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Przed Bo żym Na ro dze niem w wie lu
miej sco wo ściach na sze go po wia tu
or ga ni zo wa ne są świą tecz ne jar -
mar ki. Pach nie na nich pier ni ka mi,
a oczy cie szą pięk ne stro iki. To
znak, że nad cho dzi Wi gi lia!
Tak też by ło w So śni co wi cach
na VI Jar mar ku Ad wen to wym, zor ga ni -
zo wa nym na pla cu far nym przy tam tej -
szej pa ra fii. Jak co ro ku na jar mar ku za -
opa trzyć się moż na by ło w świą tecz ne

stro iki, bomb ki, wień ce, kart ki i ozdo -
by, a tak że ku pić cia sto i in ne sma ko ły -
ki oraz pre zen ty pod cho in kę. Or ga ni za -
to rzy za pra sza li dzie ci do dom ku Świę -
te go Mi ko ła ja, gdzie nie bra ko wa ło ła -
ko ci, naj młod si mie li tak że oka zję spró -
bo wać swo ich ta len tów w lu kro wa niu
pier ni ków. Po wo dze niem cie szy ła się
wy sta wa ży wych zwie rząt, wśród któ -
rych by ły m.in. owce i kró li ki. Wie le

okla sków ze -
bra ły miesz -
kan ki Do mu
Po mo cy Spo -
łecz nej „Osto -
ja”, któ re wy -
sta wi ły wzru -
sza ją ce ja seł -
ka. 

Po raz pier-
w szy jar mar -
ko wi to wa rzy -
szył kon kurs
Ma nu fak tu ra
Cho inek. 
Dok. na str. 3

W kli ma cie świąt

„Uro czy ście ślu bu ję rze tel nie i su mien -
nie wy ko ny wać obo wiąz ki wo bec Na -
ro du Pol skie go, strzec su we ren no ści
i in te re sów Pań stwa Pol skie go, czy nić
wszyst ko dla po myśl no ści Oj czy zny,
wspól no ty sa mo rzą do wej po wia tu i do -
bra oby wa te li, prze strze gać Kon sty tu -

cji i in nych praw Rze czy po spo li tej Pol -
skiej” – tak brzmi ro ta ślu bo wa nia, zło -
żo ne go przez rad nych na pierw szej se -
sji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go V ka den -
cji, któ ra od by ła się 1 grud nia.

Wię cej na str. 2 
i w Do dat ku spe cjal nym

Roz po czę ła się pią ta ka den cja
sa mo rzą du po wia to we go

Z okazji świąt Bożego Narodzenia,
w tym szczególnym czasie wielkiej radości i spokoju,

składamy Państwu serdeczne życzenia
zdrowia, pomyślności i wielu niezapomnianych chwil

spędzonych w rodzinnym gronie.

Niech Nowy Rok 2015
będzie szczęśliwy jak żaden dotąd,

niech spełni Wasze pragnienia i oczekiwania.
Do Siego Roku!
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Sala sesyjna w Starostwie Powiatowym w Gliwicach w świątecznym przybraniu. Na pierwszym planie dzwon okrętowy, otrzymany od partnerskiego Powiatu
Puckiego, a używany podczas sesji Rady Powiatu Gliwickiego.
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Mo ment skła da nia przez rad nych ślu bo wa nia.
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Jar mark Ad wen to wy w So śni co wi cach jak zwy kle przy cią -
gnął wie lu od wie dza ją cych.
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Na pierw szej se sji Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go tej ka den cji, któ ra
od by ła się 1 grud nia, na stą pił
wy bór jej pre zy dium oraz Za rzą du
Po wia tu Gli wic kie go. 

Wcze śniej no wo wy bra ni
rad ni ode bra li za świad -
cze nia o wy bo rze, któ re

wrę czył im przewod ni czą cy Po wia -
to wej Ko mi sji Wy bor czej w Gli wi -
cach, sę dzia Woj ciech Gło wac ki,
w czym po ma ga ła se kre tarz Po wia tu
Gli wic kie go, Mag da le na Bud ny. Tę
część se sji pro wa dził rad ny -se nior –
naj star szy wie kiem w skła dzie ra dy
Win fryd Fi coń. 

Po ślu bo wa niu rad nych na stą pił
wy bór prze wod ni czą ce go Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go no wej ka den cji.
Zo stał nim An drzej Ku rek z Tosz ka.
To dłu go let ni sa mo rzą do wiec. Peł nił
wie le funk cji sa mo rzą do wych
w Tosz ku, a na stęp nie w po wie cie.
Z za wo du jest le ka rzem we te ry na rii.
– Mo ją za sa dą jest kom pro mis – za -
pew nił przed sta wia jąc się rad nym
przed gło so wa niem. – Chcę by ra da
pra co wa ła spra wnie, bez zbęd nej ce -
le bry, dzia ła jąc na rzecz miesz kań -
ców po wia tu. 

Na tym po rzą dek pierw szej se sji
zo stał wy czer pa ny, ale rad ny Mi chał
Nie szpo rek wniósł o po sze rze nie go
o wy bór wi ce prze wod ni czą cych Ra -
dy Po wia tu Gli wic kie go, sta ro sty,
wi ce sta ro sty, człon ka Za rzą du Po -

wia tu Gli wic kie go i ko mi sji ra dy,
na co rad ni w gło so wa niu wy ra zi li
zgo dę.

W dal szych gło so wa niach
na funk cje wi ce prze wod ni czą cych
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go rad ni wy -
bra li An drze ja Frej no i Wło dzi mie rza
Gwiż dża. An drzej Frej no z Nie wie -
szy (gm. Ru dzi niec) jest kie row ni -
kiem 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 i pre ze sem
Za rzą du Po wia to we go Związ ku OSP
RP w Gli wi cach, wy bra nym po raz
dru gi na rad ne go po wia to we go. Wło -
dzi mierz Gwiżdż z Knu ro wa pra cu je
ja ko głów ny in ży nier elek tro me cha -
nicz ny w ko pal ni „Knu rów -Szczy -
gło wi ce”, jest pre ze sem Sto wa rzy -
sze nia „Mo ja Gmi na Nasz Po wiat”,
przez dwie ka den cje był rad nym
miej skim w Knu ro wie. 

Sta ro stą gli wic kim zo stał wy bra -
ny do tych cza so wy wi ce sta ro sta
– Wal de mar Do mbek z Wil czy

(gm. Pil cho wi ce). Po cho dzi z Wil czy,
dro gę za wo do wą roz po czy nał w Pil -
cho wi cach, gdzie pra co wał w Gmin -
nym Ośrod ku Kul tu ry, a na stęp nie
w Urzę dzie Gmi ny. Od lat dzia ła w sa -
mo rzą dzie gmin nym i po wia to wym.
W la tach 2002-2010 był człon kiem
Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go, na stęp -
nie wi ce sta ro stą. Pre zes Sto wa rzy sze -
nia „Zgo da i Przy szłość”, od po nad 20
lat zwią za ny z ru chem lu do wym. 

– Bę dę kon ty nu ował pra cę do -
tych cza so we go Za rzą du Po wia tu Gli -
wic kie go, któ ry do brze za koń czył
mi nio ną ka den cję – mó wił Wal de mar
Do mbek przed sta wia jąc swe za mie -
rze nia na naj bliż sze la ta.

Na wi ce sta ro stę gli wic kie go rad ni
wy bra li Ewę Jur czy gę z Knu ro wa.
Jest spe cja list ką z za kre su edu ka cji,
do świad czo nym sa mo rzą dow cem –
od 2002 r. rad na Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go, gdzie m.in. peł ni ła funk cję
wi ce prze wod ni czą cej. Twór czy ni
i kie row nicz ka Uni wer sy te tu Trze -
cie go Wie ku w Knu ro wie. 

Człon kiem Za rzą du Po wia tu Gli -
wic kie go zo stał wy bra ny Adam Woj -
to wicz z Sie rot (gm. Wie lo wieś), dy -
rek tor Ze spo łu Ob słu gi Pla có wek
Oświa to wych w Wie low si, wcze śniej
pra cow nik Po wia to we go Cen trum
Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach
i Urzę du Miej skie go w Za wadz kiem. 

No wo wy bra nym wła dzom Po -
wia tu Gli wic kie go po wo dze nia ży -
czy ła gosz czą ca na se sji po seł
do Sej mu RP Kry sty na Szu mi las.

Na pierw szej se sji wy bra ne
zo sta ły rów nież ko mi sje Ra -
dy Po wia tu Gli wic kie go:

Ko mi sja Re wi zyj na (prze wod ni czą cy
Wil helm Kry wal ski), Ko mi sja Zdro -
wia (prze wod ni czą cy Le szek Ko ło -
dziej), Ko mi sja Edu ka cji (prze wod -
ni czą cy Sta ni sław Rudz ki), Ko mi sja
Go spo dar ki (prze wod ni czą cy Cze -

sław Ja ku bek), Ko mi sja Bu dże tu
i Fi nan sów (prze wod ni czą cy Krzysz -
tof Sto la rek) oraz Ko mi sja Ochro ny
Śro do wi ska, Roz wo ju i Pro mo cji
(prze wod ni czą cy Win fryd Fi coń).

W ra dzie utwo rzy ły się czte ry klu -
by rad nych. Są to: Klub Zgo da
i Przy szłość, któ re go prze wod ni czą -
cym jest An drzej Frej no; Klub Rad -
nych Po ro zu mie nie Po wia tu Gli wic -
kie go – prze wod ni czą cy Mi chał Nie -
szpo rek; Klub Pra wo i Spra wie dli -
wość – prze wod ni czą cy Adam Osta -
lec ki oraz Klub Mo ja Gmi na Nasz
Po wiat – prze wod ni czą cy Wło dzi -
mierz Gwiżdż. 

No wy Za rząd Po wia tu Gli wic -
kie go zo stał za przy się żo ny
na swym pierw szym po sie -

dze niu. Po zło że niu ślu bo wa nia Wal -
de mar Do mbek, Ewa Jur czy ga
i Adam Woj to wicz za czę li część ro -
bo czą po sie dze nia, roz pa tru jąc spra -
wy m.in. re ali zo wa nych ak tu al nie in -
we sty cji dro go wych. Rad ni z ko lei
w szyb kim tem pie roz po czę li pra ce
nad bu dże tem po wia tu na przy szły
rok. Już 3 grud nia od by ło się po sie -
dze nie po łą czo nych ko mi sji ra dy,
na któ rym skarb nik Po wia tu Gli wic -
kie go Ma ria Owcza rzak -Siej ko
przed sta wi ła za ło że nia te go do ku -
men tu. Na stęp na se sja Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go za pla no wa na zo sta ła
na 18 grud nia o godz. 13.30.

(RG)

Wal de mar Do mbek – sta ro stą gli wic kim,
An drzej Ku rek prze wod ni czą cym Ra dy Po wia tu Gli wic kie go

RAD NI PO WIA TU 
KA DEN CJI 2014-2018
1. Ja cek Aw ra mien ko (KWW Po -
ro zu mie nie Miesz kań ców)
2. Mar cin Brosz (KWW Po ro zu -
mie nie Miesz kań ców)
3. Wal de mar Do mbek (KWW
Zgo da i Przy szłość)
4. Win fryd Fi coń (KWW Zgo da
i Przy szłość)
5. An drzej Frej no (KWW Zgo da
i Przy szłość)
6. Wło dzi mierz Gwiżdż (KWW
Mo ja Gmi na i Po wiat)
7. An drzej Hosz (KWW Zgo da
i Przy szłość)
8. Cze sław Ja ku bek (KWW Mo ja
Gmi na i Po wiat)
9. Ewa Jur czy ga (KWW Zgo da
i Przy szłość)
10. Le szek Ko ło dziej (KWW Po ro -
zu mie nie Miesz kań ców)
11. Wil helm Kry wal ski (KWW Mo -
ja Gmi na i Po wiat)
12. An drzej Ku rek (KWW Zgo da
i Przy szłość)
13. Krzysz tof Le śniow ski (KW Pra -
wo i Spra wie dli wość)
14. Mi chał Nie szpo rek (KWW Po -
ro zu mie nie Miesz kań ców)
15. Adam Osta lec ki (KW Pra wo
i Spra wie dli wość)
16. Da wid Rams (KWW Zgo da
i Przy szłość)
17. Sta ni sław Rudz ki (KW Pra wo
i Spra wie dli wość)
18. An na Smyl (KWW Zgo da
i Przy szłość)
19. Krzysz tof Sto la rek (KWW Zgo -
da i Przy szłość)
20. Ma rek Szolc (KW Pra wo
i Spra wie dli wość)
21. Kry sty na Urbań ska (KW Pra -
wo i Spra wie dli wość)
22. Adam Woj to wicz (KWW Zgo -
da i Przy szłość)
23. Ja cek Za rzyc ki (KWW Po ro -
zu mie nie Miesz kań ców)
Syl wet ki rad nych pre zen tu je my
w Do dat ku spe cjal nym do te go
wy da nia „Wia do mo ści Po wia tu
Gli wic kie go”. 

Pre zy dium Ra dy Po wia tu Gli wic kie go tuż po wy bo rze. Od le wej: wi ce -
prze wod ni czą cy An drzej Frej no, prze wod ni czą cy An drzej Ku rek i wi ce -
prze wod ni czą cy Wło dzi mierz Gwiżdż.
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Za przy się że nie Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go. Od le wej: sta ro sta Wal de mar Do mbek,
wi ce sta ro sta Ewa Jur czy ga i czło nek za rzą du Adam Woj to wicz.

NA SI PRZED STA WI CIE LE
W SEJ MI KU
Po wiat gli wic ki w wy bo rach do Sej -
mi ku Wo je wódz twa Ślą skie go
wcho dził w skład Okrę gu Nr 4,
obej mu ją ce go rów nież ob szar
miast na pra wach po wia tów: By to -
mia i Gli wic oraz po wia tów: lu bli -
niec kie go i tar no gór skie go.

Zo sta ło z nie go wy bra nych 7 rad nych
wo je wódz kich: 
1. Ha li na Bie da (KW Plat for ma Oby -
wa tel ska RP) 
2. Bar ba ra Dziuk (KW Pra wo i Spra -
wie dli wość) 
3. Lu cy na Ek kert (KW Plat for ma Oby -
wa tel ska RP) 
4. Ma rek Gzik (KW Plat for ma Oby wa -
tel ska RP)
5. An drzej Pi lot (Ko mi tet Wy bor czy
PSL) 
6. Zbi gniew Przed peł ski (KW Pra wo
i Spra wie dli wość) 
7. An drzej Sła wik (KW Ruch Au to no -
mii Ślą ska). (SoG)

Pod czas ostat nich wy bo rów sa mo -
rzą do wych miesz kań cy gmin na -
sze go po wia tu w zde cy do wa nej
więk szo ści opo wie dzie li się za po -
zo sta niem do tych cza so wych wło -
da rzy. Zmie nił się je dy nie wójt gmi -
ny Pil cho wi ce. Nie co wię cej zmian
na stą pi ło wśród prze wod ni czą -
cych rad miast i gmin.

Już pierw sza tu ra wy bo rów 16 li sto pa -
da po ka za ła, że zmian wło da rzy nie
ży czy li so bie w większości miesz kań -
cy Knu ro wa oraz gmin Ru dzi niec, So -
śni co wi ce, To szek i Wie lo wieś. Dru ga
tu ra 30 li sto pa da po twier dzi ła, iż nie
chcie li ich rów nież miesz kań cy Py -
sko wic i gmi ny Gie rał to wi ce. Tyl ko

w gmi nie Pil cho wi ce do tych cza so wą
wójt Jo an nę Ko ło czek -Wy bie rek za -
stą pił na tym sta no wi sku Ma ciej Go -
gul la. 

Więk sze zmia ny po ostat nich wy bo -
rach sa mo rzą do wych za szły w ra dach
miast i gmin na sze go po wia tu. W wie -
lu przy pad kach po cią gnę ło to za so bą
wy bór no wych prze wod ni czą cych rad
– tak sta ło się w Knu ro wie oraz w gmi -
nach Gie rał towi ce, Pil cho wi ce, To szek
i Wie lo wieś. Nie zmie ni li się na to miast
prze wod ni czą cy rad w Py sko wi cach,
So śni co wi cach i Ru dziń cu.

Oto wło da rze i prze wod ni czą cy rad
miast oraz gmin wy bra ni na tę ka den cję: 

Gie rał to wi ce:
Wójt: Jo achim Bar giel
Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny: Jó zef
Buch czyk
Knu rów:
Pre zy dent: Adam Rams
Prze wod ni czą cy Ra dy Mia sta: To masz
Rze pa
Pil cho wi ce:
Wójt: Ma ciej Go gul la
Prze wod ni czą ca Ra dy Gmi ny: Aga ta
Mo siądz -Kra morz
Py sko wi ce:
Bur mistrz: Wa cław Kę ska
Prze wod ni czą ca Ra dy Mia sta: Jo lan ta
Drozd
Ru dzi niec:
Wójt: Krzysz tof Ob rzut

Prze wod ni czą cy
Ra dy Gmi ny:
Ber nard Ku kow -
ka
So śni co wi ce:
Bur mistrz: Mar -
cin Stron czek
Prze wod ni czą ca
Ra dy Gmi ny:
Re gi na Bar giel
To szek:
Bur mistrz: Grze gorz Kup czyk
Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny: Krzysz -
tof Klo nek
Wie lo wieś:
Wójt: Gin ter Skow ro nek
Prze wod ni czą ca Ra dy Gmi ny: Ró ża
Re kus (RG, SoG)

No wy wójt Gmi ny
Pil cho wi ce, Ma -
ciej Go gul la.

W gmi nach tro chę zmian
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Sta ro stwo
nie czyn ne
w Wi gi lię
Uprzej mie in for mu je my, iż Sta ro stwo
Po wia to we w Gli wi cach bę dzie nie -
czyn ne w śro dę 24 grud nia (Wi gi lia
Bo że go Na ro dze nia).

4 grud nia w Knu ro wie i są sied nich
gmi nach zwią za nych z gór nic twem
uro czy ście ob cho dzo no Bar bór kę.

Naj waż niej sze uro czy sto ści od by ły się
w ko ście le św. Cy ry la i Me to de go
w Knu ro wie, gdzie w mszy św. od pra -
wio nej w in ten cji gór ni ków i ich ro dzin
uczest ni czy li przed sta wi cie le sa mo rzą -
dów, ko pal ni, firm zwią za nych z gór -
nic twem, a tak że licz ne de le ga cje
i pocz ty sztan da ro we. Po mszy wszy scy
obec ni, w to wa rzy stwie or kie stry dę tej,
prze ma sze ro wa li pod po mnik ku czci
tra gicz nie zmar łych gór ni ków, gdzie
zło żo no wień ce i kwia ty. W imie niu Po -
wia tu Gli wic kie go uczy ni li to (na zdję -
ciu od le wej): sta ro sta gli wic ki Wal de -
mar Do mbek, wi ce sta ro sta Ewa Jur czy -
ga oraz rad ny Mi chał Nie szpo rek. (RG)

W hoł dzie gór ni kom

Te go rocz ne ob cho dy Dnia Gór ni ka
w Ze spo le Szkół Za wo do wych nr 2
w Knu ro wie mia ły
nie zwy kle skrom -
ny cha rak ter. Po -
wo dem by ły nie -
daw ne tra ge die
w KWK „Knu rów -
-Szczy gło wi ce” –
zgi nę ło tam
dwóch gór ni ków,
z któ rych je den
był ab sol wen tem
tej szko ły.

Ty po we dla Bar bór -
ki ra do sne spo tka nie
zo sta ło zmie nio ne
na ci chą uro czy -
stość – za miast śpie -
wu wy brzmia ły uro -
czy ste wier sze, a pa -

mięć gór ni ków, któ rzy ule gli tra gicz nym
wy pad kom, uczczo no mi nu tą ci szy. Tra -

dy cyj ny skok przez skó rę, sym bo li zu ją -
cy przy ję cie do sta nu gór ni cze go mło -

dych adep tów na -
zy wa nych li sa mi,
pod kre ślił po wa gę
uro czy sto ści.

– Wie rzy my,
że Bar bór ka
w przy szłym ro ku
od bę dzie się w ra -
do snej at mos fe rze,
po zba wio nej pięt -
na gór ni czych tra -
ge dii – mó wi Gra -
ży na Dą brow ska,
dy rek tor Ze spo łu
Szkół Za wo do -
wych nr 2 w Knu -
ro wie. (RG)

Szkol na Bar bór ka

Trwa ją przy go to wa nia do XII Cha -
ry ta tyw ne go Kon cer tu „Da ry Serc”.
Już dziś za pra sza my w imie niu je go
or ga ni za to rów na to świę to ludz kiej
życz li wo ści, wspie ra ją ce miesz kań -
ców do mów po mo cy spo łecz nej
na te re nie po wia tu gli wic kie go.

Kon cert od bę dzie się 13 grud nia
o godz. 16.00 w Do mu Kul tu ry w Knu -
ro wie -Szczy gło wi cach. Wy stą pią na
nim ze spo ły mu zycz ne i te atral ne
z DPS -ów dzia ła ją cych na te re nie po -
wia tu. W ho lu szczy gło wic kie go do mu
kul tu ry ofe ro wa ne bę dą świą tecz ne
stro iki, ozdo by i kart ki, wy ko na ne

przez miesz kań ców DPS -ów.
Na uczest ni ków kon cer tu cze kać bę -
dzie cia sto, ufun do wa ne przez wła ści -
cie li lo kal nych pie kar ni i cu kier ni. Ca -
ły do chód z im pre zy prze ka za ny zo sta -
nie na wspar cie or ga ni za cji świąt
miesz kań ców do mów po mo cy spo łecz -
nej w So śni co wi cach, Kuź ni Nie bo -
row skiej, Pil cho wi cach, Knu ro wie
i Wi śni czach.

Bi le tem wstę pu na kon cert są ce -
gieł ki w ce nie 20, 10 i 5 zł, roz pro wa -
dza ne przez człon ków sto wa rzy sze nia
Mo ja Gmi na Nasz Po wiat, któ re jest or -
ga ni za to rem ca łe go przed się wzię cia.
Ce gieł ki moż na bę dzie tak że na być
bez po śred nio przed kon cer tem. (RG)

DA RY SERC

Dok. ze str. 1
Przed ko ścio łem w So śni co wi -

cach sta nę ło osiem pięk nie ustro jo -
nych cho inek, na któ re uczest ni cy
jar mar ku od da wa li swe gło sy.
Za naj pięk niej sze uzna li drzew ko
Szko ły Pod sta wo wej im. J. Ro ge ra
w So śni co wi cach, II miej sce za ję ła
cho in ka Przed szko la Miej skie go
w So śni co wi cach, a III – Gmin ne go
Przed szko la w Sie ra ko wi cach. Kon -

kurs, w któ rym głów ną na gro dą był
te le wi zor, zor ga ni zo wa ła Fun da cja
Ma nu fak tu ra Kul tu ry we współ pra cy
z or ga ni za to ra mi jar mar ku i Nad le -
śnic twem Ru dzi niec. 

Or ga ni za to ra mi VI Jar mar ku Ad -
wen to we go by li pa ra fia św. Ja ku ba
w So śni co wi cach oraz dzia ła ją cy
przy niej Ze spół Cha ry ta tyw ny,
a współ or ga ni za to rem – DPS „Osto ja”. 

(RG)

W kli ma cie świąt

Dwaj le ka rze Szpi ta la w Py sko wi -
cach re pre zen to wa li nasz kraj
na Mię dzy na ro do wej Kon fe ren cji
Świa to wej Fe de ra cji Po łoż ni ków
i Gi ne ko lo gów w sto li cy Sri Lan ki,
Co lom bo.
Dr n. med. Prze my sław Bin kie wicz,
or dy na tor Od dzia łu Gi ne ko lo gicz no -
-Po łoż ni cze go Szpi ta la w Py sko wi -
cach Sp. z o.o. oraz spe cja li sta gi ne ko -
log Lak sman Ma leu we zo sta li za pro -
sze ni na kon fe ren cję przez prze wod ni -
czą ce go jej ko mi te tu na uko we go,
prof. Ma li ka Go one war de ne. By li
na niej je dy ny mi re pre zen tan ta mi nie
tyl ko na sze go re gio nu, ale ca łe go kra -

ju. Le ka rze z Py sko wic pro wa dzi li
wy kła dy i se sje na uko we na Mię dzy -
na ro do wej Kon fe ren cji Świa to wej Fe -
de ra cji Gi ne ko lo gów i Po łoż ni ków
(FI GO), Po łu dnio wo azja tyc kiej Fe de -

ra cji Po łoż ni ków i Gi ne ko lo gów (SA -
FOG) oraz Cej loń skie go Ko le gium
Po łoż ni ków i Gi ne ko lo gów (SLCOG).
Kon fe ren cja od by wa ła się w pre sti żo -
wym cen trum kon gre so wym BMICH
(Ban da ra na ike Me mo rial In ter na tio nal
Con fe ren ce Hall). Otwar cie kon fe ren -
cji za szczy cił swo ją obec no ścią pre zy -
dent Re pu bli ki Sri Lan ki – Ma hin da
Ra ja pak sa. 

– Pro ble ma ty ka po ru sza na w wy kła -
dach wy gło szo nych przez na szych
przed sta wi cie li do ty czy ła pro fi lak ty ki
i le cze nia ra ka szyj ki ma ci cy, a pro wa -
dzo ne przez nich se sje wy kła do we po -

świę co ne by ły pro ble mom kar dio lo -
gicz nym w cią ży oraz uro gi ne ko lo gii –
in for mu je Le szek Ku biak, pre zes Szpi -
ta la w Py sko wi cach Sp. z o.o.

(RG)

Na si le ka rze 
w Co lom bo

5 grud nia w Ze spo le Szkół Spe -
cjal nych w Knu ro wie był dniem
prze peł nio nym uśmie chem i nie -
spo dzian ka mi.

Dzie ci i mło dzież od wie dził sam
Świę ty Mi ko łaj, któ ry ob da ro wał ich
słod ki mi upo min ka mi. Czas ocze ki -
wa nia na je go przy by cie wy peł nio ny
zo stał za ba wa mi pla stycz ny mi i ru -
cho wy mi, kon kur sa mi, śpie wa niem
pio se nek i in ny mi atrak cja mi, o co
za dba ły or ga ni za tor ki te go dnia – pa -
nie Agniesz ka Bu czek i Ka ri na Ja -
now ska. Nie był to jed nak ko niec
nie spo dzia nek, gdyż wraz z Mi ko ła -
jem do szko ły przy by li przed sta wi -

cie le skle pu Bri co mar che, któ rzy
rów nież przy go to wa li dla uczniów
cie ka we za ba wy i kon kur sy z atrak -
cyj ny mi na gro da mi. Ra do ści by ło co
nie mia ra!

– Ser decz nie dzię ku je my wszyst -
kim spon so rom, dzię ki wspar ciu któ -
rych na si ucznio wie mo gli prze żyć
chwi le ra do ści w tak szcze gól nym
dla wszyst kich dzie ci dniu – mó wi
Ali na Ja now ska, dy rek tor Ze spo łu
Szkół Spe cjal nych w Knu ro wie.

Spon so ra mi im pre zy by ły fir my
Ko mart, Al bud, Mi stral, NSZZ So li -
dar ność, dy rek cja skle pu Bri co mar -
che oraz Te sco. (RG)

12 i 13 grud nia na ulicz kach przy le -
głych do Ryn ku w Tosz ku od by wać
się bę dzie To szec ki Jar mark Ad -
wen to wy.

Or ga ni za to rzy za pew nia ją sze reg atrak -
cji. W pią tek od godz. 17.30 trwać bę -
dą wy stę py, a w so bo tę już
od godz. 15.00. usły szeć bę dzie moż na

m.in. Or kie strę Dę tą To szek, Sam stag -
schu le DFK To szek, Ale Bab ki, Ju lię
Le d woch, ze spół go spel – Prze bu dze -
nie, a ko lę dy świa ta za śpie wa ją ar ty ści
scen ślą skich. Gwiaz dą so bot nie go
wie czo ru bę dą Skal do wie, któ rzy wy -
stą pią o godz. 19.00. 

(SoG)

Skal do wie na jar mar ku 

Dr Prze my sław Bin kie wicz i lek. med. Lak sman Ma leu we przed cen trum kon -
gre so wym BMICH, gdzie od by wa ła się kon fe ren cja.
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Na ta kie go Mi ko ła ja każ dy cze ka przez
ca ły rok.
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Mi ko łaj ki dla uczniów

Ska cząc przez skó rę ucznio wie sym bo licz nie przyj mo wa ni są do gór ni czej
bra ci.
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In we sty cje te sta no wią re ali za cję
trzech pro jek tów:
1. „Prze bu do wa mo stu JNI 01015126
w Pław nio wi cach zlo ka li zo wa ne go
w cią gu dróg po wia to wych łą czą cych
DK40 z DK88”,
2. „Prze bu do wa mo stu JNI 01015117
w Le bo szo wi cach zlo ka li zo wa ne go
w cią gu dróg po wia to wych łą czą cych
DW921 z DW408”,
3. „SZLAK EU RO PEJ SKI – po łą cze -
nie dro gi wo je wódz kiej nr 408 i dro gi
kra jo wej nr 40 z dro gą kra jo wą nr 88
w Rze czy cach od cin ka mi dróg po wia -
to wych nr 2918S i 2915S od miej sco -
wo ści Ra cho wi ce do Klesz czo wa”.

Wszyst kie te pro jek ty współ fi nan -
so wa ne są przez Unię Eu ro pej ską
z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju
Re gio nal ne go w ra mach Re gio nal ne -
go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -
wódz twa Ślą skie go na la ta 2007-

2013. Dzię ki nim zo sta ną zmo der ni -
zo wa ne dwa mo sty – je den zlo ka li zo -
wa ny w Le bo szo wi cach (nad rze ką
Bie raw ką), a dru gi w Pław nio wi cach
(nad Ka na łem Gli wic kim) oraz od ci -

nek 9,4 km dwóch dróg po wia to -
wych 2918S i 2915S bie gną cy
od miej sco wo ści Ra cho wi ce przez
Boj szów do Klesz czo wa. 

– Re ali za cję wszyst kich pro jek tów
pla nu je my za koń czyć do po ło -
wy 2015 ro ku – mó wi Jan Osman, dy -
rek tor Za rzą du Dróg Po wia to wych
w Gli wi cach. – To obec nie naj waż -
niej sze in we sty cje re ali zo wa ne przez
Po wiat Gli wic ki na dro gach po wia to -
wych. Moż li wość do fi nan so wa nia ich
ze środ ków Unii Eu ro pej skiej umoż li -
wi ła nam zna czą cą in ten sy fi ka cję
prac. Bez tej po mo cy in we sty cje nie
mo gły by zo stać zre ali zo wa ne tak
szyb ko i w ta kim za kre sie. 

Na le ży pod kre ślić, że szcze gól nie
in we sty cje w za kre sie obiek tów in -
ży nier skich – w tym przy pad ku mo -
stów – na le żą do przed się wzięć bar -
dzo dro gich, któ rych po wiat bez

wspar cia z ze wnątrz nie był by w sta -
nie zre ali zo wać. Prze bu do wa mo stu
w Le bo szo wi cach po chło nie pra -
wie 1,9 mln zł, na to miast mo stu
w Pław nio wi cach – aż 6,5 mln zł.
Oby dwa mo sty przed re ali za cją in -

we sty cji znaj do wa ły się w bar dzo
złym sta nie. 

Most w Le bo szo wi cach po sta wio -
no w po cząt kach ub. wie ku – o na -
wierzch ni drew nia nej na sta lo wych
bel kach no śnych. Uległ znisz cze niu
i w 1993 r. zo stał wy ko na ny most MS -
-54 skła da ny z woj sko wych za so bów
ma te ria ło wych – ja ko kon struk cja
skła da na do za sto so wań tym cza so -
wych. Pro wa dzo na obec nie in we sty -
cja za kła da po nie sie nie na kła dów
na pra ce zwią za ne z je go prze bu do wą.
W ra mach prze bu do wy do ko na na zo -
sta nie wy mia na ist nie ją ce go mo stu
tym cza so we go na most trwa ły.
W związ ku z tą wy mia ną ko niecz na
jest prze bu do wa dro gi (na łącz nej dłu -
go ści oko ło 150 m przed i za obiek -
tem), re gu la cja rze ki (na od cin ku
po 20 m po wy żej i po ni żej obiek tu),

wy bu do wa nie dwóch
zjaz dów, prze nie sie -
nie dro gi grun to wej
oraz wy bu do wa nie
tym cza so wej kład ki
dla pie szych. Do dat ko wo w ra mach

prac bu dow la nych wy ko na na zo sta ła
prze bu do wa ka bla ziem ne go, któ ry
ko li du je z prze bu do wy wa nym mo -
stem dro go wym. 

Pław nio wic ki most wpraw dzie nie
był tym cza so wy, nie mniej je go stan
tech nicz ny urą gał wszel kim moż li wym
nor mom. Za rząd Dróg Po wia to wych
w Gli wi cach – w tro sce o bez pie -
czeń stwo użyt kow ni ków – zmu -
szo ny był wpro wa dzać co raz to
no we ogra ni cze nia na tym
obiek cie, ja ko że je go no śność
z ro ku na rok po gar sza ła się.
W ra mach re ali zo wa nej
obec nie in we sty cji po no szo ne
są na kła dy na: ro bo ty roz biór ko we,
wy ko na nie kon struk cji przę seł, wy ko -
na nie kon struk cji pod pór i po sa do wie -
nia, wy ko na nie kład ki dla pie szych,
wy ko na nie wie sza ków, oczysz cze nie

i kon ser wa cję ist nie ją cych ło żysk kon -
struk cji, wy ko na nie ło ży ska kon struk -
cji łu ko wej, wy ko na nie ło ży ska kon -
struk cji kła dek, wy ko na nie dy la ta cji
blo ko wych, wy ko na nie izo la cji i od -
wod nie nia, wy ko na nie na wierzch ni
jezd ni i chod ni ków, za mon to wa nie
taśm ba rier oraz wy ko na nie po rę czy
z rur sta lo wych, wy ko na nie dwu stron -
nych ba lu strad sta lo wych na kład kach
dla pie szych, prze pro jek to wa nie na po -
wietrz nej sie ci te le ko mu ni ka cyj nej
oraz wy ko na nie do jaz dów do obiek -
tów.

Jed nak naj więk szą pro wa dzo ną in -
we sty cją jest „SZLAK EU RO PEJ SKI
– po łą cze nie dro gi wo je wódz kiej
nr 408 i dro gi kra jo wej nr 40 z dro gą
kra jo wą nr 88 w Rze czy cach od cin ka -
mi dróg po wia to wych nr 2918S
i 2915S od miej sco wo ści Ra cho wi ce
do Klesz czo wa” o war to ści po nad 17,3
mln zł. Ob ję te pro jek tem dro gi sta no -
wią po łą cze nie dro gi wo je wódz -
kiej 408 z tech nicz nym zjaz dem z au to -
stra dy A4, znaj du ją się też w bez po -
śred nim są siedz twie z dro ga mi kra jo -

wy mi nr 88, 78 i 94. W ra mach pro -
jek tu zo sta nie po pra wio na no śność

dro gi po przez wy ko na nie jej no -
wej kon struk cji od pod staw, jak
rów nież wy ko na nie ro bót to wa -

rzy szą cych zwią za nych z bu -
do wą / prze bu do wą chod ni ka

oraz ka na li za cji desz czo -
wej. 

– Mam na dzie ję, że miesz kań -
cy, po mi mo pew nych nie do god no ści
zwią za nych z re ali za cją in we sty cji, do -
ce nią na szą pra cę – kon sta tu je Wal de -
mar Do mbek, sta ro sta gli wic ki – Oso -
bi ście je stem nie zwy kle dum ny, że uda -
ło nam się po zy skać tak du że środ ki
na in we sty cje dro go we. Za pół ro ku bę -
dzie my mo gli ko rzy stać już z ich
efektów. 

(EH)

II etap prze bu do wy dro gi po wia to wej
Żer ni ca -Smol ni ca, ścież ka ro we ro wa
oraz chod nik – to ko lej ne udo god nie -
nia dla kie row ców, ro we rzy stów i pie -
szych po ru sza ją cych się po gmi nie Pil -
cho wi ce.
Jak in for mu je Za rząd Dróg Po wia to wych
w Gli wi cach, za koń czy ła się re ali za cja za -
da nia „Prze bu do wa dro gi po wia to wej
Nr 2916S Żer ni ca -Smol ni ca – etap II wraz
z bu do wą cią gu pie szo -ro we ro we go
w miej sco wo ści Smol ni ca”. Za da nie swo -
im za kre sem obej mo wa ło prze bu do wę dro -
gi po wia to wej wraz z wy mia ną pod bu do wy
na od cin ku o dł. 822 mb po mię dzy miej -
sco wo ścia mi Żer ni cą i Smol ni cą. Ze

wzglę du na ni ską no śność na wierzch ni i jej
nie jed no rod ność, za pro jek to wa no jej no wą
kon struk cję od pod staw. Po nad to w za kre -
sie ro bót na wierzch nio wych w Smol ni cy
na od cin ku od koń ca prze bu do wy wa nej
dro gi – tj. od gra ni cy z Gmi ną Pil cho wi ce
do skrzy żo wa nia z ul. Bie raw ki, wy ko na ny
zo stał re mont na wierzch ni o szer. 6,0 m
na dłu go ści oko ło 700 mb. Na tym od cin ku
wy ko na ne zo sta ły rów nież pra ce zwią za ne
z po pra wą od wod nie nia, po le ga ją ce
na ścin ce i utwar dze niu po bo czy oraz od -
two rze niu ro wów przy droż nych. 

Do dat ko wo przy dro dze po wia to wej
Nr 2916S ul. Wiej ska w Smol ni cy wy bu -

do wa na zo sta ła ścież ka ro we ro wa i chod -
nik zlo ka li zo wa ny po pra wej stro nie dro gi
(ja dąc w kie run ku Żer ni cy). Dwu kie run -
ko wa ścież ka ro we ro wa o dłu go ści oko -
ło 690 mb ma sze ro kość 2,0 m. Obok
ścież ki ro we ro wej za pro jek to wa no chod -
nik na dłu go ści oko ło 610 mb o zmien nej
sze ro ko ści.

Za da nie to by ło re ali zo wa ne w ra -
mach Na ro do we go Pro gra mu Prze bu do -
wy Dróg Lo kal nych oraz przy wy ko rzy -
sta niu środ ków z bu dże tu po wia tu
i wspar ciu fi nan so wym gmin So śni co wi -
ce i Pil cho wi ce. 

(ZDP)

Dla kie row ców, pie szych i ro we rzy stów

Mo ment usu wa nia kon struk cji sta re go mo stu w Le bo szo wi cach.
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Pod czas prac drogowych na tra sie SZLA KU EU RO PEJ SKIE GO.
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Przy mo der ni zo wa nym od cin ku dro gi po wstał wy god -
ny chod nik i ścież ka ro we ro wa.

Fo
 to

: S
. G

u z
ik

Pro jekt współ fi nan so wa ny przez Unię Eu ro pej ską z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach Re gio nal ne go
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą skie go na la ta 2007-2013

In we stu je my w dro gi i mo sty w po wie cie gli wic kim

Ma my się z cze go cie szyć! 
Miesz kań cy po wia tu, w szcze gól no ści miej sco wo ści Le bo szo wi ce, Pław -
nio wi ce, Boj szów, Klesz czów oraz Ra cho wi ce za pew ne do sko na le roz -
po zna ją już ta bli ce ze zna ka mi Unii Eu ro pej skiej i Re gio nal ne go Pro gra -
mu Ope ra cyj ne go. To w tych miej sco wo ściach trwa ją in ten syw ne pra ce
zwią za ne z re ali za cją trzech in we sty cji, nie zwy kle istot nych z punk tu wi -
dze nia sko mu ni ko wa nia po łu dnio wej i pół noc nej czę ści po wia tu.
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Wi zy tę w gmi nie Pil cho wi ce
zło żył Wła dy sław Ko si niak -
-Ka mysz – mi ni ster pra cy
i po li ty ki spo łecz nej.
Mi ni ster wziął udział w kon fe -
ren cji pt. „Po li ty ka se nio ral na
wy zwa niem dla sa mo rzą dow -
ców, przed się bior ców i or ga ni -
za cji po za rzą do wych”, któ ra
od by ła się w Do mu Kul tu ry
w Żer ni cy. – Po li ty ka se nio ral -
na jest dla nas wszyst kich
ogrom nym wy zwa niem, gdyż
w Pol sce w szyb kim tem pie
zwięk sza się licz ba osób star szych – mó -
wił Wła dy sław Ko si niak -Ka mysz pod -
czas kon fe ren cji. Mi ni ster za po wie dział,
iż od 2015 r. rząd uru cho mi pi lo ta żo wy
pro gram, ma ją cy na ce lu two rze nie
miejsc dzien ne go po by tu dla se nio rów.
Ich ro bo cza na zwa to Cen trum Se nior
WI GOR – czy li Wie dza, In te gra cja,
God ność, Opie ka, Re ha bi li ta cja. Cen tra
te po win ny być do sto so wa ne do po trzeb
da nej spo łecz no ści, gdyż in ne są w tym
wzglę dzie ocze ki wa nia np. w du żym
mie ście, a in ne w ma łej gmi nie. 

Pod czas kon fe ren cji 5 li sto pa da
przed sta wio na zo sta ła dzia łal ność
Gmin ne go Ośrod ka Po mo cy Spo łecz -
nej w Pil cho wi cach, tam tej sze go Uni -
wer sy te tu Trze cie go Wie ku i Klu bu
Dzie cię ce go w Wil czy, a tak że bu do -

wa ne go wła śnie Klu bu Dzie cię ce go
w Żer ni cy, któ ry na stęp nie mi ni ster
zwie dził. Klu by te po wsta ły dzię ki do -
fi nan so wa niu, otrzy ma ne mu przez
Gmi nę Pil cho wi ce z Mi ni ster stwa Pra -
cy i Po li ty ki Spo łecz nej.

W kon fe ren cji wzię li udział pra -
cow ni cy po mo cy spo łecz nej, dy rek to -
rzy DPS -ów i szkół, przed sta wi cie le
gmin oraz or ga ni za cji po za rzą do wych
z te re nu po wia tu. – Pil cho wi ce są jed ną
z naj lep szych gmin pod wzglę dem
opie ki spo łecz nej w na szym wo je -
wódz twie – stwier dził w swym wy stą -
pie niu pod czas kon fe ren cji An drzej Pi -
lot, wi ce wo je wo da ślą ski. 

Mi ni ster od wie dził tak że od da ną te -
go dnia do użyt ku Sta cję Uzdat nia nia
Wo dy w Nie bo ro wi cach. (RG)

Mi ni ster o se nio rach
Ko lej ne pięk ne ju bi le usze za war cia
związ ku mał żeń skie go – 50 i 60 lat –
ob cho dzi ły pa ry z gmi ny Wie lo -
wieś. 

Jak co ro ku w Gmin nej Bi blio te ce Pu -
blicz nej w Wie low si 7 li sto pa da od by ła
się uro czy stość wrę cze nia me da li przy -
zna nych przez Pre zy den ta Rze czy po -
spo li tej Pol skiej „Za Dłu go let nie Po ży -
cie Mał żeń skie”. Wójt Gmi ny Gin ter
Skow ro nek oraz prze wod ni czą cy Ra dy
Gmi ny Wie lo wieś Ste fan Kusz go ści li
pa ry z te re nu gmi ny Wie lo wieś, któ re
za war ły zwią zek mał żeń ski w 1964 r.
oraz ju bi la tów, któ rzy zwią zek mał żeń -

ski za war li dzie sięć lat wcze śniej, tj.
w 1954 r.

Po przy wi ta niu go ści, wójt wy gło sił
cie płe prze mó wie nie do ze bra nych ju -
bi la tów i od zna czył pa ry me da la mi.
Ca łość do peł ni ły ży cze nia, upo min ki
oraz kwia ty. Po przy zna niu od zna czeń
ju bi la tów za pro szo no na słod ki po czę -
stu nek. W tym nie zwy kłym wy da rze -
niu to wa rzy szy ła im ra dość i wzru sze -
nie, bo wiem spo tka nie by ło do sko na łą
oka zją do re flek sji nad prze mi ja ją cym
cza sem oraz do wspo mnień. 

Me da le z oka zji 50 rocz ni cy mał -
żeń stwa otrzy ma li: Kry sty na Na fal ska -

-Ba biarz i Wła dy sław Ba biarz, Ger tru -
da i Gin ter Ba du ro wie, Ire na i Kurt Ha -
la czyn scy, Elż bie ta i Ro bert Fran ke,
Ire na i Mar cin He li scho wie, Agniesz ka
i Jó zef Jen dry si ko wie, An na i Er nest
Knop po wie, Ma ria i Lu dwik Sma ru -
nio wie oraz Ro za lia i Ka rol Ste fa no -
wie. Z ko lei z oka zji ju bi le uszu Dia -
men to wych go dów uho no ro wa ni zo sta -
li Wła dy sła wa i Jó zef Mar szał ko wie. 

Wszyst kim ju bi la tom skła da my gra -
tu la cje oraz naj lep sze ży cze nia spo ko -
ju, po myśl no ści i zdro wia na dal sze la -
ta wspól ne go ży cia. 

(GJ)

Zło te i dia men to we go dy

Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach
otrzy ma ło cer ty fi kat ak tyw ne go
uczest ni ka Re gio nal ne go Sys te mu
In no wa cji.

Wrę cze nie cer ty fi ka tów od by ło się
w Cho rzo wie pod czas kon fe ren cji pt.
„Biz nes – Na uka – Sa mo rząd. Part ner -
stwo na rzecz in te li gent ne go roz wo ju.
Open Days 2014 Lo cal event – Smart
part ner ships for jobs and growth”.
Kon fe ren cja zo sta ła zor ga ni zo wa na
przez Sa mo rząd Wo je wódz twa Ślą skie -
go w ra mach pro jek tu sys te mo we go
Sieć Re gio nal nych Ob ser wa to riów
Spe cja li stycz nych we współ pra cy
z Biu rem Re gio nal nym Wo je wódz twa
Ślą skie go w Bruk se li.

Dys ku sja do ty czy ła m.in. in te li -
gent nych spe cja li za cji ja ko isto ty bu -
do wa nia prze wa gi kon ku ren cyj nej re -
gio nu, o czym w swo im wy stą pie niu
mó wił eu ro par la men ta rzy sta dr Jan Ol -
brycht. Na to miast przed sta wi cie le
part ne rów pro jek tu: Głów ne go In sty -
tu tu Gór nic twa, Gór no ślą skiej Agen cji
Przed się bior czo ści i Roz wo ju oraz
Par ku Na uko wo -Tech no lo gicz ne go
Eu ro -Cen trum po in for mo wa li o swej
pra cy w ra mach Sie ci Re gio nal nych
Ob ser wa to riów Spe cja li stycz nych. Za -
pro sze ni go ście z Dy rek cji Ge ne ral nej
Ko mi sji Eu ro pej skiej oraz Ban ku
Świa to we go po dzie li li się do świad cze -
niem w te ma ty ce po mo cy pu blicz nej

w pro jek tach z ob sza ru ba dań roz wo ju
i na uki oraz po ru szy li kwe stie zwią za -
ne za rów no z in te li gent ny mi spe cja li -
za cja mi w przed się bior stwach, jak
i moż li wo ścia mi wspie ra nia przed się -
bior ców w bu do wa niu kon ku ren cyj no -
ści na ryn ku re gio nal nym i mię dzy na -
ro do wym.

Dla pod kre śle nia ro li sa mo rzą dów
w sty mu lo wa niu in no wa cji w ra mach
pro jek tu au dy to wi pod da no 19 jed no -
stek sa mo rzą du te ry to rial ne go. Sześć
z nich – w tym Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach – otrzy ma ło cer ty fi ka ty
ak tyw ne go uczest ni ka Re gio nal ne go
Sys te mu In no wa cji. 

(RG)

In no wa cyj ny sa mo rząd

Dwa scho do ła zy za ku pio ne zo sta ły
przez Po wiat Gli wic ki dla pla có wek
oświa to wych. Urzą dze nia te li kwi -
du ją ko lej ne ba rie ry ar chi tek to -
nicz ne dla nie peł no spraw -
nych uczniów i umoż li wia ją
ła twe po ko ny wa nie scho -
dów w bu dyn kach Ze spo łu
Szkół Spe cjal nych w Knu ro -
wie oraz Ze spo łu Szkół Spe -
cjal nych w Py sko wi cach. 

Prze ka za nie urzą dzeń od by ło
się 21 li sto pa da. Scho do ła zy to
trans por te ry scho do we, za po -
mo cą któ rych w ła twy i nie wy -
ma ga ją cy wy sił ku spo sób moż -
na prze wo zić oso by po ru sza ją ce
się na wóz kach in wa lidz kich

po stop niach scho dów. Są przy sto so -
wa ne do trans por tu cię ża ru o wa dze
do 135 kg. Każ de z urzą dzeń kosz to wa -

ło 17 tys. zł. Scho do ła zy wło skiej mar -
ki An ta no LG 2030 z ra do ścią zo sta ły
po wi ta ne przez per so nel i uczniów
dwóch po wia to wych ze spo łów szkół
spe cjal nych.

– Bar dzo cie szę się, że szko -
ła wzbo ga ci ła się o ta kie urzą -
dze nie – mó wi Ali na Ja wor ska,
dy rek tor Ze spo łu Szkół Spe cjal -
nych w Knu ro wie. – W na szej
pla ców ce więk szość sal dla
uczniów mie ści się co praw da
na par te rze, ale są też po miesz -
cze nia w piw ni cy i na pierw -
szym pię trze, do któ rych dzię ki
scho do ła zo wi ła twiej bę dzie
nam te raz prze wo zić dzie ci po -
ru sza ją ce się na wóz kach in wa -
lidz kich. (RG)

Ła twiej po scho dach

W dniach 22-23 li sto pa da w Ryb ni -
ku -Sto do łach od był się zor ga ni zo -
wa ny przez Po wia to we Cen trum
Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach wy -
jazd warsz ta to wo -szko le nio wy dla
ro dzi ców za stęp czych oraz ich
dzie ci w ra mach pro gra mu „Mo je –
Two je – Na sze war to ści – Pro gram
Pro fi lak tycz ny w Po wie cie Gli wic -
kim”, współ fi nan so wa ne go ze
środ ków Wo je wódz twa Ślą skie go. 

Ro dzi ce za stęp czy
wzię li udział w cy klu
szko le nio wo -warsz ta to -
wym, dzię ki któ re mu
mie li moż li wość zwięk -
sze nia kom pe ten cji wy -
cho waw czych w za kre -
sie pro fi lak ty ki za cho -
wań ry zy kow nych dzie -
ci, roz wo ju wie dzy
i umie jęt no ści prak tycz -
nych po przez wspar cie
spe cja li stycz ne i in for ma cyj ne do ty czą -
ce spra wo wa nia opie ki nad dzieć mi,
któ re do świad czy ły prze mo cy w ro dzi -
nie bio lo gicz nej – czę sto po cho dzą cych
z ro dzin al ko ho lo wych. Bar dzo cen na
dla uczest ni ków by ła rów nież moż li -
wość po dzie le nia się do świad cze nia mi
w spra wo wa niu funk cji ro dzi ny za stęp -
czej.

Na wy jazd szko le nio wy za pro szo ne
by ły tak że dzie ci prze by wa ją ce w pie -
czy za stęp czej, któ re mia ły za pew nio ną
od po wied nią opie kę oraz cie ka wie za -

go spo da ro wa ny czas przez opie ku nów
– pra cow ni ków PCPR w Gli wi cach. 

Wy jazd do Ryb ni ka speł nił ocze ki -
wa nia uczest ni ków, któ rzy wy ra zi li
swo je za do wo le nie i zło ży li po dzię ko -
wa nia za mi le spę dzo ny czas oraz moż -
li wość uczest nic twa w za ję ciach w ra -
mach pro gra mu. Do ce nio ny zo stał wy -
so ki po ziom me ry to rycz ny za jęć, spo -

sób ich pro wa dze nia oraz fa cho wa
i przy ja zna opie ka nad dzieć mi. Ra dość
i uśmiech na twa rzy uczest ni ków wy -
jaz du by ły dla pro wa dzą cych i pra cow -
ni ków PCPR w Gli wi cach naj więk szą
na gro dą. Zło żo ne przez ro dzi ny za stęp -
cze po dzię ko wa nia i ocze ki wa nia dal -
szej współ pra cy sta ły się mo to rem
do ini cjo wa nia w przy szło ści te go ty pu
szko leń.

Ro dzi nom za stęp czym za udział
w szko le niu jesz cze raz bar dzo dzię ku -
je my. (PCPR)

Po trzeb na pro fi lak ty ka 

Pod czas de mon stra cji scho do ła zu w Ze spo le Szkół
Spe cjal nych w Knu ro wie.
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Uczest ni cy pro gra mu nie kry li za do wo le nia z wy jaz -
du szko le nio wo -warsz ta to we go do Ryb ni ka.
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Pa miąt ko wa fo to gra fia dłu go let nich mał żon ków z or ga ni za to ra mi ju bi le uszo wej uro czy sto ści.
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Wła dy sła wo wi Ko si niak -Ka my szo wi pod czas
wi zy ty to wa rzy szył re pre zen tu ją cy Po wiat Gli -
wic ki Wal de mar Do mbek.
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Pro gram „Mo je -Two je -Na sze war to ści – Pro gram pro fi lak tycz ny w Po wie cie Gli wic kim” jest współ fi nan so wa ny ze środ ków Wo je wódz -
twa Ślą skie go w ra mach kon kur su dla po wia tów ziem skich pod na zwą Wzmac nia nie roz wo ju lo kal nych sys te mów pro fi lak ty ki i roz wią -

zy wa nia pro ble mów al ko ho lo wych oraz prze ciw dzia ła nia prze mo cy w ro dzi nie
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Kon cert
wdzięcz no ści
9 li sto pa da w sa li OSP w Pil cho wi -
cach od był się kon cert de dy ko wa -
ny Ele ono rze Len ży -Py ce. Ini cja to -
ra mi te go wy da rze nia by li daw ni
ucznio wie pa ni Ele ono ry, któ rzy mu -
zy ką i śpie wem chcie li po dzię ko -
wać za prze ka za ną im wie dzę i la ta
mu zycz nej edu ka cji, a or ga ni za to -
rem kon cer tu by ło Sto wa rzy sze nie
Pil cho wi cza nie Pil cho wi cza nom.

Pa ni Ele ono ra Len ża -Py ka przed la ty za -
ło ży ła w Pil cho wi cach fi lię gli wic kie go
Ogni ska Mu zycz ne go, w któ rej uczy ła
gry na pia ni nie i akor de onie. Fi lia li czy ła
przez la ta za wsze ok. 20 uczniów. Od by -
wa ły się obo wiąz ko we po pi sy kwar tal ne,
a ucznio wie uświet nia li swy mi wy stę pa -
mi licz ne im pre zy oko licz no ścio we, kon -
cer to wa li też po za Pil cho wi ca mi, zdo by -
wa jąc wy róż nie nia i na gro dy. Ze wzglę -
du na trud no ści or ga ni za cyj ne i for mal ne
pil cho wic ka fi lia za koń czy ła dzia łal ność
w 1992 r. Pa ni Ele ono ra kon ty nu owa ła
pra cę, pro wa dząc dzia łal ność pry wat ną.
To wspa nia ły na uczy ciel, jak ma ło kto
po tra fi „za ra żać” swo ją pa sją i umi ło wa -
niem – nie tyl ko mu zycz ne go – pięk na.
Dziś jest już na za słu żo nej eme ry tu rze,
ale na dal wspie ra mło dych mu zy ków,
swo ich daw nych wy cho wan ków. (AR)

„Czar ne na bia łym. To oczy wi ste,
że war to czy tać” – tak brzmiał ty tuł
kon fe ren cji, któ ra od by ła się 6 li -
sto pa da w Cen trum Edu ka cyj no -
-Kon gre so wym Po li tech ni ki Ślą skiej
w Gli wi cach.
Im pul sem do or ga ni za cji kon fe ren cji był
ob cho dzo ny w 2014 r. ju bi le usz 650-le -
cia książ ki, któ ry ogło szo ny zo stał Ro -
kiem Czy tel ni ka. Ho no ro wy pa tro nat
nad tym ogól no kra jo wym przed się wzię -
ciem ob jął Bro ni sław Ko mo row ski, pre -
zy dent Rze czy po spo li tej Pol skiej.

Na kon fe ren cję w Gli wi cach tłum -
nie przy by li bi blio te ka rze z wszyst kich
ty pów bi blio tek i na uczy cie le, nie tyl ko
z Gli wic, po wia tu gli wic kie go i wo je -

wódz twa ślą skie go. Uczest ni cy kon fe -
ren cji w czę ści pierw szej wy słu cha li
re fe ra tów te ma tycz nie zwią za nych
z ty tu łem kon fe ren cji, by na stęp nie
wziąć udział w czę ści warsz ta to wej.

Z wiel kim za in te re so wa niem wy słu -
cha no wy stą pień: dr. Mar ka Kacz ma -
rzy ka z Uni wer sy te tu Ślą skie go pt.
„Neu ro tycz ny aspekt pro ce su czy ta nia.
Książ ka ja ko prze dłu że nie em pa tii lu -
strza nej”, dr. hab. Ar tu ra Jaz do na
z Uni wer sy te tu Ada ma Mic kie wi cza
w Po zna niu pt. „Nie czy, ale ja cy bę -
dzie my po trzeb ni. O ro li bi blio tek i bi -
blio te ka rzy w zmie nia ją cej się rze czy -
wi sto ści”, Mar ty ny Da row skiej z Po li -

tech ni ki Ślą skiej pt.
„Wy szu ki war ka za -
so bów bi blio tecz -
nych Pri mo w Bi -
blio te ce Głów nej
Po li tech ni ki Ślą -
skiej”, dr. hab.
Krzysz to fa Mar ka
Bą ka z Uni wer sy te -
tu Ślą skie go pt.
„Po co ko mu dziś
eks li bris” oraz An -
drze ja Wy cho wań -
ca z fir my Bez kar -
tek.pl pt. „Wir tu al -

na bi blio te ka bez kar tek.pl”. Warsz ta ty
skła da ły się z dwóch se sji, każ da
po trzy te ma ty do wy bo ru. Uczest ni cy
kon fe ren cji mo gli więc, zgod nie ze
swo imi za in te re so wa nia mi, brać w nich
czyn ny udział. Zaj mo wa no się m.in. ta -
ki mi za gad nie nia mi jak: przy kła dy do -
brych prak tyk w bi blio te kach pu blicz -
nych, fa scy na cje czy tel ni cze, bu do wa -
nie re la cji z oto cze niem czy warsz tat
in for ma cyj ny i na rzę dzia cy fro we bi -
blio te ka rza. 

Kon fe ren cję zor ga ni zo wa li: Bi blio -
te ka Głów na Po li tech ni ki Ślą skiej,
Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na w Gli wi -
cach, Po wia to wa Bi blio te ka Pu blicz na
w Gli wi cach z sie dzi bą w Py sko wi cach
i Gli wic ki Ośro dek Me to dycz ny.

– Kon fe ren cja ta by ła pierw szym
wspól nym przed się wzię ciem czte rech
in sty tu cji zwią za nych z edu ka cją czy -
tel ni czą i upo wszech nia niem książ ki
z mia sta i po wia tu gli wic kie go – mó wi
Kry sty na Wo łoch, dy rek tor Po wia to wej
Bi blio te ki Pu blicz nej w Gli wi cach
z sie dzi bą w Py sko wi cach. – Roz po -
czę ła ona pro ces in te gra cji te go śro do -
wi ska, któ ry to pro ces, mam na dzie ję,
urze czy wist ni się w ko lej nych te go ty -
pu lub po dob nych przed się wzię ciach. 

(KW)

W Ro ku Czy tel nic twa 
W Mu zeum Miej skim w Py sko wi -
cach obej rzeć moż na wy sta wę pt.
„20-le cie ga ze ty miej skiej – Prze -
glą du Py sko wic kie go”. Na jej
otwar ciu nie za bra kło by łych re -
dak to rów na czel nych oraz dzien ni -
ka rzy, któ rzy przez te wszyst kie la ta
współ pra co wa li z ga ze tą. Przy by li
tak że go ście – wła dze miej skie
oraz sym pa ty cy i czy tel ni cy ga ze -
ty.
Eks po zy cję przy -
go to wa li Bo że na
Ja rzą bek i Wła dy -
sław Ma co wicz,
ku stosz mu zeum.
Ze bra nych po wi tał
re dak tor na czel ny
Krzysz tof Ła pu -
cha, dzię ku jąc
za pra cę i współ -
pra cę. Wła dy sław
Ma co wicz przed -
sta wił krót ką, ale
mo men ta mi burz li -
wą hi sto rię miej -
skiej ga ze ty, któ rej
pierw szy nu mer uka zał się w li sto pa -
dzie 1994 r.

„Prze gląd Py sko wic ki” jest ga ze tą
sa mo rzą do wą, nie od płat ną, wy da wa -
ną przez Sa mo rząd Mia sta Py sko wi -
ce. Pierw szym jej re dak to rem na czel -
nym był Alek san der Ci chorz, dru gim
An to ni Drew niak, a trze cim – obec -
nie peł nią cy tę funk cję Krzysz tof Ła -
pu cha. Jed nym z naj lep szych piór ga -
ze ty był Mi ro sław Dą brow ski, po lo -
ni sta i na uczy ciel, któ ry na otwar ciu
wy sta wy cie pło wspo mi nał mo men -
tami nie ła twą, ale cie ka wą pra cę
w „Prze glą dzie Py sko wic kim”. Du ży
wkład w kształ to wa nie się ga ze ty
przez la ta wno si li współ pra cow ni cy,
pi szą cy pra cow ni cy Urzę du Miej skie -
go w Py sko wi cach oraz jed no stek or -
ga ni za cyj nych mia sta ta kich jak
szko ły, bi blio te ka itd. oraz oczy wi -
ście ze spo ły re dak cyj ne. Wie lo let nim

re dak to rem tech nicz nym ga ze ty był
Piotr De ni sie wicz. 

Przez la ta zmie nia ła się sza ta gra -
ficz na ga ze ty, tre ści ar ty ku łów oraz jej
dzien ni kar ski kształt. Za wsze jed nak
by ła po czyt na i lu bia na przez miesz -
kań ców. Przy to czo no na wet aneg do tę,
kie dy na po cząt ku ist nie nia ga ze ty du -
ży na kład zgar nę ła jed na z ob rot nych

py sko wi cza nek i po zło tów ce sprze da -
wa ła „Prze gląd Py sko wic ki” na miej -
skim tar gu. Na kład scho dził jak świe że
bu łecz ki.

Na wy sta wie moż na oglą dać ze bra ne
i po se gre go wa ne nu me ry ga ze ty z mi -
nio ne go dwu dzie sto le cia, licz ne cie ka -
wost ki, a tak że in ne ga ze ty lo kal ne, ja -
kie uka zy wa ły się na py sko wic kim ryn -
ku, w tym rów nież ga zet ki pa ra fial ne.

– Pod su mo wu jąc dwu dzie sto le cie
wy da wa nia na szej lo kal nej ga ze ty, bar -
dzo ser decz nie dzię ku je my wszyst kim,
któ rzy przez ten czas współ dzia ła li
w przy go to wa niu ma te ria łów do dru ku,
a szcze gól nie ze spo ło wi re dak cyj ne mu
– mó wił Wła dy sław Ma co wicz.

Wy sta wę moż na zwie dzać do 31
grud nia od wtor ku do so bo ty
w godz. 16.00-18.00 i w nie dzie lę
od 15.00 do 17.00. W po nie dział ki nie -
czyn ne. Wstęp wol ny. (MFR)

Jubileusz i wystawa

Po nad sto pięk nych prac wy ko na li
uczest ni cy Po wia to we go Kon kur su
Pla stycz ne go „Sprzęt ga śni czy
wczo raj i dziś”. 

Te mat kon kur su za in spi ro wał wie lu
przed szko la ków oraz uczniów szkół
pod sta wo wych i gim na zjów, któ rzy na -
ma lo wa li, na ry so wa li i wy ko na li m.in.
ma kie ty wo zów stra żac kich i urzą dzeń
słu żą cych do ga sze nia po ża ru oraz ra -
to wa nia ży cia. Pod czas pod su mo wa nia
kon kur su, któ re od by ło się 6 li sto pa da
w sta ro stwie, lau re aci ode bra li licz ne

na gro dy, wrę czo ne przez sta ro stę gli -
wic kie go Mi cha ła Nie szpor ka, Sła wo -
mi ra Adam czy ka z Za rzą du Po wia tu
Gli wic kie go, An drze ja Frej no – pre ze -
sa Za rzą du Po wia to we go Związ ku OSP
RP w Gli wi cach oraz st. kpt. Je rze go
Gro chow skie go z Ko men dy Miej skiej
Pań stwo wej Stra ży Po żar nej w Gli wi -
cach. Pierw sze miej sca w po szcze gól -
nych ka te go riach za ję li: Adam Par -
chań ski z Przed szko la nr 5 w Py sko wi -
cach, Ka ro li na Pa ter z SP w Rud nie, Ju -
lia My sło wiec ka z SP w Klesz czo wie

i He le na John z Gim na zjum
w Wie low si. Spe cjal ne gra tu la -
cje otrzy ma ła naj młod sza
uczest nicz ka kon kur su, trzy let -
nia Wik to ria Kan sy.

Kon kurs zor ga ni zo wa ło Sta -
ro stwo Po wia to we w Gli wi cach
przy współ udzia le Za rzą du Po -
wia to we go Związ ku OSP RP
w Gli wi cach oraz Ko men dy
Miej skiej Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Gli wi cach. (RG)

Pla stycz ne zma ga nia 

W Szko le Pod sta wo wej w Rud nie
pod su mo wa no Ogól no pol ski Kon -
kurs Li te rac ko -Ar ty stycz ny „Ma -
gicz ny świat za ba wek: wy ru sza my
w po dróż z ulu bio ny mi za baw ka -
mi”. 
Na kon kurs, zor ga ni zo wa ny przez SP
w Rud nie przy współ pra cy z Mu zeum
Wsi Opol skiej w Opo lu, wpły nę ło bli -
sko 200 prac z ca łej Pol ski. Je go
uczest ni cy – ucznio wie klas od IV
do VI, mie li za za da nie wy ko nać ksią -
żecz kę z wła snym opo wia da niem na te -
mat przy gód swo jej ulu bio nej za baw ki
oraz ilu stra cja mi lub fo to gra fia mi.
Z za da nia te go wy wią za li się zna ko mi -
cie, o czym świad czy ły na gro dzo ne
pra ce, wy sta wio ne w sa li, gdzie 20 li -
sto pa da zor ga ni zo wa no pod su mo wa nie
kon kur su. 

Licz nych go ści przy wi ta ła dy rek tor
szko ły Ewa Do hr mann. Przy po mnia ła
przy tym, że 20 li sto pa da jest od 25 lat
ob cho dzo ny na świe cie ja ko Po wszech -

ny Dzień Dziec ka, a w na szym kra ju
po raz pierw szy – ja ko Ogól no pol ski
Dzień Praw Dziec ka. Na wią zy wał
do te go tak że w swym li ście skie ro wa -
nym do spo łecz no ści szkol nej w Rud -
nie rzecz nik praw dziec ka Ma rek Mi -
cha lak. Ucznio wie za pre zen to wa li
przed sta wie nie mó wią ce o pra wach
dzie ci, a przy wo łu ją ce po stać kró la
Ma ciu sia I. 

Lau re aci kon kur su otrzy ma li licz ne
na gro dy ufun do wa ne przez spon so rów
i po da run ki od rzecz ni ka praw dziec ka,
wrę czo ne m.in. przez za stęp cę wój ta
Gmi ny Ru dzi niec An drze ja Ho sza, dy -
rek tor Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry
w Ru dziń cu Da nu tę Czok i Re na tę
Böhm – pre zes Sto wa rzy sze nia
na Rzecz Od no wy i Roz wo ju Lo kal ne -
go So łec twa Rud no. Uro czy stość za -
koń czy ła lek cja mu ze al na przy go to wa -
na przez An nę Ban nert z Mu zeum Wsi
Opol skiej w Opo lu, po świę co na tra dy -
cyj nym za baw kom dzie cię cym.
Nad ca ło ścią czu wa ła po my sło daw czy -
ni i „du sza” te go wy da rze nia, Bo że na
Kacz mar czyk.

Kon kurs od by wał się pod ho no ro -
wym pa tro na tem: Mar ka Mi cha la ka –
rzecz ni ka praw dziec ka, Sta ni sła wa Fa -
be ra – ślą skie go ku ra to ra oświa ty, Mi -
cha ła Nie szpor ka – sta ro sty gli wic kie -
go, Krzysz to fa Ob rzu ta – wój ta Gmi ny
Ru dzi niec, Ja na Spał ka – nad le śni cze -
go Nad le śnic twa Ru dzi niec, Gmin ne go
Ośrod ka Kul tu ry Ru dzi niec oraz Sto -
wa rzy sze nia na Rzecz Od no wy i Roz -
wo ju Lo kal ne go So łec twa Rud no.

Peł ne wy ni ki kon kur su znaj du ją się
na stro nie www.sprud no.edu.pl. 

(RG)

Ma gicz ny świat dzie ci

Wśród prac do mi no wa ły ry sun ki, ale nie za -
bra kło też form prze strzen nych.
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Pod czas kon cer tu pa ni Ele ono ra
ode bra ła wie le po dzię ko wań
od swych uczniów.
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Pod czas lek cji mu ze al nej dzie ci mo -
gły po znać za baw ki swych ro dzi -
ców.
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Wy sta wę otwo rzy li Wła dy sław Ma co wicz (pierw szy
z pra wej) i Krzysz tof Ła pu cha.
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Cie ka wy wy kład nt. eks li bri su wy gło sił dr hab. Krzysz tof
Ma rek Bąk.
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Nie zwy kły czas Bo że go Na ro -
dze nia mu si prze bie gać w nie -
co dzien nej sce ne rii, to też

przy go to wa niom do świąt to wa rzy szy -
ły za wsze za bie gi po rząd ko wa nia –
szo ro wa no ścia ny i pod ło gi, my to
okna, omia ta no po wa ły, sprzą ta no
obej ście. Wszech obec na dziś cho in ka
przy wę dro wa ła do nas z Nie miec i po -
ja wi ła się naj pierw w ślą skich mia -
stach, w pierw szej po ło wie XIX wie ku
w do mach miesz czan nie miec kie go,
a w dru giej – rów nież pol skie go po -
cho dze nia. Na wsi aż do po cząt -
ków XX wie ku sym bo licz ną bo żo na ro -
dze nio wą de ko ra cją był wierz cho łek
lub ga łąz ki drzew ka zwi sa ją ce z su fi tu
i zdo bio ne jabł ka mi, orze cha mi, drob -
ny mi cia stecz ka mi i pa pie ro wy mi łań -
cu cha mi, a przede wszyst kim „be tlej -
ka” – szop ka be tle jem ska ze żłob kiem.
W prze ci wień stwie do kra kow skich
od po wied ni ków, wzo ro wa nych na
strze li stych ko ścio łach, ślą ska „be tlej -
ka” jest szo pą, sza ła sem pa ster skim
lub gór ską gro tą wy peł nio ną gip so wy -
mi, gli nia ny mi lub drew nia ny mi fi gur -
ka mi. Obok po sta ci wzię tych z Ewan -
ge lii po ja wia li się tam ślą scy chło pi,
rol ni cy, han dla rze, Ży dzi i zwie rzę -
ta. I to nie tyl ko w do mo wych szop -
kach, ale i w sta jen kach usta wia nych
w ko ścio łach. 

Wwi gi lij ny dzień obo wią zy -
wał ści sły post – i to
wszyst kich do mow ni ków,

łącz nie z dzieć mi i ze zwie rzę ta mi. Jed -
na z miesz ka nek po wia tu gli wic kie go
wspo mi na jąc dzie ciń stwo przy pa da ją -
ce na czas przed I woj ną świa to wą,
opo wia da ła, że ra no po da wa no dzie -
ciom ka wę zbo żo wą, a po tem aż

do wie cze rzy wi gi lij nej nikt nie pił już
na wet kro pli wo dy. Sta ra no się w tym
dniu rów nież ni cze go nie po ży czać, że -
by nie po zbyć się w ten spo sób z do mu
szczę ścia. Szczę ście na to miast mógł
do obej ścia przy nieść męż czy zna, je że -
li ja ko pierw szy w wi gi lij ny po ra nek
za wi tał do czy je goś do mu.

Po po łu dniu, za nim pierw sza gwiaz -
da wska za ła czas sia da nia do sto łu, we
wsi – zwłasz cza przed dwo rem dzie dzi -
ca i pro bo stwem – roz le ga ły się strza ły.

To mło dzi chłop cy strze la li z bi czów
na wi wat. Póź niej bi cze za stą pio ne zo -
sta ły ra ca mi lub pe tar da mi, gdyż
w Gie rał to wi cach za ba wa z bi cza mi
pew ne go ro ku skoń czy ła się po waż ny -
mi oka le cze nia mi i wła dze jej za bro ni -
ły.

Wi gi lij ny stół od za wsze na -
kry wa no od święt nie i bar -
dzo sta ran nie. Uwa ża no

rów nież, że wsta wa nie od nie go pod -
czas wie cze rzy to zła wróż ba. W pew -

nej ślą skiej ro dzi nie w Py sko wi cach
kil ka do brych lat te mu pod czas wi gi lij -
ne go po sił ku za ciął się ada pter i pły ta
wy gry wa ła przez pół go dzi ny je den
wers ko lę dy „przy bie że li do Be tle -
jem…, przy bie że li do Be tle jem…”, bo
nikt z do mow ni ków nie śmiał wstać
od świą tecz ne go sto łu, by prze sta wić
igłę od twa rza cza, za nim wszy scy do -
mow ni cy nie skoń czy li wie cze rzy. War -
to zwró cić uwa gę na za cho wa ną do dziś
nie zwy kłość te go po sił ku – uro czy ste
bie sia do wa nie od by wa się przy sto le
za sta wio nym wy łącz nie po st ny mi po -
tra wa mi i w to wa rzy stwie tyl ko naj bliż -
szych osób. Wie cze rza mia ła re li gij ny,
a więc pod nio sły cha rak ter – ubie ra no
się ele ganc ko, po si łek roz po czy na ło
czy ta nie frag men tu Ewan ge lii o na ro -
dze niu Je zu sa Chry stu sa, a po tem na stę -
po wa ła wspól na mo dli twa wszyst kich
do mow ni ków ini cjo wa na przez oj ca ro -

dzi ny. Pod czas spo ży wa nia po traw nie
wy pa da ło śmiać się czy ha ła so wać ani
roz ma wiać na te ma ty fry wol ne. Na sto -
le usta wia no też do dat ko wy ta -
lerz, dla sa mot nej oso by, zbłą -
ka ne go go ścia, dla ko -
goś bied ne go al bo dla
sa me go Pa na Bo ga
lub na pa miąt kę bli -
skich, któ rzy ode szli.
Pu ste na kry cie do dziś
sym bo li zu je rów nież du cho wą obec -
ność zmar łej oso by z ro dzi ny. Ła ma nie
się opłat kiem nie by ło tak po wszech ne
jak dzi siaj, ale na na kry tym bia łym ob -
ru sem sto le obo wiąz ko wo sta wia no
krzyż i świe ce. Kon ty nu acją te go zwy -
cza ju jest sta wia nie krzy ża i świec
w cza sie tzw. „ko lę dy” czy li wi zy ty
księ dza w do mu swo ich pa ra fian.
Wspo mnie niem sta jen ki be tle jem skiej
by ło sian ko wkła da ne pod bia ły ob rus,
naj czę ściej w na ro żach sto łu. W nie któ -
rych do mach sian ko ukła da no na pod ło -
dze al bo sta wia no w ką cie sło mia ny
snop. Na sian ku nie rzad ko kła dzio no
po kil ka ząb ków czosn ku, aby uchro nić
się przed cho ro ba mi.

Licz ba po traw na wi gi lij nym sto -
le za le ża ła od za moż no ści do mu
i czę sto wie cze rza nie za li cza ła

się do szcze gól nie wy staw nych – od co -
dzien nej róż ni ła się tyl ko tym, że po ja -
wia ły się na sto le po tra wy przy go to wy -
wa ne wy łącz nie raz w ro ku, na tę wła -

śnie oka zję.
W bo gat szych
do mach (zwy -
czaj ten praw do -
po dob nie przy -
wę dro wał z pol -
skich Kre sów)
szy ko wa no dwa -
na ście po traw,
bo ty le jest mie -
się cy w ro ku
i ty lu by ło apo -
sto łów… Z cza -
sem wśród dań,
rów nież w po -
wie cie gli wic -
kim, obok ty po -
w o  ś l ą  s k i c h  
po traw kró lo -
wał czer wo ny
barszcz z uszka -
mi, zu pa grzy bo -
wa, karp przy go -
to wy wa ny na
róż ne spo so by,
śle dzie, kom pot
z su szu i ku tia.
Oso by ro dem
z Po znań skie go
ja da ły w tym
s z c z e  g ó l  n y m
dniu m.in. sza re
klu ski na dzie wa ne grzy ba mi, po cho -
dzą cy z Rze szowsz czy zny pre fe ro wa li
bia ły po st ny barszcz z grzy ba mi,
a z Kie lec czy zny np. groch z ka pu stą.
Przed sta wi cie le każ de go re gio nu Pol ski
osie dla ją cy się na Gór nym Ślą sku wno -
si li do ku li nar ne go ty gla ko lej ne sma ki.
Tra dy cyj na jed nak ślą ska wi gi lia za czy -
na ła się od „sie mie niot ki” – wy wa ru
z ko no pi, do któ re go do da wa no ka szę
(gry cza ną lub ja gla ną), a cza sem rów -
nież groch. Obo wiąz ko wym skład ni -
kiem wie cze rzy by ły po tra wy z ma -
kiem, któ ry po dob nie jak ziar na zbóż,
su szo ne owo ce, miód, grzy by i orze chy
sym bo li zo wał uro dzaj i płod ność, a tak -
że łącz ność z za świa ta mi. Cza sem na -
peł nia no ma kiem tzw. „pucz ki” – ro dzaj
pącz ków wkła da nych do gli nia ne go
garn ka i za le wa nych odro bi ną roz to pio -
ne go ma sła, ale naj czę ściej po da wa no
wspo mnia ne już „ma ków ki” – zmie lo -
ny mak z do dat kiem ba ka lii, ugo to wa ny
na mle ku, prze kła da ny war stwa mi bu -
łek, cia sta lub klu sek. Jed ną z naj star -
szych ob rzę do wych po traw jest „mocz -
ka” – gę sty sos na za smaż ce z ma sła
i mą ki z róż ny mi do dat ka mi. Wie lość
i zróż ni co wa nie tych do dat ków (są
wśród nich m.in. pier nik, ba ka lie, su -
szo ne grusz ki, pa ster nak i ciem ne pi wo)
spra wia ją, że nie mal każ da ślą ska ro dzi -
na po szczy cić się mo że nie co in nym
sma kiem tej po tra wy spo rzą dzo nej wg
prze pi sów pie czo ło wi cie prze ka zy wa -
nych z po ko le nia na po ko le nie. Ry by
po ja wia ły się po cząt ko wo tyl ko w bo -
ga tych do mach, z cza sem sta ły się pod -
sta wo wą po tra wą wi gi lij ną. Po wszech -
nie uwa ża no, że na le ży skosz to wać
choć odro bi nę z każ de go wi gi lij ne go
da nia, co gwa ran to wać mia ło po myśl -
ność w ko lej nym ro ku. 

Pre zen ty pod cho in kę przy no si ło
w po wie cie gli wic kim no wo na -
ro dzo ne Dzie ciąt ko – na pa miąt kę

da rów zło żo nych w sta jen ce, a dzie ciom
w na gro dę za do bre za cho wa nie. Z cza -
sem do na sze go po wia tu przy fru wać za -
czął rów nież przy no szą cy po da run ki
Anio łek, któ ry ko rze nia mi się gał środ -
ko wych i wschod nich czę ści na sze go
kra ju. Z Po zna nia przy był też Gwiaz dor
lub cza sa mi tzw. Gwiazd ka. Licz ba
i oka za łość pre zen tów skła da nych
pod cho in ką róż ni ła się w po szcze gól -
nych do mach, jed nak Dzie ciąt ko by wa ło
zwy kle hoj niej sze od Mi ko ła ja, któ ry
tra fiał do ślą skich do mów już 6 grud nia.
Nie zmier nie waż ne by ło rów nież wspól -
ne do mo we ko lę do wa nie. Ci, któ rzy po -
tra fi li grać na in stru men tach, ocho czo
akom pa nio wa li po zo sta łym do mow ni -
kom, a me lo dia śpie wa nych ko lęd i pa -
sto ra łek nio sła się wy so ko w roz gwież -
dżo ne nie bo, na chwa łę Naj wyż sze mu!

Nie odzow ną czę ścią Wi gi lii by ło
uczest nic two w pa ster ce –ra do -
snym wy śpie wy wa niem ko lęd

wi ta no no wo na ro dzo ne go Je zu ska, wie -
rząc, że oso bi sty udział we mszy za pew nia
szczę ście w nad cho dzą cym ro ku. W wi gi -
lię, jak i w syl we stra – nie na le ża ło ro bić
pra nia, aby wi szą ce przez noc nie spo wo -
do wa ło odej ścia któ re goś z do mow ni ków
do wiecz no ści. Et no gra fo wie w nie któ -
rych ob rzę dach świą tecz nych do pa tru ją
się po gań skie go kul tu zmar łych, ale bo żo -
na ro dze nio we i wi gi lij ne zwy cza je sza no -
wać na le ży, od da jąc w ten spo sób hołd
Bo gu, tra dy cji i wie rze przod ków.

Spi sa ne na pod sta wie sta rych do ku -
men tów, ar ty ku łów pra so wych i roz -
mów z miesz kań ca mi po wia tu

MAG DA LE NA FI SZER -RĘ BISZ
EWA PIESZKA

Nie zwy kły czas Bo że go Na ro dze nia

AD WEN TO WE WY RZE CZE NIA
Ad went to czas wy ci sze nia i wy strze ga nia się po kus – w tym ła kom -
stwa. W la tach mię dzy wo jen nych po ja wi ła się za cho wa na do dziś
w wie lu ślą skich do mach tra dy cja przy go to wy wa nia wień ca ad wen to -
we go. Jest to róż nych roz mia rów ko ło, uple cio ne z ga łą zek jo dły,
świer ka lub so sny, zdo bio ne we dle gu stu pa ni do mu wi cio krze wem,
bomb ka mi, prze wią za ne czer wo ną wstą żecz ką, na któ rym usta wia no
czte ry świe ce sym bo li zu ją ce czte ry nie dzie le ad wen to we. W każ dą
z tych nie dziel za pa la się ko lej ną świe cę, śpie wa jąc pie śni ad wen to -
we. Wień ce sta wia się naj czę ściej na sto le, nie gdyś pod wie sza no je
rów nież pod su fi tem. Dziś na miast ki wień ca w po sta ci róż no rod nych
bo żo na ro dze nio wych stro ików wie sza się na drzwiach do mo stwa.  Ad -
went nie od łącz nie wią że się z ra do snym wy cze ki wa niem na ma łe go
Je zu sa, z msza mi ro rat ni mi, na któ re ra no, a obec nie co raz czę ściej
wie czo rem po dą ża ją dzie ci oraz do ro śli, nio sąc ro rat nie lam pio ny i la -
ta ren ki, któ re są sym bo lem świa tła, roz ja śnia ją ce go mro ki grzesz nej
du szy. W ad wen cie ślą skie go spo dy nie pie ką pier ni ki, któ re mu szą po -
le żeć ja kiś czas w za mknię tym na czy niu, aby zmię kły za nim tra fią
na świą tecz ny stół.

Wie le świą tecz nych ozdób moż na ku pić na jar mar kach
ad wen to wych, or ga ni zo wa nych przed Bo żym Na ro dze -
niem.

Wśród wi gi lij nych po traw nie mo że za brak nąć ryb przy rzą dza nych na wie le
spo so bów.
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Bo że Na ro dze nie jest okre sem nie zwy kłym. To czas ra do ści z przyj ścia
na świat Bo żej Dzie ci ny, do cze go na wią zu je lu do wa na zwa „go dy”, po -
cho dzą ca od sta ro sło wiań skie go „god” – we so łość, ra dość, szczę śli wość,
uczta. Jest to jed nak ra dość szcze gól na, nie gło śna, hucz na, ale po łą czo -
na ze sku pie niem i wy ci sze niem, z po czu ciem pod nio sło ści i swo istej ta -
jem ni czo ści tych świąt, zwłasz cza wpro wa dza ją cej w nie wi gi lii. Się gnij my
w prze szłość i po wspo mi naj my, jak chwi le te prze ży wa li miesz kań cy po -
wia tu gli wic kie go, jak ślą skie tra dy cje gdzie nie gdzie prze pla ta ją się z kre -
so wy mi oraz oby cza ja mi z in nych re gio nów Pol ski, co wy ni ka z te go, że
po woj nie na Śląsk przy jeż dża li prze sie dleń cy ze Wscho du, a od koń ca
lat 40. XX wie ku przy by wa li tu taj za pra cą lu dzie z róż nych re gio nów Pol -
ski.
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Licz ba wy pad ków zwią za nych z pro wa dze niem dzia łal no ści
rol ni czej suk ce syw nie spa da, ale mi mo to na dal utrzy mu je
się na wy so kim po zio mie. Igno ro wa nie prze pi sów i za sad
bhp, a nie raz po pro stu nie szczę śli wy zbieg oko licz no ści są
przy czy ną wie lu wy pad ków w rol nic twie. W sy tu acji, gdy
doj dzie do ta kie go zda rze nia, trze ba znać pod sta wo we za sa -
dy udzie la nia pierw szej po mo cy przed me dycz nej, aby w po -
rę udzie lić jej po szko do wa ne mu. Umie jęt nie i w po rę udzie -
lo na po moc mo że w wie lu wy pad kach ura to wać ży cie po -
szko do wa ne mu lub za po biec cięż kim po wi kła niom w prze -
bie gu le cze nia. Na le ży tak że jak naj szyb ciej we zwać fa cho -
wą po moc me dycz ną. Pod czas za wia da mia nia o wy pad ku
służ bom ra tow ni czym trze ba po dać na stę pu ją ce da ne: ro dzaj
wy pad ku – tak jak np. uraz pi lar ką, upa dek z przy cze py itp.;
miej sce wy pad ku; to, ile osób jest po szko do wa nych; w ja kim
sta nie są po szko do wa ni – np. czy oso ba jest przy tom na; da -
ne per so nal ne oso by wzy wa ją cej po mo c.

Przed przy stą pie niem do udzie la nia po mo cy na le ży
spraw dzić czy miej sce, gdzie znaj du je się oso ba po szko -
do wa na, jest bez piecz ne. 

Pierw sza po moc w przy pad ku:
� omdle nia – na le ży uło żyć po szko do wa ne go na ple cach,
unieść mu no gi, skon tro lo wać od dech i tęt no oraz za pew nić
do stęp świe że go po wie trza;
� opa rze nia – na le ży jak naj szyb ciej schło dzić opa rzo ne
miej sce (naj le piej czy stą, zim ną i bie żą cą wo dą, przez co naj -
mniej 15-20 mi nut). Nie na le ży usu wać po wsta łych pę che -
rzy. Po schło dze niu ra ny opa rze nio wej na le ży na nią za ło żyć
czy sty, naj le piej ja ło wy opa tru nek; 
� od mro że nia – na le ży stop nio wo (nie gwał tow nie!) ogrze -
wać od mro żo ne czę ści cia ła wo dą, po cząw szy od chłod nej aż
do cie płej. Na stęp nie za ło żyć su chy czy sty opa tru nek. Miejsc
od mro żo nych nie wol no na cie rać śnie giem, spi ry tu sem ani
ogrze wać gwał tow nie go rą cą wo dą; 

� po ra że nia prą dem – na le ży pa -
mię tać, aby w przy pad ku udzie la -
nia po mo cy po szko do wa ne mu
w wy ni ku po ra że nia prą dem
w pierw szej ko lej no ści za dbać
o wła sne bez pie czeń stwo. W tym
ce lu trze ba od ciąć do pływ prą du
naj szyb ciej jak to moż li we. Na -
stęp nie na le ży za dzwo nić po po go -
to wie. Po upew nie niu się, że do -
pływ prą du zo stał od cię ty spraw -
dzić, czy ran ny od dy cha i czy ma
tęt no. Je śli jest to ko niecz ne, na le -
ży za sto so wać sztucz ne od dy cha -
nie lub ma saż ser ca. Przed wy ko na niem tej czyn no ści na le ży
upew nić się czy nie ma zła mań lub ob ra żeń we wnętrz nych;
� zła ma nia – na le ży unie ru cho mić dwa sta wy są sia du ją ce ze

zła ma ną ko ścią lub dwie są sied nie ko ści, gdy
uszko dzo ny jest staw. Je że li kość prze bi ła
skó rę i ra na ob fi cie krwa wi, na le ży za ta mo -
wać krwa wie nie, ale nie na le ży pró bo wać na -
sta wiać ko ści ani oczysz czać ra ny. Na le ży za -
ło żyć ja ło wy opa tru nek i na tych miast we -
zwać po go to wie. Nie na le ży prze su wać po -
szko do wa ne go, gdy ma uszko dzo ny krę go -
słup, szy ję lub mied ni cę;
� za trzy ma nia ak cji ser ca – po szko do wa ne go
uło żyć na ple cach na twar dym pod ło żu, od -
giąć gło wę do ty łu i dwu krot nie wdmuch nąć
po wie trze do płuc. Na wy bra nym miej scu
uci sku na le ży po ło żyć dłoń, przy czym pal ce
po win ny być od gię te ku gó rze, by nie do ty kać
klat ki pier sio wej. Dru gą dłoń na le ży po ło żyć
na grzbiet dol nej rę ki. Ra mio na mu szą znaj -
do wać się w po zy cji pro sto pa dłej do klat ki
pier sio wej. Przy wy pro sto wa nych łok ciach,

na za sa dzie dźwi gni, na le ży na ci skać na mo stek,
wci ska jąc go na od po wied nią głę bo kość w kie -

run ku krę go słu pa z czę sto tli wo ścią oko ło 100
ra zy na mi nu tę;
� ura zu gło wy – przy ude rze niu w gło wę ist -
nie je nie bez pie czeń stwo ura zu mó zgo we go
i póź niej szych po waż nych kom pli ka cji. Gdy

gło wa krwa wi, na le ży za ło żyć opa tru nek, za ban da żo wać
i ka zać po szko do wa ne mu le żeć, do mo men tu przy jaz du le ka -
rza.

Udzie le nie pierw szej po mo cy uła twi ap tecz ka, dla te go
trze ba ją mieć w każ dym go spo dar stwie. Na le ży spraw dzać,
czy ni cze go w niej nie bra ku je i czy wszyst ko ma ak tu al ną
da tę waż no ści.

Pa mię taj my, że każ dy świa dek zda rze nia, w któ rym stan
zdro wia lub ży cia in nej oso by są za gro żo ne, ma obo wią zek
udzie lić jej pierw szej po mo cy.

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

Oto py ta nia kon kur so we:
1. W przy pad ku za trzy ma nia ak cji ser ca:
a. na le ży po szko do wa ne go uło żyć na ple cach na twar dym pod ło żu, od giąć gło wę
do ty łu i dwu krot nie wdmuch nąć po wie trze do płuc,
b. na le ży po szko do wa ne go uło żyć na bo ku na twar dym pod ło żu, od giąć gło wę
do ty łu i trzy krot nie wdmuch nąć po wie trze do płuc,
c. na le ży po szko do wa ne go uło żyć na ple cach na mięk kim pod ło żu, od giąć gło wę
do ty łu i dwu krot nie wdmuch nąć po wie trze do płuc.
2. W przy pad ku, gdy po szko do wa ny ma uszko dzo ny krę go słup: 
a. na le ży prze nieść po szko do wa ne go w bez piecz ne miej sce, 
b. nie wol no go ru szać w żad nym wy pad ku, 
c. nie wol no go ru szać – chy ba, że ra tu je my ran ne go przed po ża rem lub wy bu chem.
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 gra ła
Ju sty na Łu ka sik. Na zdję ciu ze
swo imi dzieć mi – Ma tyl dą i To bia -
szem – w chwi lę po ode bra niu na -
gro dy, dra bi ny ufun do wa nej przez
Pla ców kę Te re no wą KRUS w Gli wi -
cach. 

KRUS pro mu je bez piecz ną pra cę

Pierw sza po moc przed me dycz na 

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.

Fo
 to

: R
. G

oz
 d

ek

Ty tu ło wa or ga ni za cja za jęć ple ne ro -
wych by ła re ali zo wa na w opar ciu
o pra cę spo łecz ną wie lu wo lon ta riu szy
– człon ków na sze go Sto wa rzy sze nia
Pil cho wi cza nie Pil cho wi cza nom, Ra dy
So łec kiej Pil cho wic, pra cow ni ków pil -
cho wic kie go przed szko la i in nych

osób, w part ner stwie z Gmi ną Pil cho -
wi ce, któ ra udzie li ła nam po życz ki
w wy so ko ści do fi nan so wa nia unij ne go
na za kup urzą dzeń pla cu za baw i si łow -
ni ze wnętrz nej. 

W ra mach pro jek tu zor ga ni zo wa ne
zo sta ły w pil cho wic kim par ku (w okre -
sie od 24 czerw ca do 30 wrze śnia) 41
ra zy za ję cia ru cho we dla do ro słych, 18
ra zy za ję cia ru cho wo -pla stycz ne dla
dzie ci oraz 61 ra zy za ję cia dla mło dzie -
ży z Do mu Po mo cy Spo łecz nej oo. Ka -
mi lia nów. Wszyst kie za ję cia pro wa dzi -
ły oso by z od po wied ni mi kwa li fi ka cja -
mi.

Dzie ci świet nie się ba wi ły na spo -
tka niach pro wa dzo nych przez pe da go -
gów: Agniesz kę Ro bok, Mag da le nę
Ole szow ską, Te re sę Bo che nek, Ju lię
Ślu sar czyk, An nę Gleń oraz (dzię ki
wzor co wej współ -
pra cy z przed szko -
lem w Pil cho wi -
cach) – Bar ba rę Jan -
czyk, Han nę Ja ny,
Bar ba rę Dwor nik,
Agniesz kę Lot kow -
ską, Zu zan nę Ti -
szbie rek, Mar ce li nę
Kla ję i Mag da le nę
Ja no tę. Każ de spo -
tka nie koń czy ło się
za ba wą na par ko -
wym pla cu za baw,
któ ry pod ko niec lip -
ca zo stał roz bu do wa -
ny o ku pio ne w ra mach te go pro jek tu
urzą dze nia: ka ru ze lę tar czo wą, zjeż -
dżal nię, po most ru ro wy i grę „kół ko
i krzy żyk”. Ostat nie spo tka nie z dzieć -
mi uświet nił ko nik z brycz ką, któ ry
przy je chał do par ku dzię ki wła ści cie lo -
wi Ho dow li Za cho waw czej Ko ni ka
Pol skie go „Ba zy lia”, Ire ne uszo wi Wa -
si lew skie mu. 

Cykl spo tkań dla do ro słych za czę li -
śmy w czerw cu od za jęć ru cho wych

z kij ka mi nor dic wal king. W pierw szej
po ło wie sierp nia pro gram za jęć zo stał
roz sze rzo ny o ćwi cze nia na czte rech
urzą dze niach si łow ni ze wnętrz nej,
rów nież za ku pio nych w ra mach pro jek -
tu. Tu mu szę pod kre ślić, że urzą dze nia
si łow ni zo sta ły fa cho wo za mon to wa ne

bar dzo du żym na kła -
dem sił przez Woj cie -
cha Gąb kę, Zdzi sła wa
Klim cza ka, Jó ze fa Nie -
ry chło i Lu cja na Su li -
gę. Ko lej ny raz bar dzo
nam po mógł Piotr
Ciup ke, da jąc ma te ria -
ły bu dow la ne, a do nie -
go do łą czył Ge rard
Ko wol, przy wo żąc je
nie od płat nie do par ku. 

Siód me po ty w cza -
sie ćwi czeń wy ci ska li
z nas: Da wid Sa dec ki,
Ka ro li na Unic ka, Mag -

da le na War dziń ska, Da mian Ba łuch,
Grze gorz Sko pek, Sa bi na Kot, An drzej
We so łow ski, An drzej Zą bek oraz go -
ścin nie Wal de mar Ma ty sik – nie gdyś
bar dzo zna ny pił karz miesz ka ją cy
obec nie na sta łe w Niem czech. Bra ku je
nam te raz tych ćwi czeń – w przy szłym
ro ku po pro si my o jesz cze, dzię ku jąc
za te go rocz ne za ję cia. Każ de spo tka nie
koń czy ło się drob nym po czę stun kiem –
za rów no do ro śli, jak i dzie ci mu szą
prze cież trosz kę uzu peł nić spa lo ne ka -
lo rie.

Znacz nie prze kro czy li śmy za ło żo ną
w pro jek cie śred nią 8 osób na za ję cia.
W za ję ciach dla do ro słych udział bra ło
śred nio 11,7 osób, dla dzie ci – 12,1
osób, dla mło dzie ży z DPS – 10,7 osób.

Bar dzo ser decz nie dzię ku ję wszyst -
kim oso bom za an ga żo wa nym w re ali -

za cję pro jek tu – tym pro wa dzą cym za -
ję cia i tym, któ rzy na za ję cia przy cho -
dzi li oraz tym czu wa ją cym nad spraw -
nym prze bie giem ca łe go przed się wzię -
cia. Trud no wszyst kich wy mie nić, ale
jed no jest pew ne – bez tak wiel kie go
wkła du pra cy spo łecz nej tak du żej gru -
py osób re ali za cja te go pro jek tu by ła by
nie do po my śle nia. 
AN NA SUR DEL – pre zes Sto wa rzy sze -
nia Pil cho wi cza nie Pil cho wi cza nom

Ak tyw ny wy po czy nek
w Pil cho wi cach 
Już za na mi re ali za cja unij ne go pro jek tu pod na zwą „Utwo rze nie miej sca
ak tyw ne go wy po czyn ku dla miesz kań ców so łec twa Pil cho wi ce po przez
or ga ni za cję za jęć ple ne ro wych oraz za kup urzą dzeń do ćwi czeń i za ba -
wy na świe żym po wie trzu”, współ fi nan so wa ne go ze środ ków Unii Eu ro pej -
skiej w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich 2007-2013. 

Do ro śli chęt nie bra li udział w za ję ciach nor dic wal -
king…
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…a dzie ci – w pla stycz nych, po któ rych był też czas
na gry ru cho we w par ku.
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Na grunt pol ski ak cję prze nio sła Mi ra
Sta ni sław ska -Meysz to wicz, za ło ży ciel -
ka Fun da cji „Na sza Zie mia”. Ta miesz -
ka ją ca w Au stra lii Po lka przed la ty po -
sta no wi ła, że rów nież jej ro dzin ny kraj
mu si zmie nić po dej ście do spraw za -
śmie ca nia na tu ry. To jej za pa ło wi i de -
ter mi na cji w dą że niu do ce lu za wdzię -
cza my, iż ak cja „Cle an Up The World”
zna la zła w Pol sce tak wie lu zwo len ni -
ków.

Mi ra Sta ni sław ska -Meysz to wicz
by ła 7 li sto pa da go ściem kon fe ren cji
pra so wej, zor ga ni zo wa nej przez Wo je -
wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi -
cach z oka zji 20-le cia Fun da cji „Na sza
Zie mia”. Ga brie la Le nar to wicz, ów cze -
sna pre zes Za rzą du WFO ŚiGW w Ka -
to wi cach (obec nie jest człon kiem Za -
rzą du Wo je wódz twa Ślą skie go) przed -
sta wi ła za sa dy współ pra cy fun du -
szu z or ga ni za cja mi po za rzą do wy mi,

po gra tu lo wa ła tak że efek tów dzia ła nia
Fun da cji „Na sza Zie mia”. Za de kla ro -
wa ła dal sze wspar cie ini cja tyw, któ -
rych ce lem jest kształ to wa nie po staw
pro eko lo gicz nych i sze ro ko ro zu mia na
edu ka cja eko lo gicz na. WFO ŚiGW
w Ka to wi cach w 2014 r. prze ka zał oko -
ło 1 mln 500 ty się cy zło tych or ga ni za -
cjom po za rzą do wym na dzia ła nia pro -
eko lo gicz ne.

– Zro bi li śmy du żo, ka wał do brej ro -
bo ty – mó wi ła Mi ra Sta ni sław ska -
-Meysz to wicz pod su mo wu jąc 20 lat
pra cy Fun da cji „Na sza Zie mia”. Przy -
po mnia ła też, że gdy star to wa ła z po -
my słem sprzą ta nia w Pol sce, cięż ko
by ło z nim się prze bić. Dla te go tak do -

ce nia zmia nę my śle nia Po la ków
o przy ro dzie i ko niecz no ści jej ochro -
ny, ja ka za szła od te go cza su.

Uczest ni czą cy w kon fe ren cji
Sła wo mir Brzó zek, pre zes Fun -

da cji „Na sza Zie mia”
mó wił, że „Sprzą ta nie
świa ta” od by wa się
na dwóch płasz czy znach. –
Pierw sza to rze czy wi ste sprzą ta -
nie – czło wiek ba ła ga ni, więc
mu si my po sprzą tać. Du żo waż -
niej szy jest jed nak po wód, dla
któ re go mu si my sprzą tać. Cho -
dzi o to, aby po sprzą tać so bie
w gło wach. Na tu ra bez nas so -
bie po ra dzi, my bez na tu ry so bie
nie po ra dzi my – stwier dził. 

Bog dan Gie bu row ski, za -
stęp ca dy rek to ra Re gio nal nej
Dy rek cji La sów Pań stwo wych
w Ka to wi cach wska zał na wy -
miar edu ka cyj ny i pro spo łecz ny
ak cji „Sprzą ta nie Świa ta”. Przy -
po mniał tak że, że w la sach
na te re nie ka to wic kiej dy rek cji
La sów Pań stwo wych ze bra no
w mi nio nym ro ku po nad 11 ty -
się cy me trów sze ścien nych
śmie ci. Le śni cy od lat to wa rzy -

szą eko lo gom.
W cza sie kon -
fe ren cji przed -
sta wio ne zo sta -
ły pla ny zwią -
za ne z ogól no -
pol ską in au gu -
ra cją „Sprzą ta -
nia Świa ta”
w 2015 r., któ ra
od bę dzie się
na te re nie Nad -
le śnic twa Sie -
wierz. 

F u n  d a  c j a
„Na sza Zie -
mia” po wsta ła

w paź dzier ni ku 1994 ro ku. Ce le dzia ła -
nia Fun da cji to m.in. ko or dy no wa nie

i roz wi ja nie ru chu Cle an Up The
World w Pol sce, pro mo cja idei

roz wo ju zrów no wa żo ne go, ak -
ty wi zo wa nie spo łecz no ści lo -
kal nych na rzecz ochro ny śro do -

wi ska na tu ral ne go oraz ini cjo wa -
nie i wspie ra nie dzia łań na rzecz ak tyw -
nej ochro ny przy ro dy. Lo kal nym part -
ne rem Fun da cji „Na sza Zie mia”
przy or ga ni za cji „Sprzą ta nia Świa ta”
jest od 17 lat Fun da cja „Zie lo nej Li gi”.
To ona prze nio sła tę ak cję na Śląsk. –

W 1997 ro ku zor ga ni zo wa li śmy ją
po raz pierw szy na te re nie Ślą skie go
Ogro du Bo ta nicz ne go – przy po mnia ła
An na Tar kow ska, pre zes „Zie lo nej Li -
gi”.

War to wie dzieć, że co ro ku na na -
szym te re nie or ga ni zo wa na jest ak cja
„Sprzą ta my Po wiat Gli wic ki”, do fi nan -
so wa na ze środ ków Po wia tu Gli wic kie -
go, a ko or dy no wa na przez Sta ro stwo
Po wia to we w Gli wi cach. Włą cza ją się
w nią ucznio wie szkół po nad gim na zjal -
nych oraz miesz kań cy do mów po mo cy
spo łecz nej z te re nu po wia tu, któ rzy tyl -
ko w cza sie te go rocz ne go sprzą ta nia
ze bra li bli sko 5 ton śmie ci. (RG)

EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
PPOOWWIIAATTUU  GGLLIIWWIICCKKIIEEGGOO

No wo cze sna Sta cja Uzdat nia nia
Wo dy dzia ła w Nie bo ro wi cach
od 5 li sto pa da. 

No wa sta cja za stą pi ła sta ry obiekt,
któ ry nie speł niał już obo wią zu ją -
cych wy mo gów i był wa run ko wo
do pusz czo ny do eks plo ata cji. Jest
w peł ni zauto ma ty zo wa na i pra cu je
w po wią za niu z czte re ma no wy mi
stud nia mi, za pew nia ją cy mi wo dę
znacz nie lep szej ja ko ści dla miesz -
kań ców gmi ny Pil cho wi ce i czę ści
Ryb ni ka. 

No wa sta cja ma wy daj ność śred -
nią 1300 m3 wo dy na do bę, w mak -
sy mal ną – 2400 m3. Wo da po zy ski -
wa na ze stud ni jest w niej na po wie -
trza na, a na stęp nie pod da wa na trój -
stop nio wej fil tra cji ci śnie nio wej. Li -
nia tech no lo gicz na mie ści się w ha li
o ku ba tu rze 1457,7 m3, a do ma ga zy -
no wa nia wo dy uzdat nio nej zo sta ły wy -
bu do wa ne zbior ni ki pod ziem ne o ob ję -
to ści 400 m3. Rów no cze śnie z od da -
niem do użyt ku sta cji na stą pi ło otwar -
cie no wej sie dzi by spół ki Pil cho wic -
kie go Przed się bior stwa Ko mu nal ne go.
Mie ści się ona w wy re mon to wa nym
i pod da nym ter mo mo der ni za cji bu dyn -
ku sta rej szko ły w Nie bo ro wi cach. 
In we sty cje te zo sta ły zre ali zo wa ne

głów nie z po ży czek 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
w kwo cie 3,65 mln zł, któ re w znacz nej
czę ści są uma rzal ne. Resz ta środ ków
po cho dzi z do ka pi ta li zo wa nia Pil cho -
wic kie go Przed się bior stwa Ko mu nal -
ne go Sp. z o. o. przez Gmi nę Pil cho wi -
ce oraz środ ków wła snych tej spół ki.
Łącz na war tość tych in we sty cji wy nio -
sła 6,6 mln zł. (RG)

Wo da no wej ge ne ra cji

Sprzą ta my już od 20 lat!
Fun da cja „Na sza Zie mia” już od 20 lat za chę ca Po la ków do udzia łu w ak cji „Sprzą ta nie Świa ta”. Ro bi to tak sku -
tecz nie, że mło de po ko le nie my śli już ina czej o przy ro dzie i jej ochro nie. Ak cja pro wa dzo na jest rów nież u nas,
prze bie ga jąc pod ha słem „Sprzą ta my Po wiat Gli wic ki”. 

Adam Cie kań ski, pre zes Pil cho wic kie go
Przed się bior stwa Ko mu nal ne go, pre zen -
tu je kry sta licz ną wo dę z no wej sta cji.
W kub ku ni żej jest wo da przed pod da -
niem jej pro ce so wi uzdat nia nia.
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Ko lej ne in we sty cje Po wia tu Gli wic -
kie go zy ska ły wspar cie fi nan so we
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.

W 2014 r. po wiat po zy skał do fi nan -
so wa nie na zre ali zo wa ne w la -
tach 2010-2013 za da nie in we sty cyj ne
„Mo der ni za cja in fra struk tu ry spor to -
wej przy Ze spo le Szkół Za wo do wych
Nr 2 w Knu ro wie”. WFO ŚiGW wsparł
tę mo der ni za cję, któ rej koszt cał ko wi ty
wy niósł po nad mi lion zł, w dwóch za -
kre sach. Na ter mo izo la cję i wy ko na nie
wen ty la cji me cha nicz nej ha li spor to -
wej po wiat otrzy mał do ta cję w wy so -
ko ści bli sko 7 tys. zł i ko rzyst ną po -
życz kę wy no szą cą po nad 171 tys. zł,
na to miast na de mon taż i uniesz ko dli -
wie nie war stwo wych płyt azbe sto wo -
-ce men to wych – do ta cję w wy so ko ści
nie mal 47 tys. zł. 

WFO ŚiGW współ fi nan su je rów nież
bę dą cą w trak cie re ali za cji wy mia nę
sto lar ki okien nej w bu dyn ku głów nym
Szpi ta la w Knu ro wie. Koszt tej in we -

sty cji wy no si po nad 717 tys. zł, z cze -
go po nad 450 tys. zł sta no wić bę dzie
ko rzyst na po życz ka z fun du szu, a po -
nad 21 tys. zł – je go do ta cja. To du że

przed się wzię cie, ma ją ce na ce lu wy -
mia nę wszyst kich okien w tym roz le -
głym i sta rym bu dyn ku, przy za cho wa -
niu ich pier wot ne go kształ tu ar chi tek -
to nicz ne go. No we okna są ele men tem
ter mo mo der ni za cji – za pew nią mniej -
sze zu ży cie ener gii nie zbęd nej
do ogrza nia obiek tu.

(RG)

Cen ne in we sty cje

TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW

WOJEWÓdZkiEGO FUNdUSZU

OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki 
WOdNEj W KATOWiCACh

W bu dyn ku głów nym Szpi ta la w Knu ro wie wy mie nio na zo sta nie sto lar ka
okien na. 
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Rów nież na na szym te re nie le śni cy wspie ra -
ją eko lo gów. Na zdję ciu sym bo licz ne drze -
wo w Nad le śnic twie Ru dzi niec sa dzą kilka
lat temu Mi ra Sta ni sław ska -Meysz to wicz
i ów cze sny nad le śni czy Ta de usz Ma mok. 

Pod czas kon fe ren cji, zor ga ni zo wa nej przez Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi cach. Od le wej: Ga brie la Le nar to -
wicz, Mi ra Sta ni sław ska -Meysz to wicz i An na Tar kow ska.
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Te go rocz na ak cja „Sprzą ta my Po wiat Gli wic ki” – miesz kań -
cy DPS -u „Za me czek” w Kuź ni Nie bo row skiej oczysz cza ją
z od pa dów po bli ski las. 
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Pra wem, ale i obo wiąz kiem ro dzi -
ców jest utrzy my wa nie kon tak tów
z ma ło let nim dziec kiem. Za pis ten
po ja wia się w ko dek sie ro dzin nym
w art. 113 kro. Kon tak ty te nie są
uza leż nio ne od za kre su wła dzy ro -
dzi ciel skiej. Na wet ro dzic jej po -
zba wio ny mo że spo ty kać się ze
swo im dziec kiem lub kon tak to wać
się z nim te le fo nicz nie, li stow nie,
ma ilo wo.

Czę sto jed nak, kie dy ro dzi ce roz cho -
dzą się, to za po mi na ją, że praw ne re gu -
la cje do ty czą ce utrzy my wa nia re la cji
z dziec kiem ma ją za pew nić do bry roz -
wój emo cjo nal ny dziec ka, a nie stać się
na rzę dziem w kon flik cie do ro słych.
Pra wo nie za stą pi wła ści wiej i od po -
wie dzial nej po sta wy ro dzi ców.

– Kwe stia re gu la cji kon tak tów
z dziec kiem do ty czy sy tu acji, gdy ro -
dzi ce ży ją w roz łą cze niu: są po roz wo -
dzie, w se pa ra cji czy też ni gdy nie by li
mał żeń stwem – in for mu je Mał go rza ta
Su piń ska z Biu ra Po rad Oby wa tel -
skich. 

Oczy wi ście ide al nym roz wią za niem
by ło by, gdy by ro dzi ce w spo sób ugo -
do wy usta li li har mo no gram spo tkań
z dziec kiem, któ ry uwzględ niał by je go
roz kład za jęć, po trze by, ale i oczy wi -
ście czas pra cy oboj ga ro dzi ców – tak

sta no wi art. 113 (1) kro. Jed nak kie -
dy ro dzi ce nie są w sta nie się po ro -
zu mieć, kom pe ten cja ure gu lo wa nia

kon tak tów na le ży do są du ro dzin -
ne go wła ści we go wg miej sca za -

miesz ka nia dziec ka – art. 113 (1) kro.
Na le ży wów czas zło żyć wnio sek, któ ry
bę dzie za wie rał har mo no gram za pro -
po no wa ny przez ro dzi ca ubie ga ją ce go
się o ure gu lo wa nie kon tak tów (opła -
ta 40 zł). Bar dzo moc no na le ży pod kre -
ślić, że cho ciaż kon tak ty to pra wo
i obo wią zek ro dzi ca, ma ją one na ce lu
przede wszyst kim do bro dziec ka i win -
ny uwzględ niać je go po trze by, za in te -
re so wa nia, stan zdro wia, wiek itd. 

– Naj go rzej dzie je się wte dy, gdy
ubie ga nie się o ure gu lo wa nie kon tak -
tów z dziec kiem sta je się kar tą prze tar -
go wą ro dzi ców, pró bą zro bie nia by łe -
mu part ne ro wi na złość, czy też udo -
wod nie nia swo ich ra cji. Czę sto zda rza
się póź niej tak, że ro dzic nie ko rzy sta
z moż li wo ści spo tkań z dziec kiem
w okre ślo nym ter mi nie, ale chciał do -
wieść swe mu by łe mu part ne ro wi, że
ma do te go pra wo. Nie raz do cho dzi

jed nak do od -
wrot nej sy tu -
acji. Kie dy ro -
dzic zja wia się
w umó wio nym dniu i o okre ślo nej go -
dzi nie, a do spo tka nia nie do cho dzi
m.in. ze wzglę du na po sta wę ro dzi ca,
z któ rym dziec ko miesz ka na sta łe – np.
w tym cza sie opusz cza ją dom lub nie
otwie ra ją drzwi. Je śli ta kie zda rze nia
po wta rza ją się, to moż li we jest wy stą -
pie nie do są du ro dzin ne go z wnio skiem
o tzw. eg ze ku cję kon tak tów (opła ta: 40
zł). W po stę po wa niu sąd zba da, z ja -
kich przy czyn do szło do utrud nie nia
i unie moż li wie nia kon tak tu oraz zdy -
scy pli nu je ro dzi ca spra wu ją ce go pie czę
nad dziec kiem. Sąd mo że tak że na ło -
żyć na ro dzi ca „ka rę pie nięż ną” za każ -
de nie uza sad nio ne uchy bie nie ter mi no -
wi spo tka nia – art. 582 (1)§2pkt. 2kpc.
Jed nak że, by do cho dzić za pła ty na ło -
żo nej ka ry ro dzic, któ re mu utrud nia się
spo tka nia z dziec kiem, po wi nien przy -
cho dzić w wy zna czo nym dniu i go dzi -
nie w asy ście ro dzi ny, zna jo mych, a na -
wet po li cji – wszyst ko po to, aby mieć
po twier dze nie, iż re ali zo wał har mo no -
gram wi zyt. W myśl art. 598 (15) kpc
sąd mo że naj pierw za gro zić na ka za -
niem za pła ty za każ de nie za sad ne
uchy bie nie ter mi no wi spo tka nia, a na -
stęp nie na ło żyć obo wią zek za pła ty tej -
że kwo ty – art. 598 (16) kpc. 

Czę sto zda rza się, że młod sze dziec -
ko – ma jąc gor szy kon takt z ro dzi cem,
któ re go wi du je kil ka ra zy w ty go dniu –
pła cze i nie chce z nim iść. Waż ne jest
wów czas, aby by ła wo la współ pra cy
oboj ga ro dzi ców, np. po przez or ga ni zo -
wa nie spo tkań w do mu, gdzie dziec ko
miesz ka i przy zwy cza je nie go do no -
wej sy tu acji. Go rzej, je śli ro dzic spra -
wu ją cy opie kę nad dziec kiem bun tu je
je prze ciw dru gie mu z ro dzi ców czy
oma wia przy ma ło let nim pro ble my po -
mię dzy part ne ra mi.

Pa mię taj my, że na wet naj młod sze
dziec ko jest ob ser wa to rem kon flik tów
ro dzi ców i to je mu wy rzą dza się naj -
więk szą krzyw dę, gdy ro dzi ce nie mo gą
dojść do po ro zu mie nia. Choć part ne rzy
nie da rzą się już uczu ciem i ist nie ją po -
mię dzy ni mi pew ne ani mo zje, mu szą
pa mię tać, że ro dzi ca mi są do koń ca ży -
cia, a ich de cy zje bę dą mia ły kon se -
kwen cje w ży ciu ich po cie chy – pod kre -
śla Mał go rza ta Su piń ska. Opr. SoG

Po rad nik ma słu żyć scha rak te ry zo -
wa niu wy bra nych usług fi nan so -
wych, wy ja śnie niu po jęć z ni mi
zwią za nych, przed sta wie niu ich
kon struk cji oraz za pre zen to wa niu
prak tycz nych in for ma cji, gdzie
tych usług szu kać i jak z nich ko rzy -
stać. 

Po rad nik przed sta wiam z my ślą
o oso bach ma ją cych pro blem w od na le -
zie niu się w gąsz czu pro duk tów fi nan -
so wych i pro ce dur z ni mi zwią za nych,
nie rzad ko for mu ło wa nych za wi łym ję -
zy kiem. Ad re so wa ny jest w szcze gól -
no ści do tych osób, któ re ma ją utrud -
nio ny do stęp do usług fi nan so wych
z po wo du bra ku przy stęp nej in for ma cji
o nich oraz o in sty tu cjach je ofe ru ją -
cych. W po rad ni ku zo sta ną przed sta -
wio ne usłu gi fi nan so we, ze zwró ce -
niem szcze gól nej uwa gi na bez piecz ne
lo ko wa nie swo ich pie nię dzy. Opis po -
dzie lo no na ob sza ry do ty czą ce fi nan -
sów bie żą cych (ra chu nek ban ko wy
i ro dza je płat no ści), usług kre dy to wych
i po życz ko wych, a na stęp nie usług
ubez pie cze nio wych oraz in for ma cji do -
ty czą cych in we sto wa nia i oszczę dza -
nia.

USŁU GA FI NAN SO WA

Usłu ga fi nan so wa to usłu ga świad czo -
na przez pod miot sek to ra usług fi nan -
so wych (po śred ni ka fi nan so we go), któ -
ry ma na ce lu in we sto wa nie, po zy ski -
wa nie lub za pew nie nie prze pły wu
środ ków fi nan so wych po mię dzy
uczest ni ka mi (stro na mi w re la cji po -
śred nik fi nan so wy – klient). Po śred ni -
kiem fi nan so wym jest in sty tu cja bądź
fir ma, któ ra zaj mu je się za rzą dza niem
środ ka mi pie nięż ny mi. Naj czę ściej jest
to bank, ale mo że też nim być in na in -
sty tu cja lub fir ma. Mo że ona ofe ro wać
(sprze da wać) swój wła sny pro dukt fi -
nan so wy lub też tyl ko w tej ofer cie
(sprze da ży) po śred ni czyć. Za tem, po za
ban ka mi, po śred ni ka mi fi nan so wy mi
mo gą być fir my ubez pie cze nio we, tzw.
in sty tu cje pa ra ban ko we, spół dziel cze
ka sy oszczęd no ścio wo -kre dy to we czy
fun du sze hi po tecz ne. Usłu ga fi nan so -
wa jest to za tem pro dukt (na przy kład
kre dyt ban ko wy, lo ka ta ban ko wa) ofe -
ro wa ny nam przez in sty tu cję fi nan so wą
(na przy kład przez bank).

FI NAN SE OSO BI STE

Po ję cie „fi nan se oso bi ste” wią że się
z gro ma dze niem i roz po rzą dza niem
pie niędz mi. W uprosz cze niu to nic in -
ne go jak nasz do mo wy bu dżet. Skła da -
ją się na nie go za rów no do cho dy wy ni -
ka ją ce z upo sa że nia oraz zy sków z in -
we sty cji, jak i wy dat ki – po cząw szy
od tych co dzien nych, w po bli skim
skle pie, po spła ty kre dy tów. Naj waż -
niej sze, by sto su nek do cho dów do wy -
dat ków był zrów no wa żo ny. Moż na to
spraw dzić, do ko nu jąc pro ste go ze sta -
wie nia głów nych źró deł do cho dów
i wy dat ków. Przy wy dat kach na le ży
wziąć pod uwa gę: 

� kosz ty sta łe: czynsz; opła ty za gaz,
ener gię, te le fon; ra ty kre dy tu – wszyst -
kie te kosz ty, któ rych kwo ta jest w mia -
rę sta ła i dla któ rych jest okre ślo ny ter -
min płat no ści. Uwa ga: w przy pad ku
bo ry ka nia się z chwi lo wy mi kło po ta mi
fi nan so wy mi moż na zwró cić się
do wie rzy cie la, np. ope ra to ra ener gii
z proś bą o od ro cze nie płat no ści bez na -
li cza nia od se tek za zwło kę;
� wy dat ki co dzien ne, czy li nie zbęd ne
do co dzien ne go ży cia – ty le że ich
kwo ta nie jest sta ła i nie ma ją okre ślo -
ne go ter mi nu płat no ści;
� wy dat ki oka zjo nal ne, któ re nie są
ko niecz ne, ale ich koszt da się prze wi -
dzieć lub za pla no wać, np. wy dat ki
świą tecz ne.

W tro sce o dba łość oso bi stych fi -
nan sów po win na za tem to wa rzy szyć
nam zna jo mość wła snych do cho dów
i wy dat ków. Win no się tak że re gu lar nie
spraw dzać stan swo ich fi nan sów. 

RA CHU NEK BIE ŻĄ CY 

Po sia da nie kon ta oso bi ste go z ra chun -
kiem bie żą cym, na któ re spły wa ją na -
leż no ści, to czę sto w dzi siej szych cza -
sach ko niecz ność. Naj waż niej szą je go
za le tą jest bez pie czeń stwo, bo za pie -
nią dze trzy ma ne przez klien ta na je go
ra chun ku ban ko wym od po wia da bank.
To szcze gól nie waż ne, je śli spoj rzeć
na sy tu ację od stro ny oso by, któ ra ta -
kie go ra chun ku nie ma i od li sto no sza
lub na po czcie otrzy mu je jed no ra zo wo
ca łą kwo tę upo sa że nia (pen sję czy
eme ry tu rę), na ra ża jąc się na ry zy ko
zgu bie nia pie nię dzy bądź kra dzie ży.
Ra chu nek bie żą cy to ro dzaj ra chun ku
(kon ta) w ban ku, któ ry słu ży do pro wa -
dze nia pod sta wo wych roz li czeń. Mo że
też słu żyć do gro ma dze nia środ ków
(w za leż no ści od te go, czy i w ja kim
wy mia rze jest opro cen to wa ny). By go
otwo rzyć, na le ży skon tak to wać się
z ban kiem. Nie któ re ban ki ma ją w swo -
jej ofer cie kon ta oso bi ste dla se nio rów,
któ rych za ło że nie jest dar mo we,
a opła ty za pro wa dze nie są bar dzo ni -
skie lub ze ro we w przy pad ku ko rzy sta -
nia z kon ta przez In ter net. W przy pad -
ku kon ta in ter ne to we go moż na zy skać
jesz cze wię cej. Z re gu ły bo wiem nie
pła ci się w nim za tzw. ope ra cje, czy li
wy ko ny wa nie prze le wów. Kon to in ter -
ne to we moż na za ło żyć w ban ku in ter -
ne to wym. 

Za ło że nie kon ta in ter ne to we go na le -
ży za cząć od wy peł nie nia wnio sku, któ -
ry znaj du je się na stro nie in ter ne to we go
ban ku. Po wy sła niu zgło sze nia in ter ne -
to we go dal sza pro ce du ra za le ży od da -
ne go ban ku. Ge ne ral nie są moż li we dwa
sce na riu sze: al bo przed sta wi ciel da ne go
ban ku kon tak tu je się te le fo nicz nie, aby

po twier dzić da ne, a na stęp nie wy sła ny
zo sta je ku rier z prze sył ką, któ ra za wie -
rać bę dzie umo wę do pod pi sa nia oraz
tzw. „pa kiet star to wy”, al bo w dru gim
sce na riu szu, po zło że niu wnio sku przez
In ter net ku rier przy jeż dża z umo wą i in -
ny mi do ku men ta mi (nie ma więc eta pu
te le fo nu od przed sta wi cie la ban ku).
W obu przy pad kach na koń cu trze ba ak -
ty wo wać kon to, dzwo niąc na in fo li nię
ban ku i od te go mo men tu moż na w peł -
ni ko rzy stać z kon ta przez In ter net.
Oczy wi ście więk szość ban ków ofe ru je
też kon ta z moż li wo ścią in ter ne to we go
do stę pu do nich. O uzy ska nie ta kie go
do stę pu na le ży po pro sić swój bank.
W za leż no ści od ban ku mo że być po -
trzeb ne pod pi sa nie umo wy lub moż na tę
usłu gę uru cho mić np. po przez in fo li nię
da ne go ban ku. Z re gu ły otrzy mu je się
wte dy od ban ku tzw. lo gin, czy li uni kal -
ną na zwę (sło wo, kil ka li ter bądź cyfr),
któ ry na le ży wpi sać w od po wied nim
miej scu na mo ni to rze kom pu te ra. Zwy -
kle do lo gi nu do da ne jest też ha sło, któ -
re rów nież na le ży wpi sać. Wszyst ko to
dla bez pie czeń stwa. 

Mó wiąc o bez pie czeń -
stwie ban ko wo ści in -
ter ne to wej, na le -
ży pa mię tać, by
pod czas lo go -
wa nia na ekra nie był
wy świe tlo ny zna czek
ma łej kłó decz ki, któ ry ozna -
cza, że to tzw. bez piecz ne lo go wa nie
(za zwy czaj trze ba jej szu kać w pra wym
dol nym ro gu ekra nu kom pu te ra). Waż -
ne też, by nie prze ka zy wać da nych
do swo je go kon ta oso bom trze cim i nie
od po wia dać na fik cyj ne e -ma ile ban ko -
we z proś bą o wpi sa nie, prze sła nie nu -
me ru kon ta czy ha sła. Bank ni gdy nie
pro si o prze ka zy wa nie po uf nych in for -
ma cji w e -ma ilach. 

War to za ło żyć kon to w ban ku i trzy -
mać pie nią dze na ra chun ku. Są one tam
o wie le bar dziej bez piecz ne. Po pierw sze
dla te go, że ban ki w Pol sce pod le ga ją
nad zo ro wi Ko mi sji Nad zo ru Fi nan so we -
go, a po dru gie – ma ją gwa ran cje Ban ko -
we go Fun du szu Gwa ran cyj ne go, któ ry
za pew nia klien tom zwrot pie nię dzy zgro -
ma dzo nych na ra chun kach ban ko wych
w przy pad ku nie wy pła cal no ści ban ku. 

Przy bli że nie Ko mi sji Nad zo ru Fi -
nan so we go oraz Ban ko we go Fun du szu
Gwa ran cyj ne go, jak rów nież omó wie -
nie kon ta wspól ne go oraz usta no wie nia
peł no moc nic twa, a tak że dal sze omó -
wie nie ra chun ków ban ko wych, w na -
stęp nym ar ty ku le. 

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

Z po wia to wym rzecz ni kiem kon su men tów moż na skon tak to wać się
pod nr. tel. 32 332 66 81, ad re sem e -ma il: rzecz nik.kon su men tow@sta ro -
stwo.gli wi ce.pl lub w dniach: po nie dzia łek, śro da w godz. 7.30-14.30,
czwar tek w godz. 7.30-16.30, pią tek w godz. 7.30-12.30 w Sta ro stwie Po wia -
to wym w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17.

Małgorzata Supińska

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. 13.00-15.00, a do dat ko we
in for ma cje moż na uzy skać pod nr. tel.: 781 130 900.

Ze spraw Biu ra Po rad Oby wa tel skich

Kon tak ty ro dzi ców 
z dziec kiem

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

Po rad nik dla osób
star szych i nie tyl ko

W po przed nim nu me rze w Kon kur sie
dla do cie kli wych za mie ści li śmy na stę -
pu ją ce py ta nie: Do ja kie go wie ku pies
po wi nien być po raz pierw szy za szcze -
pio ny prze ciw ko wście kliź nie? Pra wi -
dło wa od po wiedź brzmi: do 4 mie sią ca
ży cia. 

Spo śród osób, któ re na de sła ły pra wi -
dło wą od po wiedź, szczę ście uśmiech nę ło
się do pa ni Jo lan ty Jasz tal z Pa nió wek i to
ona wy lo so wa ła na gro dę, ufun do wa ną
przez lek. wet. Szy mo na Ko ścia rza. W ce -
lu usta le nia ter mi nu od bio ru wy gra nej pro -
si my o te le fon pod nr 32 332 66 65. (RG)

Ryszard Kowrygo

Roz wią za nie Kon kur su dla do cie kli wych



Po ni żej po da je my prze pis na sę ka -
cza – od święt ne cia sto pie czo ne
na pół no cy Pol ski, w tym rów nież
na Ka szu bach, gdzie le ży nasz part -
ner ski po wiat puc ki. Cia sto jest
pysz ne, wy ma ga jed nak du żej ilo ści
do brych skład ni ków. Choć my czę -
ściej ku pu je my je go to we w skle pie,
jak wi dać, moż na je rów nież upiec
w do mo wych wa run kach.
Skład ni ki:
� 40 jaj
� 1 kg ma sła
� 1 kg mą ki
� 1 kg cu kru
� 1 kg cu kru pu dru
� 15 cu krów wa ni lio wych
� 2 du że prosz ki do pie cze nia
� 100 ml spi ry tu su
� 3 cy try ny
� 100 gram mig da łów
Wy ko na nie:
Ma sło utrzeć do bia ło ści z cu krem
i cu krem wa ni lio wym, do dać żółt ka, da lej ucie -
rać, do dać prze sia ną mą kę, pro szek
do pie cze nia, star tą skór kę z cy try ny
oraz wy ci śnię ty sok z cy try ny. Do dać
spa rzo ne, ob ra ne i po kro jo ne
w kost kę mig da ły i spi ry tus. Na ko -
niec do dać ubi tą na sztyw no pia nę
z bia łek i de li kat nie wy mie szać.

Cia sto pie cze się war stwa po war -
stwie na roż nie, na po zio mym drew -
nia nym wał ku wol no ob ra ca ją cym się

nad ogniem. Nad miar spły wa ją ce go
cia sta two rzy sę ki. Po wy -

sty gnię ciu cia sto po le -
wa się lu krem z cu -
kru pu dru, a na -
stęp nie zdej mu je
się je z wał ka.

Sę ka cza kroi
się war stwa mi,

po zio mo.
(DNL)
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W tra dy cji ślą skiej waż ne miej sce
ma zwy czaj ob da ro wy wa nia dzie ci
sło dy cza mi 6 grud nia, w dzień św.
Mi ko ła ja. 

Świę ty Mi ko łaj – bi skup od za wsze
przy no sił pre zen ty w no cy, kie dy dzie -
ci spa ły. By ły to po da run ki ra czej drob -
ne jak sło dy cze, sma ko ły ki, ksią żecz ki
czy ma łe za baw ki. Czas wiel kich pre -
zen tów przy cho dził po ad wen to wym
ocze ki wa niu do pie ro w wi gi lię Świąt
Bo że go Na ro dze nia, kie dy w ślą skich
do mach po ja wia ło się Dzie ciąt ko z pre -
zen ta mi. Gdzie nie gdzie w po wie cie
gli wic kim za cho wa ły się jed nak i są
kul ty wo wa ne daw ne for my ob cho dze -
nia dnia świę te go Mi ko ła ja, kie dy to
po po łu dniu i wie czo rem do my od wie -
dza ły gru py prze bie rań ców, wśród któ -
rych po za po sta cią Świę te go Mi ko ła ja
by li też za zwy czaj: Dia beł, Śmierć,
cza sem Anioł lub in ne gro te sko we po -
sta ci. Zwy czaj ta ki kul ty wo wa ny był
jesz cze w dru giej po ło wie
lat 80. XX wie ku np. w Py sko wi cach,

gdzie na wet w blo kach na osie dlach,
od wie dza jąc miesz ka nia oko licz nych
są sia dów, cho dził praw dzi wy Świę ty
Mi ko łaj w mi trze i z pa sto ra łem, ob da -
ro wu jąc drob ny mi upo min ka mi
wszyst kich grzecz nych są sia dów, któ -
rzy so bie na te pre zen ty za słu ży li. To -
wa rzy szył mu naj praw dziw szy Anioł,
któ ry po ma gał Mi ko ła jo wi wy cią gać
z wiel kie go wo ra nie spo dzian ki oraz
Dia beł z pie kła ro dem, któ ry stra szył
nie grzecz nych i nie bo le śnie dźgał
praw dzi wy mi wi dła mi! 

Dziś zwy czaj ten kul ty wo wa ny jest
w nie któ rych pry wat nych do mach, ale
przede wszyst kim w przed szko lach
i szko łach, gdzie grzecz ne dzie ci od -
wie dza bi skup Świę ty Mi ko łaj, ob da ro -
wu jąc po słusz ne ma lu chy pre zen ta mi.
Nie otrzy mu ją ich od świę te go jed nak
„za dar mo”. Ma lu chy, a na wet star sze
dzie ci z pierw szych klas szko ły pod sta -
wo wej mu szą po wie dzieć wier szyk, za -
śpie wać pio sen kę, a cza sem od mó wić
krót ką mo dli twę, wów czas świę ty ła -

ska wym okiem spo glą da
i prze ka zu je wy cze ka ny pre -
zen cik. Nie ste ty, co raz czę -
ściej pla ców ki, cen tra han -
dlo we i uli ce na szych miast
i wsi na wie dza ją „wy ro śnię -
ci kra sna le” – brzu cha te Mi -
ko ła je w czer wo nych ubran -
kach, no szą cy się z „ame ry -
kań ska”, pró bu ją wy przeć
praw dzi we go Mi ko ła ja, któ -
ry dum nie kro czy w sza tach
bi sku pich… Ślą skie tra dy cje
są jed nak na ty le sil ne, a ro -
dzi ce i dziad ko wie na ty le
mą drzy, by nie dać się oszu -
kać „pod ra bia nym mi ko łaj -
kom”. W prze szło ści „pre -
zen tem” dla nie grzecz nych
dzie ci by ła ró zga lub tyt ka
z wą glem i łosz kra bi na mi
(pa pie ro wa tor ba z wę glem lub wy peł -
nio na obier ka mi z ziem nia ków lub ja -
błek). Jed nak za zwy czaj na wet naj -
więk szy ło buz do sta wał jesz cze choć

drob ny słod ki upo mi nek „na za chę tę”,
aby w przy szłym ro ku Świę ty Mi ko łaj
nie mu siał się już gnie wać...
A po tem jesz cze tyl ko kil ka na ście dni

dzie li ło 6 grud nia od wy cze ka nych
świąt i na sta wa ło upra gnio ne i wy cze -
ki wa ne Bo że Na ro dze nie…

(MFR)

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
Wy bo ry. Ma te ria ły pro mo cyj ne Po wia -
tu Gli wic kie go otrzy mu ją: Jo an na Cie -
ślik, Wik to ria Ra rus oraz Do ro ta
Wlach. 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 grud -
nia br. na ad res e -ma il: re dak cja@sta -
ro stwo.gli wi ce.pl lub pocz tą tra dy cyj ną
na ad res Sta ro stwo Po wia to we w Gli -
wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-
100 Gli wi ce, do pi sek „Wia do mo ści Po -
wia tu Gli wic kie go”. 

(SoG) 

1. Licz ba po traw na wi gi lij nym sto le.
2. „… noc, świę ta noc” – ko lę da. 
3. Dzie li my się nim pod czas wi gi lij nej
ko la cji. 

4. Z nim dzie ci uczęsz cza ją na ro ra ty. 
5. Ad wen to wy z cze ko lad ka mi. 
6. Imię jed ne go z Trzech Kró li.
7. Be tle jem ska. 

Py ta nia do krzy żów ki:

Prze pis na cia sto na szych przy ja ciół z po wia tu puc kie go

Sę kacz Wesołych świąt!
Piyrszo gwiozdka chnet na niebie
Se doczkomy Jezu Ciebie.

Choć niy bydzie
betlejymsko
Nom zwiostuje radość
ziymsko.

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

Spo tka nie z Mi ko ła jem to dla dzie ci za wsze wiel ka ra dość.
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Spi sa ne na pod sta wie sta rych do ku men tów, ar ty ku łów pra so wych i roz mów z miesz kań ca mi po wia tu

Zwy cza je mi ko ła jo we
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WIADOMOŚCI POWIATU GLIWICKIEGO 
są bezpłatnym miesięcznikiem
samorządowym, wydawanym 

ze środków Powiatu Gliwickiego. 

Pa nie z Ko ła Go spo dyń Wiej skich w Gnież dże wie (po wiat puc ki) z przy go to -
wa nym przez sie bie sę ka czem.
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STYCZEŃ

1. Czw. Mieszka, Mieczysława 
– Nowy Rok

2. Pt. Izydora, Grzegorza
3. Sob. Daniela, Danuty 
4. Ndz. Anieli, Eugeniusza, Grzegorza
5. Pon. Hanny, Edwarda
6. Wt. Kacpra, Melchiora, Baltazara 

– Święto Trzech Króli
7. Śr. Rajmunda, Juliana
8. Czw. Seweryna, Teofila
9. Pt. Marcjanny, Marcelego
10. Sob. Danuty, Wilhelma, Jana
11. Ndz. Honoraty, Matyldy
12. Pon. Benedykta, Arkadiusza, Czesława
13. Wt. Bogumiła, Weroniki
14. Śr. Feliksa, Niny
15. Czw. Arnolda, Izydora
16. Pt. Marcelego, Włodzimierza
17. Sob. Antoniego, Mariana
18. Ndz. Małgorzaty, Piotra
19. Pon. Henryka, Marty, Mariusza
20. Wt. Fabiana, Sebastiana
21. Śr. Agnieszki, Jarosława 
– Dzień Babci
22. Czw. Dominika, Wincentego 
– Dzień Dziadka
23. Pt. Marii, Rajmunda
24. Sob. Rafała, Franciszka
25. Ndz. Pawła, Miłosza
26. Pon. Tymoteusza, Michała, Pauli
27. Wt. Anieli, Jerzego
28. Śr. Walerego, Karola
29. Czw. Franciszka, Michała
30. Pt. Macieja, Martyny
31. Sob. Jana, Ludwiki

LUTY

1. Ndz. Brygidy, Ignacego
2. Pon. Marii, Mirosława
3. Wt. Błażeja, Telimeny
4. Śr. Andrzeja, Józefa, Weroniki
5. Czw. Agaty, Adelajdy
6. Pt. Doroty, Bogdana
7. Sob. Ryszarda, Teodora
8. Ndz. Hieronima, Sebastiana
9. Pon. Apoliny, Eryki, Mariana
10. Wt. Elwiry, Jacka
11. Śr. Grzegorza, Lucjana
12. Czw. Radosława, Damiana
13. Pt. Katarzyny, Lesława
14. Sob. Cyryla, Metodego - Walentynki
15. Ndz. Jowity, Faustyna
16. Pon. Danuty, Juliana, Daniela
17. Wt. Aleksego, Łukasza, Zbigniewa
18. Śr. Szymona, Konstancji - Popielec
19. Czw. Arnolda, Józefa, Konrada
20. Pt. Leona, Ludomira
21. Sob. Roberta, Eleonory
22. Ndz. Marty, Małgorzaty 
23. Pon. Romany, Damiana
24. Wt. Macieja, Marka
25. Śr. Cezarego, Donata, Wiktora
26. Czw. Mirosława, Aleksandra
27. Pt. Gabriela, Anastazji
28. Sob. Romana, Ludomira

MARZEC

1. Ndz. Albina, Antoniego
2. Pon. Heleny, Halszki, Henryka
3. Wt. Maryny, Kunegundy  
4. Śr. Eugeniusza, Kazimierza, Łucji
5. Czw. Adriana, Fryderyka
6. Pt. Róży, Wiktora
7. Sob. Tomasza, Felicyty, Pawła
8. Ndz. Beaty, Wincentego, Jana

– Dzień Kobiet
9. Pon. Franciszki, Dominiki
10. Wt. Cypriana, Aleksandra
11. Śr. Benedykta, Konstantego
12. Czw. Alojzego, Justyny, Grzegorza 
13. Pt. Bożeny, Krystyny
14. Sob. Leona, Matyldy, Jakuba
15. Ndz. Ludwiki, Klemensa
16. Pon. Izabeli, Oktawii
17. Wt. Patryka, Zbigniewa, Jana 
18. Śr. Cyryla, Edwarda
19. Czw. Józefa, Bogdana, Marka
20. Pt. Klaudii, Eufemii, Aleksandry
21. Sob. Ludomira, Benedykta
22. Ndz. Katarzyny, Bogusława, Jagody
23. Pon. Pelagii, Feliksa, Konrada
24. Wt. Marka, Gabriela, Katarzyny
25. Śr. Marioli, Wieńczysława
26. Czw. Emanuela, Tymoteusza, Teodora
27. Pt. Lidii, Ernesta
28. Sob. Anieli, Joanny
29. Ndz. Wiktoryny, Helmuta, Zenona
30. Pon. Anieli, Leonarda
31. Wt. Beniamina, Balbiny 

KWIECIEŃ

1. Śr. Grażyny, Ireny – Prima aprilis
2. Czw. Władysława, Franciszka
3. Pt. Ryszarda, Ireny
4. Sob. Benedykta, Izydora 
5. Ndz. Katarzyny, Wincentego 

- Wielkanoc
6. Pon. Izoldy, Ireneusza 

- Poniedziałek Wielkanocny
7. Wt. Rufina, Donata
8. Śr. Dionizego, Julii 
9. Czw. Marii, Dymitra 
10. Pt. Michała, Makarego
11. Sob. Filipa, Leona
12. Ndz. Damiana, Juliusza 
13. Pon. Przemysława, Idy 
14. Wt. Bereniki, Waleriana
15. Śr. Ludwiny, Wacławy
16. Czw. Cecyliana, Bernadety
17. Pt. Roberta, Rudolfa
18. Sob. Alicji, Bogusławy
19. Ndz. Adolfa, Tymona
20. Pon. Czesława, Agnieszki 
21. Wt. Bartosza, Feliksa 
22. Śr. Kai, Łukasza
23. Czw. Jerzego, Wojciecha, Idziego
24. Pt. Aleksego, Horacego 
25. Sob. Marka, Jarosława 
26. Ndz. Marzeny, Marii, Klaudiusza
27. Pon. Ludwika, Piotra
28. Wt. Pawła, Walerii
29. Śr. Rity, Donaty
30. Czw. Mariana, Katarzyny

MAJ

1. Pt. Józefa, Jeremiasza 
– Święto Pracy

2. Sob. Zygmunta, Atanazego
3. Ndz. Marii, Marioli 

– Święto Konstytucji 3 Maja
4. Pon. Moniki, Floriana
5. Wt. Ireny, Waldemara
6. Śr. Filipa, Judyty
7. Czw. Benedykta, Gizeli
8. Pt. Ilzy, Stanisława, Wiktora
9. Sob. Bożydara, Grzegorza
10. Ndz. Izydora, Antoniny
11. Pon. Igi, Ignacego
12. Wt. Joanny, Achillesa 
13. Śr. Glorii, Gerwazego
14. Czw. Bonifacego, Dobiesława
15. Pt. Zofii, Nadziei
16. Sob. Andrzeja, Jędrzeja
17. Ndz. Brunona, Paschalisa
18. Pon. Eryka, Feliksa
19. Wt. Piotra, Iwa
20. Śr. Aleksandra, Bazylego
21. Czw. Jana, Wiktora
22. Pt. Heleny, Wiesławy
23. Sob. Emilii, Iwony
24. Ndz. Joanny, Zuzanny
25. Pon. Borysława, Grzegorza
26. Wt. Filipa, Pauliny – Dzień Matki
27. Śr. Augustyna, Juliana
28. Czw. Jaromira, Justa
29. Pt. Magdaleny, Bogumiły
30. Sob. Karola, Ferdynanda
31. Ndz. Anieli, Petroneli

CZERWIEC

1. Pon. Jakuba, Justyna 
– Dzień Dziecka
2. Wt. Erazma, Marianny
3. Śr. Leszka, Tamary 
4. Czw. Franciszka, Karola

- Boże Ciało 
5. Pt. Bonifacego, Waltera
6. Sob. Norberta, Laurentego
7. Ndz. Roberta, Wiesława
8. Pon. Maksyma, Medarda
9. Wt. Anny, Felicjana
10. Śr. Bogumiła, Małgorzaty
11. Czw. Barnaby, Radomiła 
12. Pt. Janiny, Jana
13. Sob. Lucjana, Antoniego
14. Ndz. Bazylego, Elizy
15. Pon. Wita, Jolanty
16. Wt. Aliny, Benona
17. Śr. Alberta, Ignacego
18. Czw. Marka, Elżbiety
19. Pt. Gerwazego, Protazego 
20. Sob. Diny, Bogny
21. Ndz. Alicji, Alojzego
22. Pon. Pauliny, Tomasza
23. Wt. Wandy, Zenona – Dzień Ojca 
24. Śr. Jana, Danuty
25. Czw. Łucji, Wilhelma
26. Pt. Jana, Pawła
27. Sob. Maryli, Władysława
28. Ndz. Leona, Ireneusza
29. Pon. Piotra, Pawła
30. Wt. Emilii, Lucyny

LIPIEC

1. Śr. Haliny, Mariana
2. Czw. Jagody, Urbana
3. Pt. Jacka, Anatola
4. Sob. Malwiny, Odona
5. Ndz. Marii, Antoniego
6. Pon. Dominiki, Gotarda
7. Wt. Benedykta, Cyryla
8. Śr. Adriany, Eugeniusza
9. Czw. Lukrecji, Weroniki
10. Pt. Olafa, Witalisa
11. Sob. Olgi, Kaliny
12. Ndz. Jana, Brunona
13. Pon. Ernesta, Małgorzaty
14. Wt. Bonawentury, Stelii
15. Śr. Dawida, Henryka
16. Czw. Eustachego, Marii
17. Pt. Anety, Bogdana
18. Sob. Emila, Erwina
19. Ndz. Wincentego, Wodzisława
20. Pon. Czesława, Fryderyka
21. Wt. Daniela, Dalidy
22. Śr. Marii, Magdaleny
23. Czw. Bogny, Apolinarego
24. Pt. Kingi, Krystyny
25. Sob. Walentyny, Krzysztofa
26. Ndz. Anny, Mirosławy
27. Pon. Celestyna, Lilii
28. Wt. Aidy, Innocentego
29. Śr. Olafa, Marty
30. Czw. Julity, Piotra
31. Pt. Ignacego, Lubomira

SIERPIEŃ

1. Sob. Alfonsa, Nadii
2. Ndz. Kariny, Gustawa
3. Pon. Lidii, Augusta
4. Wt. Dominika, Jana 
5. Śr. Marii, Oswalda
6. Czw. Sławy, Jakuba
7. Pt. Klaudii, Kajetana
8. Sob. Cypriana, Dominika
9. Ndz. Romana, Ryszarda
10. Pon. Bogdana, Borysa
11. Wt. Klary, Lidii
12. Śr. Lecha, Euzebii
13. Czw. Diany, Hipolita
14. Pt. Alfreda, Euzebiusza
15. Sob. Marii, Napoleona 

– Wniebowzięcie NMP
16. Ndz. Stefana, Rocha
17. Pon. Anity, Elizy
18. Wt. Ilony, Klary
19. Śr. Jana, Bolesława
20. Czw. Bernarda, Samuela
21. Pt. Franciszka, Joanny
22. Sob. Marii, Cezarego
23. Ndz. Róży, Apolinarego
24. Pon. Emilii, Jerzego
25. Wt. Luizy, Ludwika
26. Śr. Marii, Zefiryny
27. Czw. Moniki, Cezarego
28. Pt. Patrycji, Wyszomira
29. Sob. Beaty, Jana
30. Ndz. Róży, Szczęsnego
31. Pon. Izabeli, Ramony

WRZESIEŃ

1. Wt. Bronisławy, Idziego
2. Śr. Juliana, Stefana
3. Czw. Izabeli, Szymona
4. Pt. Idy, Lilianny
5. Sob. Doroty, Wawrzyńca
6. Ndz. Beaty, Eugeniusza
7. Pon. Reginy, Melchiora
8. Wt. Marii, Adriany
9. Śr. Piotra, Sergiusza
10. Czw. Łukasza, Mikołaja
11. Pt. Jacka, Dagny
12. Sob. Radzimira, Gwidona
13. Ndz. Eugenii, Aureliusza
14. Pon. Roksana, Bernarda
15. Wt. Albina, Nikodema
16. Śr. Edyty, Kornela
17. Czw. Franciszka, Hildegardy
18. Pt. Irmy, Józefa
19. Sob. Januarego, Konstancji
20. Ndz. Filipiny, Eustachego
21. Pon. Jonasza, Mateusza
22. Wt. Tomasza, Maurycego
23. Śr. Bogusława, Tekli
24. Czw. Gerarda, Teodora
25. Pt. Aurelii, Władysława
26. Sob. Justyny, Cypriana
27. Ndz. Damiana, Amadeusza
28. Pon. Luby, Wacława
29. Wt. Michała, Michaliny
30. Śr. Wery, Honoriusza

PAŹDZIERNIK

1. Czw. Danuty, Remigiusza
2. Pt. Teofila, Dinozji
3. Sob. Teresy, Heliodora
4. Ndz. Rozalii, Edwina
5. Pon. Igora, Flawii
6. Wt. Artura, Brunona
7. Śr. Marii, Marka
8. Czw. Pelagii, Brygidy
9. Pt. Arnolda, Dionizego
10. Sob. Pauliny, Franciszka
11. Ndz. Emila, Aldony
12. Pon. Eustachego, Maksymiliana
13. Wt. Gerarda, Edwarda
14. Śr. Alana, Kaliksta 
– Dzień Edukacji Narodowej
15. Czw. Teresy, Jadwigi
16. Pt. Gawła, Florentyny
17. Sob. Małgorzaty, Wiktora
18. Ndz. Juliusza, Łukasza
19. Pon. Pelagii, Piotra
20. Wt. Ireny, Jana
21. Śr. Urszuli, Hilarego
22. Czw. Filipa, Korduli
23. Pt. Marleny, Seweryna
24. Sob. Rafała, Marcina
25. Ndz. Darii, Wilhelminy
26. Pon. Lucjana, Ewarysta
27. Wt. Iwony, Sabiny
28. Śr. Szymona, Tadeusza
29. Czw. Euzebii, Wioletty
30. Pt. Zenobii, Przemysława
31. Sob. Urbana, Saturnina

LISTOPAD

1. Ndz. Juliana, Łukasza 
– Wszystkich Świętych

2. Pon. Bohdany, Tobiasza 
– Dzień Zaduszny

3. Wt. Sylwii, Huberta
4. Śr. Karola, Olgierda
5. Czw. Elżbiety, Sławomira
6. Pt. Feliksa, Leonarda
7. Sob. Antoniego, Żytomira
8. Ndz. Sewera, Hadriany
9. Pon. Ursyna, Teodora
10. Wt. Leny, Ludomira
11. Śr. Marcina, Bartłomieja 

– Święto Niepodległości
12. Czw. Renaty, Witolda
13. Pt. Mikołaja, Stanisława
14. Sob. Rogera, Serafiny
15. Ndz. Alberta, Leopolda
16. Pon. Gertrudy, Edmunda
17. Wt. Grzegorza, Salomei
18. Śr. Romana, Klaudyny
19. Czw. Elżbiety, Seweryna
20. Pt. Anatola, Sędzimira
21. Sob. Janusza, Konrada
22. Ndz. Marka, Cecylii
23. Pon. Adeli, Klemensa
24. Wt. Flory, Emmy
25. Śr. Katarzyny, Erazma
26. Czw. Delfiny, Sylwestra
27. Pt. Waleriana, Wilgiusza
28. Sob. Lesława, Zdzisława
29. Ndz. Błażeja, Saturnina
30. Pon. Maury, Andrzeja

GRUDZIEŃ

1. Wt. Natalii, Eligiusza
2. Śr. Balbiny, Bibianny
3. Czw. Franciszka, Ksawerego
4. Pt. Barbary, Krystiana
5. Sob. Saby, Kryspina
6. Ndz. Mikołaja, Jaremy – Mikołajki
7. Pon. Marcina, Ambrożego
8. Wt. Marii, Światozara
9. Śr. Wiesława, Leokadii
10. Czw. Julii, Danieli
11. Pt. Damazego, Waldemara
12. Sob. Dagmary, Aleksandry
13. Ndz. Łucji, Otylii
14. Pon. Alfreda, Izydora
15. Wt. Niny, Celiny
16. Śr. Albiny, Zdzisławy
17. Czw. Olimpii, Łazarza
18. Pt. Gracjana, Bogusława
19. Sob. Gabrieli, Dariusza
20. Ndz. Bogumiły, Dominika
21. Pon. Tomasza, Tomisława
22. Wt. Zenona, Honoraty
23. Śr. Wiktorii, Sławomiry
24. Czw. Adama, Ewy – Wigilia
25. Pt. Anastazji, Eulalii 

– Boże Narodzenie
26. Sob. Jana, Żanety  
27. Ndz. Teofili, Godzisława
28. Pon. Jana, Maksyma
29. Wt. Dawida, Tomasza
30. Śr. Irminy, Eugeniusza
31. Czw. Melanii, Sylwestra 

– Sylwester

2015 Z DOBRYMI WIADOMOŚCIAMI

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
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