łań na rzecz
pro fi lak ty ki no wo two rów gra tu lo wa li
or ga ni za to rom sta ro sta gli wic ki Mi chał
Nie szpo rek oraz wi ce prze wod ni czą cy
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go Szy mon

Ko ściarz. W pro gra mie im pre zy zna la -
zło się wie le wy da rzeń. Uczest ni cy
gra li m.in. w bad min to na, te nis sto ło -
wy, siat ków kę. Przy go to wa no cie ka we
pa ne le dys ku syj ne. By ły one po świę co -
ne m.in. po dró żom bez gra nic, bez pie -
czeń stwu w sy tu acjach za gro że nia. Je -
den z pa ne li do ty czył pro fi lak ty ki ura -

zów w spo rcie. Du że za in te re so wa nie
wzbu dził pod czas spo tka nia test funk -
cjo nal ny Func tio nal Mo ve ment Sys tem
(FMS). Prze pro wa dzi ła go na jed nym
z uczest ni ków Mar ta Brach mann
z Cen trum Fi zjo te ra pii Fi zjo fit. Test ten

skła da się z kil ku za dań ru cho wych
i jak tłu ma czy ła pro wa dzą ca, do star cza
in for ma cji o sta nie funk cjo nal nym ba -
da ne go, m.in. ja kie ma ogra ni cze nia ru -
cho we. Umoż li wia to pra cę nad ni mi
i unik nię cie wie lu kon tu zji. W trak cie
im pre zy ist nia ła tak że moż li wość od da -
wa nia krwi. Im pre zę zor ga ni zo wał ZSZ
nr 2 w Knu ro wie, pod pa tro na tem sta -
ro sty gli wic kie go Mi cha ła Nie szpor ka,
przy wspar ciu fi nan so wym Sta ro stwa

Po wia to we go w Gli wi cach. Uczest ni -
czy li w niej ucznio wie ZSZ nr 2, ZS
im. I. J. Pa de rew skie go, Ze spo łu Szkół
oraz knu row scy gim na zja li ści. Ko or dy -
na tor ką wy da rze nia by ła uczen ni ca
ZSZ nr 2 Wik to ria Żu kow ska. (SoG)
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27 wrze śnia w ha li spor to wej szko ły
od był się uro czy sty kon cert ju bi le uszo -
wy. 

Pod nio słe mo men ty, ta kie jak nada -
nie sztan da ru, prze pla ta ły się na nim
z we so ły mi szkol ny mi wspo mnie nia -
mi, by ła też du ża daw ka do brej mu zy -
ki. Wszyst ko na tle hi sto rii, przy wo ła -
nej przez spe cjal nie na tę oka zję przy -
go to wa ny film. Wzru sza ją cy kon cert,
co raz na gra dza ny rzę si sty mi bra wa mi,
przy go to wa ny zo stał si ła mi uczniów,
ab sol wen tów, na uczy cie li i przy ja ciół
szko ły. Udo wod nił, że ta len tów w tym
gro nie nie bra ku je! A wszyst kie mu -
zycz ne – naj bar dziej do no śne – wy wo -
dzą się ze wspa nia łe go, kon cer tu ją ce go
w kra ju i za gra ni cą szkol ne go chó ru

„Scho la Can to -
rum”.

Li ceum utwo -
rzo ne zo sta ło
1 wrze śnia 1954 r.
Wraz z pod sta -
wów ką mie ści ło
się wów czas w bu -
dyn ku obec nej
Miej skiej Szko ły
Pod sta wo wej nr 2
z Od dzia ła mi In te -
g r a  c y j  n y  m i
przy ul. Wil so na.
W 1966 r., po od -
da niu do użyt ku
no we go bu dyn ku
przy ul. 1 Ma ja,
śred nia szko ła

prze nio sła się tam iotrzy ma ła imię Alek san dra
Za wadz kie go. Wciąż trwa ła mo der ni za cja no -
we go obiek tu. W 1988 r. po wsta ła tu m.in.
pierw sza pra cow nia kom pu te ro wa. 

W 1980 r. po -
wo  ł a  no  Ze  spó ł
Szkół, a od 1991 r.
je go pa tro nem jest
Igna cy J. Pa de rew -
ski. W la tach 1980-
1998 w skład Ze -
spo łu Szkół wcho -
d z i  ł o  L i  c e u m
Ogól no kształ cą ce
im. I. J. Pa de rew -
skie go i Li ceum
Za wo do we.  Od
1998 r. funk cjo no -
wa ło zaś Li ceum
Eko no micz ne oraz
Po li ce al ne Stu -
dium Za wo do we
(w bu dyn ku szkol -
nym przy obec nej
uli cy Szpi tal nej),
te raz Tech ni kum
Nr 1 kształ cą ce

w cy klu 4-let -
nim. Od 1999 r.
Ze spół Szkół
im. I. J. Pa de -
rew skie go jest
jed nost ką or ga -
ni za cyj ną Po -
wia tu Gli wic kie -
go. Po wiat po -
czy nił w nim
wie le in we sty -
cji, z któ rych

naj więk sza to wy -
bu do wa nie no wo -
cze snej ha li spor to -
wej, od da nej do
użyt ku w 2012 r.

W cią gu 60 lat
ist nie nia LO je go
dy rek to ra mi by li:
Zu zan na Ma tu szek,
Hen ryk Mo szyń ski,
Jan Ko rus, a od
2006 r. tę funk cję
peł ni Do ro ta Gu -
mien ny. 

Szko ła – ju bi lat -
ka mo że po szczy cić

się licz ny mi osią gnię cia mi dy dak tycz -
ny mi, spor to wy mi, mu zycz ny mi. Wie -
lu by łych uczniów knu row skie go
„ogól nia ka” pia stu je dziś wy so kie sta -
no wi ska – są pra cow ni ka mi wyż szych
uczel ni, na uczy cie la mi, le ka rza mi, pra -
cu ją w si łach zbroj nych, ad mi ni stra cji
pań stwo wej, gór nic twie, re sor cie spra -
wie dli wo ści, są dusz pa ste rza mi, wła -
ści cie la mi firm, ar ty sta mi i dzien ni ka -
rza mi. 

(RG)

Ju bi le usz – na po waż nie i na we so ło 

Ży cze nia szkol nej
spo łecz no ści zło -
ży ła po seł Kry sty -
na Szu mi las, któ ra
tu się przed la ty
uczy ła…

…oraz sta ro sta Mi -
chał Nie szpo rek,
któ ry co praw da

nie jest ab sol wen -
tem „Pa der ka”,
ale tu zda wa ły
ma tu rę ko bie ty

je go ży cia: żo na
i dwie cór ki.

60 lat słu ży edu ka cji I Li ceum Ogól no kształ cą ce w Knu ro wie, wcho dzą ce
w skład Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie. Choć przez te
sześć de kad zmie nia ły się je go na zwy, spo sób or ga ni za cji a na wet lo ka li -
za cja, nie zmien nie kształ ci ko lej ne rocz ni ki wspa nia łych ab sol wen tów. 

Praw dzi wa mu zycz na uczta w wy ko na niu zna nych ar ty -
stów (ma tu ra w 1999 r): Mi cha ła Ga sza – wo ka li sty, ak to ra
mu si ca lo we go, au to ra tek stów, kom po zy to ra i Ada ma So -
bie raj skie go – zna ko mi te go te no ra, so li sty wie lu scen ope -
ro wych w kra ju, któ rzy po pro si li na sce nę mło dy ta lent,
pierw szo kla sist kę Alek san drę Śmie ję.

Do ro ta Gu mien ny, dy rek tor ka „Pa de rew skie go” przyj mu je
gra tu la cje od dy rek to rów szkół po wia to wych i knu row -
skich, któ re re pre zen tu ją El wi ra Der sie wicz i Te re sa Bo che -
nek. 
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Naj star szy ab sol went I LO, Wal de mar Bloch (ma tu ra w 1958 r.) prze ka zu je
sztan dar pocz to wi zło żo ne mu z uczniów te go rocz nych pierw szych klas.

6 wrze śnia od by ła się ju bi le uszo wa Ga -
la Re gio nal nej Izby Prze my sło wo -Han -
dlo wej w Gli wi cach. Zor ga ni zo wa na
na niej zo sta ła lo te ria w ra mach ak cji
Sel gros Cash and Car ry wspie ra Gór -
no ślą skie Szko ły, Przed szko la i Żłob ki.
Na gro dę pie nięż ną w wy so ko ści 500 zł
wy grał An drzej Frej no, kie row nik Biu -
ra Po wia to we go ARiMR w Py sko wi -
cach, któ ry po sta no wił prze ka zać ją
Ze spo ło wi Szkół Spe cjal nych w Py sko -
wi cach. Kwo ta ta prze zna czo na zo sta -
nie na do fi nan so wa nie wy jaz du dzie ci
na mię dzy na ro do we za wo dy spor to we

do part ner skie go Po wia tu Calw
w Niem czech, or ga ni zo wa ne w paź -
dzier ni ku. (RG)

Wy gra na dla uczniów

Za pra sza my do wzię cia udzia łu
w Ogól no pol skim Kon kur sie Li te -
rac ko -Ar ty stycz nym „Ma gicz ny
świat za ba wek: wy ru sza my w po -
dróż z ulu bio ny mi za baw ka mi”. 
Kon kurs ad re so wa ny jest do uczniów
kl. IV -VI szkół pod sta wo wych. Oso by
chęt ne do wzię cia w nim udzia łu two rzą
ksią żecz kę, w któ rej za miesz cza ją opo -
wia da nie na te mat przy gód swo jej ulu -
bio nej za baw ki oraz sa mo dziel nie wy ko -
na ne ilu stra cje lub fo to gra fie. Pra ce na le -
ży skła dać do 7 li sto pa da w se kre ta ria cie

Szko ły Pod sta wo wej w Rud nie, któ ra
jest or ga ni za to rem kon kur su. Moż na je
rów nież prze sy łać pocz tą na ad res:
Szko ła Pod sta wo wa w Rud nie, 
ul. Szkol na 9; 44-160 Ru dzi niec. Roz -
strzy gnię cie kon kur su oraz roz da nie na -
gród od bę dzie się 20 li sto pa da w SP
w Rud nie. Szcze gó ły znaj du ją się na stro -
nie in ter ne to wej: www.sprud no.edu.pl.

Kon kurs od by wa się pod ho no ro wym
pa tro na tem m.in.: Mar ka Mi cha la ka –
Rzecz ni ka Praw Dziec ka i Mi cha ła Nie -
szpor ka – Sta ro sty Gli wic kie go. (BK)

Ma gicz ny świat za ba wek 
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Du żym za in te re so wa niem cie szył się pa nel na te mat ura zów w spo rcie. 
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Sport na zdro wie
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Dzi siaj o To xo pla zmie Gon dii – cho ro -
bie na któ rą cho ru ją lu dzie, szcze gól nie
nie bez piecz nej dla ko biet w cią ży. Mo -
że ona po wo do wać po ro nie nia, uszko -
dze nia ośrod ko we go ukła du ner wo we -
go, upo śle dze nie wzro ku i in ne. Pa nu je
po wszech ne prze ko na nie, że je dy nym
nie szczę ściem i moż li wo ścią za ka że nia
się cię żar nej ko bie ty są ko ty. Czę sto
sły szę w przy chod ni od mło dych ma -
tek, że le karz za le cił im po zby cie się
ko ta z do mu po zaj ściu w cią żę. Otóż
chciał bym zła mać mit, że to je dy nie kot
jest te mu win ny. Trze ba przy znać, że to
ko to wa te są ży wi cie la mi osta tecz ny mi
i je dy nym źró dłem oocyst pa so ży ta
w śro do wi sku. Wy da la ne przez nie
oocy sty za ka ża ją wo dę, pa szę, gle bę
i sta ją się in wa zyj ne w śro do wi sku –
w za leż no ści od wa run ków – na wet
do kil ku na stu mie się cy. Do za ka żeń
u lu dzi do cho dzi po przez spo ży cie wo -
dy lub po kar mów za nie czysz czo nych
oocy sta mi: to źle umy te owo ce i wa -
rzy wa z na szych ogród ków.

Naj częst szym źró dłem za ka że nia
jest jed nak spo ży wa nie su ro we go mię -

sa (np. ta ta ru)
lub nie do go -
t o  w a  n e  g o
mię sa wie -
p r z o  w e  g o .
W na szej
kuch ni czę sto
też ma miej -
sce pró bo wa nie su ro we go mię sa wie -
przo we go pod czas przy go to wa nia po -
sił ków lub pro duk cji kieł bas. Z prze -
pro wa dzo nych ba dań wy ni ka, że to
wie przo wi na jest głów ną przy czy ną za -
ka że nia Tok so pla zmą Gon dii u lu dzi
i to źró dło sta no wi oko ło 60 proc. za ka -
żeń ogó łem. Aby zmniej szyć ry zy ko
za ka że nia przy ob rób ce mię sa wie przo -
we go, na le ży pa mię tać o bar dzo do -
kład nym my ciu rąk i na rzę dzi ku chen -
nych oraz za nie chać pró bo wa nia su ro -
we go mię sa wie przo we go pod czas
przy go to wy wa nia po sił ków. 

Na za koń cze nie mo gę za pew nić, że
nie ko niecz ne jest po sia da nie ko ta
w miesz ka niu, aby za ka zić się To xo pla -
zmą Gon dii. 
AN DRZEJ KU REK – le karz we te ry na rii 

Do pó ki oso ba z upo śle dze niem umy sło wym jest dziec -
kiem i po zo sta je pod opie ką ro dzi ców, któ rzy spra wu ją
wła dzę ro dzi ciel ską (dba ją o dziec ko, je go po trze by co -
dzien ne, le cze nie) kwe stia ubez wła sno wol nie nia czy peł -
no moc nic twa nie po ja wia się. Sy tu acja zmie nia się, gdy
dziec ko osią ga 18 rok ży cia. Nie za leż nie od te go, czy da -
na oso ba jest w peł ni świa do ma, czy też upo śle dzo na
umy sło wo, pra wo przy zna je jej peł ną zdol ność do czyn -
no ści praw nych – art. 11 ko dek su cy wil ne go sta no wi, iż
„peł ną zdol ność do czyn no ści praw nych na by wa się
z chwi lą uzy ska nia peł no let no ści”. Wów czas ro dzi ce zo -
sta ją po zba wie ni moż li wo ści de cy do wa nia w spra wach
dziec ka, któ rym się opie ku ją, na wet je śli nie jest ono
w sta nie funk cjo no wać sa mo dziel nie. Wte dy po ja wia ją
się m.in. pro ble my zwią za ne z do cho dze niem dla dziec ka
ren ty, za sił ków itp. W świe tle pra wa ro dzic nie mo że bo -
wiem de cy do wać za swo je peł no let nie dziec ko, ale jed no -
cze śnie dziec ko z upo śle dze niem umy sło wym mo że mieć
du że pro ble my z roz po zna niem zna cze nia swo ich słów,
czy nów, udzie la niem od po wie dzi na ko re spon den cję czy
też z in ny mi spra wa mi ży cia co dzien ne go. 

PEŁ NO MOC NIC TWO

Je że li oso ba z upo śle dze niem umy sło wym w stop niu
lek kim jest świa do ma ota cza ją ce go świa ta, wie jak się na -
zy wa, gdzie miesz ka, kim są jej ro dzi ce itd., ale za ra zem
sa mo dziel nie nie jest w sta nie pod pi sać do ku men tu czy
za ła twić bie żą cych spraw, wów czas roz wią za niem jest
udzie le nie przez ta ką oso bę peł no moc nic twa w for mie
ak tu no ta rial ne go. Wła sno ręcz ny pod pis oso by da ją cej

peł no moc nic two bę dzie za stą -
pio ny tu szo wym od ci skiem
kciu ka. Ta ka for ma pod pi su jest
do pusz czal na je dy nie przy peł -
no moc nic twie no ta rial nym. No -
ta riusz mu si być wów czas prze -
ko na ny, że udzie la ją cy peł no -
moc nic twa jest w pew nym stop -
niu, na ty le ile po zwa la je go
stan psy chicz ny, świa do my te go, co ro bi. 

UBEZ WŁA SNO WOL NIE NIE

Je że li na to miast sto pień upo śle dze nia jest na ty le du -
ży, że nie ma szans na spo rzą dze nie peł no moc nic twa, je -
dy nym roz wią za niem jest ubez wła sno wol nie nie. W myśl
art. 13 kc. „Oso ba, któ ra ukoń czy ła lat 13 mo że być ubez -
wła sno wol nio na cał ko wi cie, je że li wsku tek cho ro by psy -
chicz nej, nie do ro zwo ju umy sło we go bądź in ne go ro dza ju
za bu rzeń psy chicz nych (…) nie jest w sta nie kie ro wać
swym po stę po wa niem”. Aby to uczy nić, na le ży zło żyć
wnio sek do są du okrę go we go wła ści we go we dług miej -
sca za miesz ka nia. W to ku po stę po wa nia oso ba ubez wła -
sno wol nio na bę dzie pod da wa na ba da niom przez bie głe -
go. Ubez wła sno wol nie nie czę sto ko ja rzy się ne ga tyw nie,
np. z pró bą ogra ni cze nia praw da nej oso by, za własz cze -
nia jej pie nię dzy itd., ale pa mię taj my, że ma jąc do bre in -
ten cje, ubez wła sno wol nia jąc oso bę z upo śle dze niem
umy sło wym nie ro bi my jej krzyw dy. To umoż li wi dzia ła -
nie w jej in te re sie. Bez te go w skraj nych przy pad kach
mo że oka zać się, że ro dzi ce, opie ku no wie praw ni nie bę -

dą w sta nie spra wo wać w spo sób pra -
wi dło wy pie czy nad cho rym.
MAŁ GO RZA TA SU PIŃ SKA – do rad ca

Biu ra Po rad Oby wa tel skich

Biu ro Po rad Oby wa tel skich mie ści się w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli -
wi cach. Udzie la bez płat nych po rad praw nych, nie pro wa dzi spraw.
Jest czyn ne w każ dy po nie dzia łek od godz. 13.00 do 15.00, a do dat -

Kon kurs dla do cie kli wych 
Po ni żej za miesz cza my py ta nie. Je śli znasz na nie od po wiedź, prze ślij ją
do na szej re dak cji e -ma ilem (re dak cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl) lub tra -
dy cyj ną pocz tą pod ad res „Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go”, 44-100
Gli wi ce, ul. Zyg mun ta Sta re go 17. Na od po wie dzi cze ka my do 30 paź -
dzier ni ka. Wśród nadaw ców pra wi dło wych od po wie dzi roz lo su je my
ak ce so ria dla zwie rząt, ufun do wa ne przez au to ra ar ty ku łu.
Oto py ta nie kon kur so we: 
Dla cze go ko ty ła twiej ła pią my szy za ra żo ne To xo pla zmą Gon dii?

Ba zu jąc na ludz kiej na iw no ści, or ga ni -
za to rzy „kon kur sów” wy sy ła ją SMS -y,
za któ re pła ci my my – klien ci. Treść
otrzy my wa nych wia do mo ści czę sto ma
cha rak ter na tar czy wy, zmu sza ją cy kon -
su men ta do wy sła nia szyb kiej od po -
wie dzi.

Nie ste ty, prak ty ka po ka zu je, że kon -
su men ci nie czy ta ją otrzy my wa nych
wia do mo ści SMS, ale czę sto na nie od -
po wia da ją. 

W re zul ta cie nie otrzy mu ją obie ca -
nych na gród, lecz wy so kie ra chun ki
za usłu gi o pod wyż szo nej opła cie.

GRY, LO TE RIE I KON KUR SY 
Je że li ze zwy kłe go nu me ru te le fo nu
otrzy masz wia do mość SMS o przy kła -
do wej tre ści: „Usłu ga WIA DO MO ŚCI
zo sta ła ak ty wo wa na (12,48 zł/ty dzień).
Że by dez ak ty wo wać wy ślij TXT END
na 92XXX”, wów czas nie masz do czy -
nie nia z ak ty wa cją usłu gi, o któ rej mo -
wa w wia do mo ści, lecz z pró bą oszu -

stwa, po le ga ją cą na wy mu sze niu wy -
sła nia wia do mo ści na płat ny nu -
mer 92XXX.

Wy sła nie ta kiej wia do mo ści na nu -
mer 92XXX to koszt 25 zł net to. Wię -
cej o kosz tach wia do mo ści SMS Pre -
mium znaj dziesz na stro nie in ter ne to -
wej Cen trum In for ma cji Kon su menc -
kiej UKE (Urząd Ko mu ni ka cji Elek tro -
nicz nej).

Za cho waj ostroż ność i nie daj się
oszu kać!
� Kie dy otrzy mu jesz SMS z wia do -
mo ścią o wy gra nej, za po znaj się z re -
gu la mi nem kon kur su. Za zwy czaj
pierw szy SMS za wie ra in for ma cję,
gdzie ta ki re gu la min mo że się znaj do -
wać. Czę sto znaj dziesz go pod wska za -
nym w tre ści wia do mo ści ad re sem wi -
try ny in ter ne to wej or ga ni za to ra kon -
kur su. Je śli SMS nie za wie ra in for ma -
cji o re gu la mi nie, nie bierz udzia łu
w kon kur sie.

� Za cho waj
o s t r o ż  n o ś ć
gdy: 
� Wa run -
kiem wzię -
cia udzia łu
w kon kur sie
jest wy sła -
nie od po -

wie dzi w for mie SMS -a o pod wyż -
szo nej opła cie (np. na nu mer roz po -
czy na ją cy się od 7 lub od 9) lub
wska za ny nu mer wia do mo ści SMS
bez płat ny, ale je go wy sła nie jest
jed no znacz ne z ak ty wa cją sub -
skryp cji;
� Od po wiedź na otrzy ma ne go SMS -a
po win na za wie rać nie zro zu mia ły ciąg
zna ków lub kod cy fro wo -li te ro wy;
� Otrzy ma ny SMS zo stał wy sła -
ny z ogól no do stęp nej bram ki in -
ter ne to wej (np. z nu me rów roz po -
czy na ją cych się od cyfr 102 i 105)
lub ze zwy kłe go dzie wię cio cy fro -
we go nu me ru te le fo nii ko mór ko -
wej.

Ostat nie dni przy nio sły no wy
przy pa dek SMS -owe go oszu stwa.
Oszu ści pod szy wa ją się pod mat kę
dziec ka, któ re po my li ło nu me ry te le -
fo nów.

„Wi tam. Na wstę pie prze pra szam
za kło pot, ale pod czas re je stra cji w ser -
wi sie in ter ne to wym przez mo ją nie -
uwa gę mo je dziec ko wpi sa ło zły nu mer
te le fo nu i SMS do ty czą cy re je stra cji
za miast do nas zo stał wy sła ny na Pa -
ni/Pa na nu mer. Je śli do tarł lub do pie ro
doj dzie to czy jest moż li wość ode sła nia
mi tre ści te go SMS -a pod mój nu mer?
Je że li nie spra wi kło po tu bę dę bar dzo
wdzięcz na za po moc, z gó ry dzię ku ję.
Ewa”. 

SMS o ta kiej tre ści zo sta je wy sła ny
chwi lę po bar dzo krót kim, nie moż li -
wym do ode bra nia po łą cze niu. 
Po łą cze nia wy ko ny wa ne by ły 
z nu me ru +48 570755364, a SMS
z +48 796222559.

Rze ko ma Ewa wpro wa dzi ła nasz
nu mer do płat ne go ser wi su z wia do mo -
ścia mi Pre mium, za kła da wy so ko płat -
ne kon to na stro nie in ter ne to wej lub re -
je stru je się w ser wi sie po życz ko wym.
Na stęp nie ser wis wy sy ła kod PIN nie -
zbęd ny do re je stra cji na nasz nu mer,
któ ry od sy ła my Ewie, a ona do ko nu je
re je stra cji. W na stęp stwie moż na spo -
dzie wać się wy czysz cze nia sta nu kon ta
na nu me rze lub du żo wyż sze go niż
zwy kle ra chun ku za usłu gi te le ko mu ni -
ka cyj ne.

BLO KA DA SMS PRE MIUM 
Pa mię taj my, zgod nie z art. 64 a usta wy
z dnia 16 lip ca 2004 r. – Pra wo te le ko -
mu ni ka cyj ne (Dz. U. Nr 171,
poz. 1800; ze zm.), na żą da nie abo nen -
ta ope ra tor te le ko mu ni ka cyj ny zo bli go -
wa ny jest do nie od płat ne go blo ko wa nia
po łą czeń wy cho dzą cych na nu me ry
usług o pod wyż szo nej opła cie oraz po -
łą czeń przy cho dzą cych z ta kich nu me -
rów. 

Pa mię taj my – sche mat na li cza nia
kosz tów SMS -ów jest na praw dę pro sty. 
Przy nu me rze SMS za czy na ją cym się
od cy fry sie dem, ko lej na cy fra po niej
prze ka zu je in for ma cję o je go kosz cie.
Ana lo gicz nie, w przy pad ku nu me ru
SMS -a za czy na ją ce go się od cy fry
dzie więć – dwie ko lej ne cy fry ujaw nia -
ją ce nę net to SMS -a. 

W ra zie wąt pli wo ści lub pro ble mów
skon tak tuj się z Cen trum In for ma cji
Kon su menc kiej UKE (Urząd Ko mu ni -
ka cji Elek tro nicz nej).
� In fo li nia 801 900 853 (koszt po łą -
cze nia zgod ny z cen ni kiem ope ra to ra),
� 22 534 91 74 (pon. – pt. w go dzi -
nach 8,15 – 16,15),
� www.uke.gov.pl/for mu larz
� www.cik.uke.gov.pl 

RY SZARD KOW RY GO

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

Kosz tow ny SMS
Otrzy ma łeś na swój te le fon wia do mość SMS za chę ca ją cą do wzię cia
udzia łu w no wym kon kur sie? Do sta łeś SMS z in for ma cją o na gro dzie, a nie
bra łeś udzia łu w żad nym kon kur sie? Bądź ostroż ny! Za nim od pi szesz na tę

Ze spraw Biu ra Po rad Oby wa tel skich

Peł no moc nic two 
czy ubez wła sno wol nie nie?
Ro dzi ce bądź opie ku no wie praw ni osób nie peł no spraw nych z upo śle dze niem umy sło wym wie lo krot nie sta ją
przed dy le ma tem, któ ry do ty czy kwe stii ubez wła sno wol nie nia. Dla wie lu jest to coś nie do przy ję cia i ko ja rzy się
bar dzo ne ga tyw nie. Tym cza sem z punk tu wi dze nia pra wa w wie lu przy pad kach ubez wła sno wol nie nie mo że oka -
zać się je dy nym spo so bem, by móc spraw nie i sku tecz nie spra wo wać opie kę nad ta kim cho rym.

Po ra dy we te ry na ryj ne – ła mie my mi ty

Ta jem ni ce 
tok so pla zmo zy
We te ry na ria to nie tyl ko psy i ko ty oraz ich pro ble my z aler gia mi, pchła mi,
sier ścią itp. We te ry na ria to też dzie dzi na zaj mu ją ca się cho ro ba mi od zwie -
rzę cy mi, tj. prze no szo ny mi ze zwie rząt na czło wie ka. 
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Agniesz ka jest knu ro wian ką, uczen ni cą
kl. IIc I LO wcho dzą ce go w skład Ze -
spo łu Szkół Ogól no kształ cą cych nr 10
w Gli wi cach. Tre nu je na co dzień w TS
Kuź nia Ryb nik, a jej tre ne rem jest Ja -
cek Błasz czyk, ko man dor klu bu. Pi sa li -
śmy o niej sze rzej przed ro kiem, kie dy
od no to wa ła sze reg suk ce sów w za wo -
dach kra jo wych. Jej do bra pas sa trwa,
w ostat nim cza sie osią gnę ła bar dzo wy -
so kie wy ni ki spor to we w że glar stwie
re ga to wym. 

W lip cu Agniesz ka za ję ła I miej sce
w EU RO PA CUP w Dziw no wie, star tu -
jąc w kla sie La ser Ra dial Ju nio rów.
Sier pień przy niósł jej dwa me da le –
zło ty na Ogól no pol skiej Olim pia dzie
Mło dzie ży w kla -
sie La ser 4.7, ro -
ze gra nej w Puc ku
oraz srebr ny
w Mi strzo stwach
Pol ski Ju nio rów
w kla sie La ser
Ra dial (kla sa
olim pij ska), któ re
od by ły się w Gdy -
ni. Zaś we wrze -
śniu Agniesz ka
zdo by ła I miej sce

w cy klu re gat pn. Li ga Po łu dnio wa La -
se ra. Wy so ko też upla so wa ła się w że -
glar skich Mi strzo stwach Pol ski w kla -
sach olim pij skich w Gdań sku – za ję ła
w kla sy fi ka cji ogól nej 7 miej sce wśród
se nio rek, po mi mo że jest jesz cze ju -
nior ką młod szą. Ry wa li zo wa ła tam
m.in. z An ną We in zie her oraz Ka ta rzy -
ną De ber ny, re pre zen tant ka mi Pol ski
w że glar stwie w kla sie La ser Ra dial,
uczest nicz ka mi Let nich Igrzysk Olim -
pij skich, mi strzy nią i wi ce mi strzy nią
Pol ski.

Gra tu lu je my mło dej za wod nicz ce
z Knu ro wa i ży czy my dal szych tak
uda nych star tów!

(RG)

Że glar ka na me dal
Cykl świet nych star tów ma za so bą Agniesz ka Du biel, mło da że glar ka
z Knu ro wa. 

Te za wo dy w spor tach lot ni czych o naj -
wyż szej ran dze spor to wej roz gry wa ne
są na Ślą sku od kil ku na stu lat. Or ga ni -
zu je je Gli wic kie Sto wa rzy sze nie Mo -
de la rzy Lot ni czych (GSML). Po są -
siedz ku, na zie mi ra ci bor skiej i na zie -
mi gli wic kiej, od by ły się dwa „pol skie”
Pu cha ry Świa ta FAI – „Go ver nor's
Cup” i „To szek Cup” oraz gosz czą cy
na pol skim te ry to rium (już trze ci rok
z rzę du) ukra iń ski – „Pu char Przy jaź ni
Ukra iny”. Rów no le gle od by wa ły się,
de cy du ją ce o ran kin gu pol skich spor -
tow ców i o skła dzie re pre zen ta cji kra -
ju, trzy Pu cha ry Pol ski – „Sta ro sty Gli -
wic kie go”, „Bur mi strza Tosz ka” i „Sta -
ro sty Ra ci bor skie go”. 

– Te im pre zy, re ali zo wa ne głów nie
ze środ ków fi nan so wych Po wia tów –
Gli wic kie go (Pu char Sta ro sty Gli wic -

kie go) i Ra ci bor skie go („Go ver nor's
Cup) oraz Gmi ny To szek (To szek
Cup”) w spo sób wi docz ny przy czy nia -
ją się do wy so kie go po zio mu spor to we -
go Po la ków. Do wo dem te go jest zdo -
by cie przez Pol skę w tym ro ku I miej -
sca w Mi strzo stwach Eu ro py. Nie jest
przy pad kiem, że w sze ścio oso bo wej
re pre zen ta cji kra ju, pię ciu jest miesz -
kań ca mi po wia tu gli wic kie go – pod -
kre śla Jan Woj tak z GSML Gli wi ce. 

Te go rocz ny Pu char Pol ski – Sta ro sty
Gli wic kie go, or ga ni za to rzy za de dy ko -
wa li so li dar no ści z Ukra iną i do udzia łu
za pro si li re pre zen ta cję te go kra ju. To
po zwo li ło Ukra iń com zor ga ni zo wać
swój Pu char Świa ta ra zem z pol ski mi
im pre za mi. W prze pro wa dze niu „ukra -
iń skie go” pu cha ru świa ta na te re nie
Pol ski po mo cy or ga ni za cyj nej udzie li li

gli wic cy mo de la rze z GSML oraz pa -
tro ni za pro sze ni spo śród lo kal nych in -
sty tu cji sa mo rzą do wych, po za rzą do -
wych i jed no stek go spo dar czych.

Na uro czy stość za koń cze nia im prez
Tur nie ju Trzech Zam ków Gli wi ce -To -
szek -Ra ci bórz, któ ra od by ła się 21
wrze śnia, do Sa li Ry cer skiej na Zam ku
To szek przy by li głów ni pa tro ni mo de -
lar skich im prez. By li wśród nich m.in.
czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go
Sła wo mir Adam czyk i czło nek Za rzą du
Po wia tu Ra ci bor skie go Jó zef Stu ka tor.
Z Ki jo wa przy je chał Oleg Du bish – wi -
ce pre zes Pol sko -Ukra iń skiej Izby Go -
spo dar czej, ko or dy na tor współ pra cy
Mi ni sterstw Fi nan sów Pol ski i Ukra iny
oraz Mał go rza ta Pa czo cha -Czar nik,
dy rek tor Ślą skie go Przed sta wi ciel stwa
Izby z ABG sp. o.o. w Ka to wi cach.

Pre zes Pol sko -Ukra iń skiej Izby Go spo -
dar czej, a za ra zem mi ni ster fi nan sów
Ukra iny Alek san der Szła pak przy znał
dy plo my sta ro ście gli wic kie mu Mi cha -
ło wi Nie szpor ko wi i Sła wo mi ro wi
Adam czy ko wi – w do wód uzna nia

za wspie ra nie ini cja tyw spo łecz nych
i znacz ny wkład we współ pra cę mię dzy
Pol ską i Ukra iną.

Wy ni ki za wo dów do stęp ne są
na stro nie in ter ne to wej Po wia tu Gli -
wic kie go www.po wiat gli wic ki.pl. (JW)

Mo de lo we pu cha ry
We wrze śniu na zie mi gli wic kiej i ra ci bor skiej ro ze gra ne zo sta ły trzy otwar te, mię dzy na ro do we za wo dy w spor to -
wym mo de lar stwie lot ni czym pod wspól ną na zwą: Tur niej Trzech Zam ków F1E 2014 – Ra ci bórz -To szek -Gli wi ce. 

Złota drużyna Polski z mistrzem Europy 2014, Stanisławem Kubitem (pierwszy
z lewej).
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Do brej kar ty na star cie
ży czy li uczest ni kom
tur nie ju sta ro sta gli wic -
ki Mi chał Nie szpo rek
oraz wójt Wie low si
Gin ter Skow ro nek.
Kla sy fi ka cję in dy wi du -
al ną za wod ni ków tur -
nie ju o Pu char Sta ro sty
Gli wic kie go wy grał
Bo le sław Kon stan ty,
dru gie miej sce za jął
Ber nard Zwio rek, trze -
cie – Gin ter Fa bian,
czwar te – Zbi gniew Je -
żow ski, pią te – Ber nard
Tu czy kont, szó ste –
Bog dan Li twin. Naj -
lep szym szka cio rzem
z po wia tu gli wic kie go
zo stał Ber nard Zwio -
rek, za nim upla so wa li
się Gin ter Fa bian i Zbi -
gniew Je żow ski. Dru ży no wo naj lep sza by ła gmi na Ru dzi -
niec, dru ga by ła dru ży na z Py sko wic, trze cia z Gie rał to wic.
Sę dzia mi za wo dów by li Ta de usz Żo ga ła i Ja nusz Pap ka la. 

Zwy cięz cy ode bra li dy plo my, pu cha ry i atrak cyj ne na gro -
dy rze czo we, ufun do wa ne przez Sta ro stwo Po wia to we w Gli -
wi cach. Wrę czy li je wójt Gin ter Skow ro nek oraz rad ny Po -
wia tu Gli wic kie go Bog dan Li twin. 

Pa tro nat ho no ro wy nad tur nie jem ob ję li sta ro sta gli -
wic ki Mi chał Nie szpo rek oraz wójt gmi ny Wie lo wieś Gin -
ter Skow ro nek. Pa tro nat me dial ny nad wy da rze niem spra -
wo wa ły „Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go”. Im pre za zo -
sta ła zor ga ni zo wa na przez Po wiat Gli wic ki i Gmi nę Wie -
lo wieś.

(SoG)

Zwy cięz cy za wo dów w to wa rzy stwie przed sta wi cie li or ga ni za to rów tej po pu lar nej im pre zy. 
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Naj lep si szka cio rze
67 za wod ni ków wzię ło udział w XI Po wia to wym Tur nie ju Ska ta Spor to we go o ty tuł Naj lep sze go Szka cio rza Po wia -
tu Gli wic kie go. Za wo dy ro ze gra ne zo sta ły w Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry w Wie low si 27 wrze śnia.

Za gra li old bo je

Że glar stwo jest praw dzi wą pa sją mło dej knu ro wian ki.

Re pre zen ta cja Wilczy z pu cha rem za zdo by cie I miej sca.

Bli sko stu za wod ni ków wzię ło udział
w Po wia to wym Tur nie ju Pił ki Noż nej
Old bo jów 2014, ro ze gra nym 4 paź -
dzier ni ka na bo isku LKS „Wil ki” Wil cza.

Im pre za od by ła się
po raz pierw szy, ale ma
wejść na sta łe w ka len -
darz wy da rzeń spor to -
wych or ga ni zo wa nych
przez Po wiat Gli wic ki. –
Tur niej bę dzie się od by -

wał co ro ku w pierw szą
so bo tę paź dzier ni ka – in -
for mu je wi ce sta ro sta gli -
wic ki Wal de mar Do -
mbek, ini cja tor zor ga ni -
zo wa nia te go wy da rze nia

spor to we go.
W tur nie ju wzię ło udział pięć dru -

żyn, re pre zen tu ją cych Py sko wi ce, Pil -
cho wi ce, Ru dzi niec, Wilczę i Żer ni cę.

Me cze ro ze gra no w sys te mie każ dy
z każ dym, zli cza jąc punk ty zdo by te
przez po szcze gól ne dru ży ny. Sę dzią
głów nym za wo dów był Zbi gniew
Szkla ny. I miej sce – i Pu char Pa mię ci
Paw ła Fi bi ca (old bo ja i dzia ła cza sa mo -
rzą do we go z Wil czy), ufun do wa ny
przez wójt gmi ny Pil cho wi ce Jo an nę
Ko ło czek -Wy bie rek – zdo by ła re pre -
zen ta cja Wil czy. Na II po zy cji upla so -
wa ła się dru ży na Ru dziń ca, na III – Py -
sko wic, na IV – Pil cho wic, a na V –
Żer ni cy. Wszy scy za wod ni cy ode bra li
me da le, wrę czo ne przez Wal de ma ra
Do mb ka, Jo an nę Ko ło czek -Wy bie rek
i wój ta gmi ny Ru dzi niec, Krzysz to fa
Ob rzu ta. (RG)

Tak wal czy li old bo je z Py sko wic i z Ru dziń ca.
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W tym nu me rze WPG po le ca my po tra -
wy, przy go to wa ne przez Ko ło Go spo -
dyń Wiej skich w Czu cho wie. Za ję ło
ono dru gie miej sce na III Fe sti wa lu Żu -
ru w Sta ni cy, któ ry od był się la tem br.
Pa nie z Czu cho wa za pre zen to wa ły
na nim świet ny żur i po da ły też prze pis
na pro stą ślą ską cia per ka pu stę. Ich żur
za chwy cił nie tyl ko kon kur so we ju ry,
ale też sma ko szy, któ rzy licz ne przy by -
li do Sta ni cy, by po kosz to wać róż nych
sma ków tej kul to wej ślą skiej zu py.
Wszy scy uzna li, że KGW z Czu cho wa
za słu ży ło na Srebr ną Wa rze chę, ja ką
zo sta ło na gro dzo ne w Sta ni cy.

WSPA NIA ŁY ŻUR ŚLĄ SKI
Skład ni ki:
� 2,5 l wo dy
� 2,5 l wcze śniej za ki szo ne go żu ru
� 250 g mar chew ki 
� 250 g ko rze nia pie trusz ki
� 250 g ko rze nia se le ra
� 2 kg ziem nia ków
� 1 kg bocz ku wę dzo ne go
� 1 kg kieł ba sy

� 3 ce bu le
� 10 ja jek
� 1,5 śmie ta ny 18%
� sól, pieprz, ma gii
Spo sób przy go to wa nia: 

Obrać ja rzy ny, po kro ić w kost kę
(oprócz ziem nia ków) i ugo to wać, aby
by ły mięk kie. Wcze śniej po kro ić
w kost kę kieł ba sę i bo czek, usma żyć
na pa tel ni ra zem z po kro jo ną ce bu lą.
Z ugo to wa nych ja rzyn od lać wy war
do osob ne go garn ka. Ziem nia ki ugo to -
wać osob no. Do wy wa ru z ja rzyn wlać

za kwas ki szo ne go
żu ru i chwi le po go to -
wać, ca łość za bie lić
śmie ta ną – po wo li ją
wle wa jąc i ca ły czas
mie sza jąc. Ugo to wa -
ne ziem nia ki od ce -
dzić i utłuc. Do tak
ugo to wa ne go żu ru
do dać usma żo ną
kieł ba sę, bo czek i ce -
bu lę. Zdjąć z ognia,
do pra wić do sma ku.

Ugo to wać jaj ka na twar do. Żur wy le -
wa my na ta le rze do da jąc do każ de go
po kro jo ne na ćwiart ki jaj ka oraz
po łyż ce utłu czo nych ziem nia ków. 

CIA PER KA PU STA
Skład ni ki:
� 500 g ka pu sty ki szo nej 
� 800 g ziem nia ków
� ok. 250 g bocz ku wę dzo ne go
� sól, pieprz, ma gii
Spo sób przy go to wa nia:

Ki szo ną ka pu stę wło żyć do garn ka,
za lać wo dą, od ci snąć, czyn ność po wtó -
rzyć 3 ra zy. Ka pu stę ugo to wać
do mięk ko ści. Ziem nia ki obrać, ugo to -
wać, po tłuc. Bo czek po kro ić i sto pić
na pa tel ni. Do brze wy mie szać ziem nia -
ki z ugo to wa ną ka pu stą ki szo ną (od lać
tro chę wy wa ru z ka pu sty, ale nie za du -
żo, bo da nie wyj dzie „za su che”) i wę -
dzo nym bocz kiem, do dać so li, pie przu,
moż na do dać kil ka kro pel ma gii
do sma ku. Sma ku je bar dzo do brze
z kar mi na dla mi, czy li ko tle ta mi mie lo -
ny mi, udu szo ny mi że ber ka mi czy
z kur cza kiem z pie kar ni ka. 
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Kil ka z nich za czerp nę li śmy z książ ki
pt. „60 lat – 1954-2014 – Ju bi le -
usz I Li ceum Ogól no kształ cą ce go
w Ze spo le Szkół im. I. J. Pa de rew skie -
go w Knu ro wie” pod re dak cją Ewe li ny
Szczy giel skiej. Zo sta ła wy da na z oka -
zji uro czy stych ob cho dów rocz ni co -
wych i jest praw dzi wym kom pen dium
wie dzy o tej za słu żo nej pla ców ce
oświa to wej Knu ro wa. Ma też roz dział
„We so łe wspo mnie nia”, z któ re go po -
cho dzą po niż sze szkol ne śmiesz nost ki. 

„Kla sa C zda ją ca ma tu rę w ro -
ku 2005 wie lo krot nie wy ka zy wa ła się
wiel kim po czu ciem hu mo ru, a zwłasz -
cza w Pri ma Apri lis. Pa ni Ra taj czak
(ich wy cho waw ca) usil nie po szu ki wa ła
me bli ze swo jej kla sy, któ re ro śli fa ce ci

z mat -fi zu wy nie śli z kla sy geo gra ficz -
nej. Ksiądz szczę śli wie od na lazł swo je
au to, ale po mię dzy dwo ma drze wa mi,
któ re blo ko wa ły otwar cie drzwi.
Gwoź dziem pro gra mu oka zał się jed -
nak sznur ze zna kiem za ka zu wjaz du
na par king dla na uczy cie li. Ża den
z bel frów nie od wa żył się wje chać.”

Ab sol went, ma tu ra 2005
„Ab sol wen ci z rocz ni ka 2004 zo sta -

wi li Pa nu Grze go rzo wi Cu be ro wi wia -
do mość na drzwiach w Pri ma Apri lis:
Je ste śmy w sa lo nie Peu ge ota.”

Ab sol went, ma tu ra 2004
„Mę ska ubi ka cja na dru gim pię trze

za wsze skry wa ła swo je se kre ty. W la -
tach 80-tych ucznio wie wpro wa dzi li
mię dzy so bą nie pi sa ny za kaz uży wa nia

pi su arów. By ło to po miesz cze nie,
w któ rym gra no w kar ty.”

Ab sol went, ma tu ra 1981
„Pe wien hi sto ryk oraz an glist ka,

uczą cy w na szej szko le, po sta no wi li
za ło żyć się, kto przy je dzie lep szym
środ kiem trans por tu do szko ły. Ko lej ne
dni ob fi to wa ły w nie spo dzian ki, kie dy
to ucznio wie jed ne go pięk ne go po ran -
ka za uwa ży li na uczy ciel kę pod jeż dża -
ją cą śmie ciar ką do szko ły. Ku jesz cze
więk sze mu za sko cze niu w dniu ko lej -
nym na uczy ciel przy je chał do szko ły
oszklo nym ka ra wa nem.”

Wspo mnie nia na uczy cie li
„Pod czas dłu giej prze rwy pa no wie

z pro fi lu mat -fiz za mknę li dwie swo je
ko le żan ki z kla sy w sza fie znaj du ją cej

się w pra cow ni Pa ni Sa la mon. Po prze -
rwie – jak gdy by ni gdy nic – ca ła kla sa,
łącz nie z Pa nią Pro fe sor, we szła do kla -
sy. Dwie wspo mnia ne wy żej ko le żan ki
wciąż oku po wa ły sza fę, sto ją cą w ro gu.

Do pie ro w trak cie spraw dza nia obec -
no ści, gdy z sza fy do bie gły gło sy JE -
STEM, uczen ni ce zo sta ły szczę śli wie
uwol nio ne.”

Wspo mnie nia na uczy cie li

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
Szko ła. Ma te ria ły pro mo cyj ne Po wia tu
Gli wic kie go otrzy mu ją: Bo gu sła wa
Adam czyk, Ewe li na Czy żo wicz i Ka -
mil Zgo rza łek. 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 23 paź -
dzier ni ka 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 mia sta, w któ rym me tę
miał III Rajd Ro we ro wy po Po wie cie
Gli wic kim. 
2. Dzień Edu ka cji… – ob cho dzo ny 14
paź dzier ni ka. 
3. Owo ce dę bu, spa da ją je sie nią. 
4. Gdzie od był się XI Po wia to wy Tur -
niej Ska ta Spor to we go? 

5. O ile prze sta wi my ze gar ki z 25 na 26
paź dzier ni ka?
6. Spa da ją z drzew je sie nią.
7. Imię ja kie go świę te go no si
Szpi tal Cho rób Płuc w Pil cho wi -
cach?
8. Ja kie wy bo ry od bę dą się w Pol sce 16
li sto pa da?

Py ta nia do krzy żów ki:
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Spraw dzo ne prze pi sy

Srebr ne 
go spo dy nie 

„Pa de rek” na we so ło
Każ da szko ła ma swo je dow ci py i z ust do ust prze ka zy wa ne śmiesz ne, uczniow skie hi sto rie. Cza sa mi wę dru ją one
z rocz ni ka na rocz nik, a na wet z po ko le nia na po ko le nie ko lej nych ab sol wen tów. Nie ina czej jest w knu row skim
„Pa de rew skim”. 

Nasze szkoły
Przi edukacyji świyńcie
Niy łobroca se na piyńcie.

x x x

Rechtorom
Myślołch ło tym ździybko wczora
Co winszować w Dziyń Rechtora?

Downe czasy dlo mie
przeca
Już do szkoły niy poleca

Toż radości w ty robocie!
Wiyncy mondrych naszych pociech!
Mniyj utropy, szczyńścio wiyncy
I sukcesu co niy mynczy.

Bro ni sław Wą tro ba

Ślą ska frasz ka

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

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

Pa nie po da wa ły żu rek w ape tycz nych chleb kach.

Sto isko go spo dyń z Czu cho wa by ło nie tyl ko sma ko wi te, ale i pięk nie przy -
stro jo ne.

Fo
 to

 (2
): 

R.
 G

oz
 d

ek

☺☺☺☺


