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Bu dżet Po wia tu Gli wic kie go na 2015 rok

ILE MA MY, NA CO WY DA MY?

Do koń ca lu te go w Biu rze Po daw -
czym Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach moż na skła dać wnio -
ski o przy zna nie na gro dy „Be ne
Me ri tus” dla za słu żo nych dla Po -
wia tu Gli wic kie go.
Z wnio skiem o przy zna nie na gro dy
mo gą wy stę po wać w szcze gól no ści:
gru pa co naj mniej 30 miesz kań ców, or -
ga ni za cje spo łecz ne i sto wa rzy sze nia,
or ga ny jed no stek sa mo rzą du te ry to rial -
ne go, jed nost ki po moc ni cze gmin, jed -
nost ki or ga ni za cyj ne gmin i po wia tu.

Na gro dę usta no wi ła Ra da Po wia tu
Gli wic kie go dla – jak za pi sa no w jej re -
gu la mi nie – wy róż nie nia cnót oby wa tel -

skich, wy bit nych osią gnięć, ak tyw no ści
spo łecz nej, cha ry ta tyw nej, go spo dar -
czej, kul tu ral nej, na uko wej, ar ty stycz nej,
spor to wej i in nej ma ją cej wpływ na pod -
nie sie nie po zio mu ży cia miesz kań ców
po wia tu, a tak że w uzna niu za sług
na rzecz Po wia tu Gli wic kie go. Na gro da
„Be ne Me ri tus” przy zna wa na jest w ka -
te go riach in dy wi du al nej i zbio ro wej.

Szcze gó ło we in for ma cje – re gu la -
min i wnio sek do stęp ne są na stro nie
in ter ne to wej www.po wiat gli wic ki.pl
w za kład ce NA GRO DA BE NE ME RI -
TUS. Tam też moż na za po znać się 
z listą dotychczasow lau re atów na gro dy.

(MFR)
Ta ką sta tu et kę od bie ra ją lau re aci
do rocz nej na gro dy Po wia tu Gli wic -
kie go.

W ub. ro ku Be ne Me ri tu sa otrzy mał
Chór „Skow ro nek” z Gie rał to wic
(na zdję ciu je go przed sta wi cie le).
Kto na gro dzo ny zo sta nie w tym ro ku,
za le ży od Cie bie!

Na ostat niej se sji Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go, 18 grud nia 2014 ro ku, rad -
ni uchwa li li bu dżet po wia tu na 2015
rok. Na bie żą cy rok za pla no wa no
do cho dy bu dże tu w wy so ko ści
79 019 200 zł, na to miast wy dat ki
w kwo cie 84 449 100 zł. Wy nik bu dże -
tu jest ujem ny i wy no si – 5 429 900 zł,
a pla no wa ny de fi cyt zo sta nie po kry -
ty nad wyż ką bu dże tu po wia tu z lat
ubie głych oraz kre dy tem. De fi cyt ten
wy ni ka z bo ga tych pla nów in we sty -
cyj nych po wia tu, współ fi nan so wa -
nych rów nież z udzia łem środ ków ze -
wnętrz nych.

JEST TO BU DŻET NA PO ZIO MIE
WYŻ SZYM NIŻ W 2014 RO KU

O OKO ŁO 13 PROC.

Skąd ta ki wzrost pla no wa nych wy dat ków?
Ato głów nie za spra wą po zy ska nych środ -
ków unij nych na za da nia dro go we.

W ostat nich la tach, głów ne źró dła
do cho dów po wia tu ule ga ją sta bi li za cji.
Do cho dy wła sne po wia tu w 2015 ro ku
wy nio są po nad 58 proc. do cho dów ogó -
łem, po dob nie jak w ro ku po przed nim.
Pod sta wo wym źró dłem do cho dów wła -
snych po wia tu, sta no wią cym ok. 30
proc. do cho dów po wia tu ogó łem, jest
udział po wia tu w po dat ku do cho do wym
od osób fi zycz nych, któ ry jest do cho -
dem pań stwa, a po wiat po sia da 10,25
proc. udział w tym po dat ku. Jak za wsze
jest to głów ny punkt ry zy ka sta bil no ści
fi nan sów po wia tu, gdyż wiel kość po -
dat ku uza leż nio na jest za rów no od ko -
niunk tu ry go spo dar czej w po wie cie, jak

i w ca łym pań stwie. Jed nak że rok po -
przed ni wska zu je, że do chód ten wy ka -
zu je ten den cję zwyż ko wą.

Do cho dy wła sne są na dal za si la ne
po zy ski wa ny mi przez po wiat środ ka mi
unij ny mi, a tak że kra jo wy mi sta no wią -
cy mi po nad 17 proc. do cho dów ogó łem
– po nad dwu krot nie wię cej niż w ro ku
po przed nim. Po zo sta łe do cho dy wła sne
po cho dzą głów nie z opłat ko mu ni ka cyj -
nych, wpły wów od gmin i od pen sjo na -
riu szy z ty tu łu od płat no ści za po byt
w do mach po mo cy spo łecz nej, wpły -
wów z usług geo de zyj nych, z opłat i kar
za ko rzy sta nie ze śro do wi ska, do cho dów
z naj mu i dzier ża wy ma jąt ku po wia tu,
od se tek od ra chun ków ban ko wych itd.

Po zo sta łe 42 proc. do cho dów po -
wia tu to głów nie sub wen cja ogól na,
do ta cje z bu dże tu pań stwa oraz do ta cje
od in nych sa mo rzą dów na po wie rzo ne
za da nia, któ re re ali zu je po wiat na pod -
sta wie po ro zu mień.

NA CO WY DA MY PIE NIĄ DZE
W TYM RO KU?

Rok 2015 – po dob nie jak i po przed ni –
to la ta nie spo ty ka nych w hi sto rii po -
wia tu na kła dów na dro gi po wia to we,
któ re sta no wią po nad 27 proc. wy dat -
ków ogó łem. Są to wy dat ki na utrzy -
ma nie dróg po wia to wych, ich re mon ty,
a przede wszyst kim na in we sty cje dro -
go we do fi nan so wa ne ze środ ków unij -
nych, bu dże tu pań stwa i gmin. 

Pra wie 24 proc. to wy dat ki na za da nia
oświa to we i edu ka cyj ne. Ta dzie dzi na wy -
dat ków od za wsze sta no wi ła pro cen to wo

naj więk szy udział. Są to wy dat ki na pro -
wa dze nie szkół po nad gim na zjal nych,
szkół spe cjal nych, po rad ni psy cho lo gicz -
no -pe da go gicz nych, ognisk pra cy po zasz -
kol nej, w tym na re ali za cję pro jek tów do -
fi nan so wa nych ze środ ków unij nych po -
sze rza ją cych ofer tę edu ka cyj ną szkół.

Po nad 22 proc. sta no wią wy dat ki na za -
da nia w za kre sie po mo cy spo łecz nej o za -
się gu po nad gmin nym oraz in ne za da nia
w za kre sie po li ty ki spo łecz nej, tj. pro wa -
dze nie do mów po mo cy spo łecz nej, dzien -
ne go do mu sa mo po mo cy, ro dzin za stęp -
czych, ro dzin ne go do mu dziec ka, umiesz -
cza nie dzie ci z te re nu po wia tu w pla ców -
kach opie kuń czo -wy cho waw czych, pro -
wa dze nie po wia to we go cen trum po mo cy
ro dzi nie, warsz ta tów te ra pii za ję cio wej 
dla osób nie peł no spraw nych, a tak że 

pro wa dze nie po wia to we go urzę du pra cy.
Pra wie 17 proc. sta no wią wy dat ki

na wy ko ny wa nie za dań ad mi ni stra cji
pu blicz nej zwią za nej m.in. z bez po -
śred nią ob słu gą miesz kań ców po wia tu. 

10 proc. to wy dat ki na po zo sta łe za -
da nia wła sne po wia tu.

W ra mach wy dat ków pla no wa nych
w bu dże cie 2015 ro ku prze zna czo no 23
mln zł na za da nia in we sty cje, fi nan so -
wa ne głów nie ze środ ków wła snych
po wia tu, ale rów nież w ta kim sa mym
stop niu ze środ ków unij nych oraz z bu -
dże tu pań stwa, jak i ze środ ków gmin
z te re nu po wia tu. Naj wię cej in we sty cji
za pla no wa no do re ali za cji na dro gach
po wia to wych – 75 proc. łącz nych na -
kła dów in we sty cyj nych. 

Dokończenie na str. 3

Wy kres przed sta wia po dział wy dat ków ogó łem Po wia tu Gli wic kie go w 2015
ro ku. 

Zgłoś swo je go kan dy da ta do na szej na gro dy



Naj waż niej szą spra wą te go po sie dze nia ra dy
by ło roz pa trze nie bu dże tu po wia tu na 2015
rok. Rad ni przy ję li jed no gło śnie uchwa łę bu -
dże to wą, co do brze ro ku je wspól nej pra cy
nad jej wy ko na niem. Wcze śniej za ło że nia te -
go do ku men tu do kład nie omó wi ła skarb nik
Po wia tu Gli wic kie go, Ma ria Owcza rzak -Siej -
ko. Sze ro ki ar ty kuł jej au tor stwa na te mat bu -
dże tu po wia tu na 2015 rok prze czy tać moż na
na są sied nich stro nach te go wy da nia Wia do -
mo ści Po wia tu Gli wic kie go, dla te go tu przy -
to czę tyl ko dwie naj waż niej sze licz by: w bu -
dże cie za pla no wa no do cho dy w wy so ko -
ści 79 019 200 zł i wy dat ki w kwo -
cie 84 449 100 zł. Jest to więc naj więk szy
do tej po ry bu dżet, ja kim dys po no wał Po wiat
Gli wic ki w swej hi sto rii. Ra da przy ję ła rów -
nież jed no gło śnie wie lo let nią pro gno zę fi -
nan so wą po wia tu na la ta 2015-2018.

Na gru dnio wej se sji by ła też oka zja, by
po dzię ko wać oso bom, któ re wcho dzi ły

w skład po przed nich władz po wia tu – Ta de -
uszo wi Ma mo ko wi, dłu go let nie mu prze wod -
ni czą ce mu Ra dy Po wia tu Gli wic kie go oraz
Mi cha ło wi Nie szpor ko wi, któ ry peł nił funk -
cję sta ro sty gli wic kie go w la tach 2008-2010
i w ka den cjach 2002-2006, 2010-2014, a tak -
że wi ce sta ro ście Wal de ma ro wi Do mb ko wi,
Sła wo mi ro wi Adam czy ko wi z Za rzą du Po -
wia tu Gli wic kie go oraz wi ce prze wod ni czą -
cym Ra dy Po wia tu Gli wic kie go: Krzysz to fo -

wi Sto lar ko wi
i Szy mo no wi Ko -
ścia rzo wi. By ły to
wzru sza ją ce po dzię ko wa nia, bo wiem część
z nich do słow nie two rzy ła zrę by na sze go po -
wia tu od sa mych je go po cząt ków. No we oso -
by, wcho dzą ce w skład Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go po raz pierw szy w tej ka den cji, ode bra -
ły od zna ki rad ne go. To sym bo licz na od zna ka,
no szo na przez rad nych. 

W dru giej czę ści se sji, któ ra mia ła uro czy -
sty i od święt ny cha rak ter, do łą czy li do nas
wło da rze miast i gmin wcho dzą cych w skład
po wia tu oraz prze wod ni czą cy rad. Na jej za -
koń cze nie cze kał nas mi ły świą tecz ny ak cent
– ja seł ko wy wy stęp ze spo łu z Do mu Po mo cy
Spo łecz nej pro wa dzo ne go przez Za kon Oj -
ców Ka mi lia nów w Pil cho wi cach. Przed sta -
wie nie, mó wią ce o sa mot no ści w okre sie
świąt, skła nia ło do re flek sji. Na ko niec wszy -
scy wspól nie od śpie wa li śmy ko lę dy. Chcę tą

dro gą po dzię -
ko wać chłop -
com, któ rzy
dla nas wy sta -
wi li te ja seł ka
oraz ich opie -
kun kom, czu -
w a  j ą  c y m
nad ich przy -
go  to  wa n iem,
a tak że dy rek -
to ro wi te go
DPS -u, bra tu
Bro ni sła wo wi
Ma lic kie mu. 

C z y  t e l  n i  -
ków za in te re -
so wa nych te -
ma ty ką sa mo -
rzą do wą in -
for mu ję, że
w s z y s t  k i e
u c h w a  ł y ,

a tak że in ter pe la cje, za py ta nia, wnio ski
i oświad cze nia rad nych, jak rów nież od po -
wie dzi na nie za miesz cza ne są w Biu le ty nie
In for ma cji Pu blicz nej po wia tu. 

Na s tęp na se  s ja  Ra dy Po wia tu  Gli  wic -
kie  go za pla  no wa na zo s ta  ła  na 29 s tycz -
nia  o godz. 15.00.

Prze wod ni czą cy Ra dy 
Po wia tu Gli wic kie go 

AN DRZEJ KU REK

Sta ro sta gli wic ki Wal de mar Do -
mbek zo stał człon kiem Za rzą du
Związ ku Gmin i Po wia tów Sub re gio -
nu Cen tral ne go.
Zwią zek Gmin i Po wia tów Sub re gio nu
Cen tral ne go jest sa mo rząd nym sto wa -
rzy sze niem gmin i po wia tów, po wo ła -
nym przede wszyst kim do peł nie nia
funk cji związ ku ZIT w od nie sie niu
do Zin te gro wa nych In we sty cji Te ry to -
rial nych, re ali zo wa nych 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 2014-

2020. Zwią zek Sub re gio nu Cen tral ne go
li czy 81 człon ków – jed no stek sa mo rzą -
du te ry to rial ne go Wo je wódz twa Ślą -
skie go. W ob rę bie Sub re gio nu Cen tral -
ne go znaj du je się 14 miast na pra wach
po wia tu (tj. By tom, Cho rzów, Dą bro wa
Gór ni cza, Gli wi ce, Ja worz no, Ka to wi -
ce, My sło wi ce, Pie ka ry Ślą skie, Ru da
Ślą ska, Sie mia no wi ce Ślą skie, So sno -
wiec, Świę to chło wi ce, Ty chy, Za brze)
oraz 8 po wia tów ziem skich (bę dziń ski,
bie ruń sko -lę dziń ski, gli wic ki, lu bli niec -
ki, mi ko łow ski, pszczyń ski, tar no gór -

ski, za wier ciań ski) i zlo ka li zo wa ne
na ich te re nie gmi ny. Te ry to rium Sub re -
gio nu Cen tral ne go jest sta ty stycz nie po -
dzie lo ne na pięć jed no stek: pod re gion
by tom ski, pod re gion gli wic ki, pod re -
gion ka to wic ki, pod re gion so sno wiec ki,
pod re gion ty ski.

Or ga na mi związ ku są: Wal ne Ze bra -
nie Człon ków, Za rząd Związ ku, Ko mi -
sja Re wi zyj na. Z mo cy sta tu tu prze -
wod ni czą cym Wal ne go Ze bra nia
Człon ków jest pre zy dent Ka to wic –
Mar cin Kru pa, zaś człon ka mi – re pre -
zen tan ci or ga nów wy ko naw czych zrze -
szo nych gmin i po wia tów.

8 stycz nia na Wal nym Ze bra niu
Człon ków zo stał wy bra ny Za rząd
Związ ku skła da ją cy się z 15 człon -
ków, po 3 re pre zen tan tów z każ de -
go pod re gio nu. Pod re gion gli wic ki
re pre zen tu ją sta ro sta gli wic ki – Wal de -
mar Do mbek, pre zy dent Za brza – Mał -
go rza ta Mań ka -Szu lik oraz pre zy dent
Gli wic – Zyg munt Fran kie wicz, jed no -
cze śnie prze wod ni czą cy Za rzą du
Związ ku. W pię cio oso bo wym skła dzie
Ko mi sji Re wi zyj nej zna lazł się wójt
Gie rał to wic – Jo achim Bar giel.

Wal ne Ze bra nie Człon ków pod ję ło
rów nież uchwa łę w spra wie wsz czę cia

prac przy go to waw czych i pod da nia się
przez Zwią zek Gmin i Po wia tów Sub -
re gio nu Cen tral ne go Wo je wódz twa
Ślą skie go oce nie speł nia nia kry te riów
de sy gna cji na In sty tu cję Po śred ni czą -
cą. 

Bliż sze in for ma cje o pra cy związ ku
zna leźć moż na na stro nie www.sub re -
gion cen tral ny.pl.

(JP)
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Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go:
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 ub. ro ku, zo stał Pan wy bra ny sta -
ro stą gli wic kim. Po przed nio peł nił Pan
funk cję wi ce sta ro sty gli wic kie go, sa mo -
rząd po wia to wy nie jest więc dla Pa na ni -
czym no wym.
Wal de mar Do mbek: Z sa mo rzą dem po wia -
to wym je stem zwią za ny od wie lu lat, wcze -
śniej zaś  pra co wa łem w sa mo rzą dzie gmin -
nym. Po cho dzę z Wil czy, a dro gę za wo do wą
roz po czy na łem w Pil cho wi cach, gdzie pra co -
wa łem w Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry
i w Urzę dzie Gmi ny. Od po nad 25 lat je stem
rad nym – naj pierw w gmi nie, a na stęp nie
w po wie cie. W la tach 2002-2010 peł ni łem
funk cję człon ka Za rzą du Po wia tu Gli wic kie -
go, a w ka den cji 2010-2014 by łem wi ce sta -
ro stą. Cie szę się, że w obec nej ka den cji wy -
bra no mnie sta ro stą. Je stem rów no cze śnie
rad nym Po wia tu Gli wic kie go, wy bra nym
naj więk szą w po wie cie licz bą gło sów – gło -
su jąc na mnie, za ufa ło mi po nad 1200 miesz -
kań ców na sze go po wia tu.
WPG: Ja kie za gad nie nia by ły Pa nu naj -
bliż sze pod czas dłu go let niej pra cy i dzia -
łal no ści sa mo rzą do wej? 
WD: W pra cy w po wie cie szcze gól ną uwa gę
zwra ca łem za wsze na spra wy z za kre su ko -
mu ni ka cji, go spo dar ki, in we sty cji i za mó -
wień pu blicz nych. Ja ko by łe mu re pre zen tan -
to wi Pol ski w bie gach na 800 i 1500 m, bli -
ska jest mi rów nież dzia łal ność spor to wa
na rzecz lo kal nej spo łecz no ści. In te re su ję się
po li ty ką. Je stem pre ze sem Za rzą du Sto wa -
rzy sze nia „Zgo da i Przy szłość”, a od po -
nad 20 lat zwią za ny je stem tak że z ru chem
lu do wym. 
WPG: Ja kie ce le bę dą Pa nu przy świe ca ły
w tej ka den cji sa mo rzą du po wia to we go,
gdy pia stu je Pan sta no wi sko sta ro sty gli -
wic kie go?
WD: Bę dzie to na pew no ka den cja kon ty nu -
acji. W ub. ro ku roz po czę li śmy re ali za cję
trzech du żych unij nych pro jek tów dro go -
wych: mo der ni za cję mo stów w Le bo szo wi -
cach i w Pław nio wi cach oraz prze bu do wę
ko lej ne go od ci n ka tzw. Szla ku Eu ro pej skie -
go. Są to naj więk sze in we sty cje w hi sto rii
ca łe go Po wia tu Gli wic kie go. Co istot ne,
wszyst kie są przed się wzię cia mi z za kre su
po pra wy sta nu na szych dróg i obiek tów dro -
go wych, na co za wsze bra ko wa ło pie nię dzy,
bo wiem po trze by w tym wzglę dzie są znacz -
nie więk sze niż moż li wo ści. Most w Le bo -
szo wi cach jest mo der ni zo wa ny kosz tem pra -

wie 1,9 mln zł,
a most w Pław nio wi -
cach aż 6,5 mln zł.
Gdy by nie środ ki
unij ne, po wia tu jesz -
cze dłu go nie by ło by
stać na ta kie in we sty -
cje, a prze cież są one
nie zbęd ne, gdyż stan
tych mo stów już
od daw na był fa tal ny. Z ko lei Szlak Eu ro pej -
ski sta no wi 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. Ten pro jekt
ma war tość po nad 17,3 mln zł. Ob ję te nim
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. To waż ne, by ta dro ga, sta no wią ca
Szlak Eu ro pej ski, mia ła po pra wio ną no -
śność, co sta nie się po przez wy ko na nie jej
no wej kon struk cji od pod staw. Wszyst kie te
in we sty cje ma ją pla no wo za koń czyć się
do po ło wy 2015 r.
WPG: Uda ło się tak że po zy skać środ ki
na 2015 rok z Na ro do we go Pro gra mu
Prze bu do wy Dróg Lo kal nych.
WD: Po przez wy gra nie ko lej ne go kon kur su
z te go pro gra mu po zy ska li śmy pie nią dze
na mo der ni za cję dro gi po wia to wej nr 2925S
w Pil cho wi cach. Dro ga ta, łą czą ca Wil czę
i dro gę kra jo wą nr 88 z cen trum Pil cho wi ce,
jest w fa tal nym sta nie, więc środ ki, ja kie
otrzy ma my z Na ro do we go Pro gra mu Prze bu -
do wy Dróg Lo kal nych, są dla nas du żym
wspar ciem. War tość tej in we sty cji wy no si
po nad 4 mln zł, z cze go z bu dże tu pań stwa
po cho dzić bę dzie 50 proc., 500 tys. do ło ży
gmi na Pil cho wi ce, a resz ta to środ ki po wia -
tu. 
WPG: Co po za in we sty cja mi dro go wy mi
bę dzie Pań skim prio ry te tem? 
WD: Zgod nie z od daw na re ali zo wa ną w po -
wie cie za sa dą zrów no wa żo ne go roz wo ju,
rów nie wiel ką uwa gę bę dzie my po świę cać
na szym szko łom, po mo cy spo łecz nej, służ -
bie zdro wia, ochro nie śro do wi ska i in nym
za da niom z za kre su dzia łal no ści sa mo rzą du
po wia to we go. Za pla no wa ne są też już re -
mon ty w bu dyn ku sta ro stwa, któ ry mu si do -
brze słu żyć na szym klien tom. Pra cy i wy -
zwań na tę ka den cję z pew no ścią nam nie za -
brak nie. 

(RG)

WIE ŚCI Z SE SJI
Za na mi dru ga se sja no wej Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, wy bra nej
na ka den cję 2014-2018. Od by ła się ona 18 grud nia, tuż przed świę -
ta mi Bo że go Na ro dze nia. Mia ła ro bo czy cha rak ter, ale nie za bra -
kło na niej też pięk ne go ak cen tu świą tecz ne go. 

2 www.powiatgliwicki.pl

Wspól nie i te ry to rial nie

Ja seł ko we przed sta wie nie w wy ko na niu miesz kań ców DPS -u w Pil cho wi cach
tym ra zem za pre zen to wa ne zo sta ło na sa li se syj nej sta ro stwa.
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Ka den cja kon ty nu acji
Roz mo wa z WAL DE MA REM DO MB KIEM, no wym sta ro stą gli wic kim
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Przez naj bliż sze czte ry la ta rad ni wy bra ni
w ostat nich wy bo rach sa mo rzą do wych bę dą
de cy do wać o wszyst kim, co naj waż niej sze
w na szym po wie cie. Sprawdź po ni żej, kto jest
rad nym po wia to wym z Two je go okrę gu (i z li -
sty ja kie go ko mi te tu wy bor cze go zo stał wy -
bra ny) oraz kto two rzy Pre zy dium Ra dy, a kto
– Za rząd Po wia tu Gli wic kie go, zło żo ny rów -
nież z rad nych. Po da je my rów nież, w ja kich
ko mi sjach sta łych rad ni bę dą pra co wać
i do ja kich klu bów ra dy na le żą. 

RAD NI KA DEN CJI 2014-2018

Okręg wy bor czy nr 1 obej mu ją cy osiem man -
da tów – Mia sto Knu rów:
Wło dzi mierz Gwiżdż (KWW „Mo ja Gmi na i Po wiat”)
Ewa Jur czy ga (KWW Zgo da i Przy szłość)
Mi chał Nie szpo rek (KWW Po ro zu mie nie Miesz -
kań ców)
Adam Osta lec ki (KW Pra wo i Spra wie dli wość)
Da wid Rams (KWW Zgo da i Przy szłość)
Krzysz tof Le śniow ski (KW Pra wo i Spra wie dli wość)
Krzysz tof Sto la rek (KWW Zgo da i Przy szłość)
Sta ni sław Rudz ki (KW Pra wo i Spra wie dli wość)
Okręg wy bor czy nr 2 obej mu ją cy trzy man da -
ty – Mia sto Py sko wi ce
Kry sty na Urbań ska (KW Pra wo i Spra wie dli wość)
Ja cek Aw ra mien ko (KWW Po ro zu mie nie Miesz -
kań ców)
An na Smyl (KWW Zgo da i Przy szłość)
Okręg wy bor czy nr 3 obej mu ją cy pięć man da -
tów – Gmi na Gie rał to wi ce i Gmi na Pil cho wi ce
Wal de mar Do mbek (KWW Zgo da i Przy szłość)
Ma rek Szolc (KW Pra wo i Spra wie dli wość)
Win fryd Fi coń (KWW Zgo da i Przy szłość)
Mar cin Brosz (KWW Po ro zu mie nie Miesz kań ców)
Wil helm Kry wal ski (KWW „Mo ja Gmi na i Po wiat)
Okręg wy bor czy nr 4 obej mu ją cy czte ry man -
da ty – Gmi na Ru dzi niec i Gmi na So śni co wi ce
An drzej Frej no (KWW Zgo da i Przy szłość)
Cze sław Ja ku bek (KWW „Mo ja Gmi na i Po wiat”)
An drzej Hosz (KWW Zgo da i Przy szłość)
Le szek Ko ło dziej (KWW Po ro zu mie nie Miesz kań ców)
Okręg wy bor czy nr 5 obej mu ją cy trzy man da -
ty – Gmi na To szek i Gmi na Wie lo wieś
An drzej Ku rek (KWW Zgo da i Przy szłość)
Adam Woj to wicz (KWW Zgo da i Przy szłość)
Ja cek Za rzyc ki (KWW Po ro zu mie nie Miesz kań ców)

PRE ZY DIUM RA DY PO WIA TU 
GLI WIC KIE GO

An drzej Ku rek – prze wod ni czą cy
An drzej Frej no – wi ce prze wod ni czą cy
Wło dzi mierz Gwiżdż – wi ce prze wod ni czą cy

ZA RZĄD PO WIA TU GLI WIC KIE GO
Wal de mar Do mbek – sta ro sta gli wic ki
Ewa Jur czy ga – wi ce sta ro sta gli wic ki
Adam Woj to wicz – czło nek

KO MI SJE RA DY 
Ko mi sja Re wi zyj na
Wil helm Kry wal ski – prze wod ni czą cy
Adam Osta lec ki – wi ce prze wod ni czą cy
An drzej Hosz – se kre tarz
Mi chał Nie szpo rek – czło nek
Krzysz tof Sto la rek – czło nek

Ko mi sja Zdro wia
Le szek Ko ło dziej – prze wod ni czą cy
Mi chał Nie szpo rek – czło nek
Ja cek Aw ra mien ko – czło nek 
Kry sty na Urbań ska – czło nek
Ma rek Szolc – czło nek
Cze sław Ja ku bek – czło nek

Ko mi sja Edu ka cji
Sta ni sław Rudz ki – prze wod ni czą cy
Win fryd Fi coń – czło nek 
An na Smyl – czło nek
Ma rek Szolc – czło nek
Kry sty na Urbań ska – czło nek
Mar cin Brosz – czło nek

Ko mi sja Go spo dar ki
Cze sław Ja ku bek – prze wod ni czą cy
Krzysz tof Le śniow ski – czło nek
Ma rek Szolc – czło nek
An drzej Frej no – czło nek

An drzej Hosz – czło nek
Da wid Rams – czło nek

Ko mi sja Bu dże tu i Fi nan sów
Krzysz tof Sto la rek – prze wod ni czą cy
Da wid Rams – wi ce prze wod ni czą cy
An drzej Frej no – czło nek
Adam Osta lec ki – czło nek
Wło dzi mierz Gwiżdż – czło nek
Le szek Ko ło dziej – czło nek

Ko mi sja Ochro ny Śro do wi ska, Roz wo ju 
i Pro mo cji
Win fryd Fi coń – prze wod ni czą cy
Ja cek Aw ra mien ko – wi ce prze wod ni czą cy

Ja cek Za rzyc ki – czło nek
Krzysz tof Le śniow ski – czło nek
Sta ni sław Rudz ki – czło nek
Wil helm Kry wal ski – czło nek
An na Smyl – czło nek
An drzej Ku rek – czło nek

KLU BY RAD NYCH

Klub Rad nych Zgo da i Przy szłość
An drzej Frej no – prze wod ni czą cy
Ewa Jur czy ga
An na Smyl

An drzej Ku rek 
Da wid Rams
Win fryd Fi coń
An drzej Hosz
Adam Woj to wicz
Krzysz tof Sto la rek
Wal de mar Do mbek

Klub Rad nych Po ro zu mie nie Po wia tu 
Gli wic kie go
Mi chał Nie szpo rek – prze wod ni czą cy
Ja cek Aw ra mien ko 
Mar cin Brosz
Le szek Ko ło dziej
Ja cek Za rzyc ki

Klub Rad nych Pra wo i Spra wie dli wość
Adam Osta lec ki – prze wod ni czą cy
Sta ni sław Rudz ki 
Kry sty na Urbań ska
Ma rek Szolc 

Klub Rad nych Mo ja Gmi na Nasz Po wiat
Wło dzi mierz Gwiżdż – prze wod ni czą cy
Cze sław Ja ku bek 
Wil helm Kry wal ski 

Rad ny nie zrze szo ny 
Krzysz tof Le śniow ski (RG)

Sprawdź, kto jest rad nym po wia to wym z two je go okrę gu, w ja kiej ko mi sji pra cu je i w ja kim klu bie za sia da

Przed sta wia my (na ro bo czo) no wą Ra dę Po wia tu Gli wic kie go

Rad ni przed bu dyn kiem Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach. Od le wej sto ją: Sta ni sław Rudz ki, An na Smyl, Ja cek Aw ra mien ko, Mar cin Brosz, Le -
szek Ko ło dziej, Wło dzi mierz Gwiżdż, An drzej Hosz, Ja cek Za rzyc ki, Win fryd Fi coń, Mi chał Nie szpo rek, Ewa Jur czy ga, Adam Osta lec ki, Wal de mar Do -
mbek, Adam Woj to wicz, Da wid Rams, An drzej Ku rek, Kry sty na Urbań ska, Cze sław Ja ku bek, Krzysz tof Sto la rek, Wil helm Kry wal ski, An drzej Frej no,
Krzysz tof Le śniow ski, Ma rek Szolc.

Fo
 to

: R
. G

oz
d

ek

Dokończenie ze str. 1
Rok 2015, po dob nie jak po przed -

ni, to la ta wiel kich in we sty cji dro go -
wych w po wie cie. Prze bu do wy wa ny
jest oko ło 10-ki lo me tro wy od ci nek
dróg po wia to wych w Ra cho wi cach
i Klesz czo wie w gmi nie Ru dzi niec,
jak rów nież pro wa dzo na jest ge ne ral -
na prze bu do wa mo stów w Pław nio -
wi cach w gmi nie Ru dzi niec oraz
w Le bo szo wi cach w gmi nie Pil cho -
wi ce. Re ali zo wa ny bę dzie rów nież
pierw szy etap prze bu do wy dro gi po -

wia to wej ul. Dol na Wieś w Pil cho wi -
cach. 

Za pla no wa ne są rów nież wy dat ki
ma jąt ko we na wy ko na nie na stęp nych
do ku men ta cji pro jek to wych, nie zbęd -
nych do apli ko wa nia o ko lej ne środ ki
ze wnętrz ne – unij ne i kra jo we.

Jest to ten den cja utrzy my wa na
od lat, że naj więk sze na kła dy in we sty -
cyj ne po wia tu skie ro wa ne są na za da -
nia dro go we. 

Oko ło 12 proc. na kła dów in we -
sty cyj nych ogó łem za pla no wa no

na in we sty cje zwią za ne z ochro ną
zdro wia. Prze zna czo ne one zo sta ną
głów nie na do sto so wa nie obiek -
tów, w któ rych pro wa dzo na jest
dzia łal ność lecz ni cza, do obo wią -
zu ją cych stan dar dów. 9 proc. po -
chło ną mo der ni za cje da chów w bu -
dyn kach do mów po mo cy spo łecz -
nej w Kuź ni Nie bo row skiej i So -
śni co wi cach, a tak że ter mo mo der -
ni za cja bu dyn ku ap te ki i przy chod -
ni zdro wia w Py sko wi cach. Pra -
wie 4 proc. wy dat ków in we sty cyj -

nych prze zna czo ne bę dzie na dal -
sze in we sty cje in for ma tycz ne i do -
sto so waw cze bu dyn ku sta ro stwa,
za pew nia ją ce bez pie czeń stwo i po -
pra wę wa run ków ob słu gi miesz -
kań ców po wia tu.

73 proc. wy dat ków bu dże tu prze -
zna czy my na wy dat ki bie żą ce, na to
co „na te raz”, co „wy da je my na co -
dzien ne utrzy ma nie”, a 27 proc.
na in we sty cje – tj. na to co „na przy -
szłość”, na to „co dla nas i po nas
zo sta nie”, co uła twi i uprzy jem ni
co dzien ne ży cie miesz kań ców po -
wia tu.

ILE MA MY, NA CO WY DA MY?

Bu dżet po wia tu na 2015 rok przed -
sta wia na szym Czy tel ni kom Ma ria
Owcza rzak -Siej ko, skarb nik Po wia tu
Gli wic kie go.



NR 1 (94) STYCZEŃ 2015 WIADOMOŚCI SZKOLNE

4 www.powiatgliwicki.pl

Ma my mi łą wia do mość dla wszyst -
kich ab sol wen tów i sym pa ty ków Li -
ceum Ogól no kształ cą ce go im.
Ma rii Ko nop nic kiej w Py sko wi cach.
Usta lo no już da tę ju bi le uszu 70-le -
cia szko ły. Uro czy sto ści ju bi le uszo -
we po łą czo ne ze zjaz dem ab sol -
wen tów za pla no wa ne są na so bo -
tę 10 paź dzier ni ka br., oczy wi ście
w sie dzi bie szko ły!
Ju bi le uszo wi to wa rzy szyć bę dzie przy -
ję cie sztan da ru szko ły, szy ku je się rów -
nież kil ka in nych
n i e  s p o  d z i a  n e k .
Na pew no uro czy -
sto ści roz pocz ną
się wspól ną mszą
świę tą od pra wio ną
w ko ście le pw. św.
Mi ko ła ja w Py sko -
wi cach, a za koń czą
ban kie tem, or ga ni -
zo wa nym już po za
szko łą. Pla no wa ne
są aka de mia, wy -
stę py uczniów
i ab sol wen tów,
wy sta wa oraz zwie dza nie szko ły. 

– Szcze gó ło wy pro gram uro czy sto -
ści zo sta nie ogło szo ny w póź niej szym
ter mi nie. Pra gnie my w tym dniu – ju bi -
le uszu 70-le cia na szej szko ły, stwo rzyć
oka zję do wspól nej za ba wy, ale tak że
do re flek sji, wzru szeń oraz po wro tu
do cza sów i miejsc ży wych w na szych
szkol nych wspo mnie niach. Bę dzie my
za szczy ce ni, je śli ze chcą Pań stwo
przy jąć na sze za pro sze nie – za chę ca ją

El wi ra Der sie wicz, dy rek tor Ze spo łu
Szkół im. Ma rii Ko nop nic kiej w Py -
sko wi cach oraz Ma ria No wak -Ko wal -
ska, prze wod ni czą ca Ko mi te tu Or ga ni -
za cyj ne go Zjaz du.

Oso by za in te re so wa ne udzia łem
w im pre zie pro szo ne są o po twier dze -
nie uczest nic twa w Zjeź dzie Ab sol wen -
tów do 30 kwiet nia br. Po twier dze nia
uczest nic twa moż na do ko nać:
– oso bi ście w se kre ta ria cie szko ły,
– te le fo nicz nie – 32 233 25 96,

– li stow nie na ad res: Ze spół Szkół im.
Ma rii Ko nop nic kiej w Py sko wi cach,
ul. kar dy na ła Ste fa na Wy szyń skie -
go 37, 44-120 Py sko wi ce,
– elek tro nicz nie na ad res: zsmk py sko -
wi ce@.op.pl.

Szcze gó ły już nie ba wem na stro nie
szko ły: www.zsmk.edu.pl oraz na Fa -
ce bo oku. 

(MFR)

W 2016 ro ku Świa to we Dni Mło dzie ży od bę dą się w Pol -
sce – w Kra ko wie. W ra mach du cho wych przy go to wań
sym bo le te go wy da rze nia – krzyż pa pie ski i iko na Mat -
ki Bo żej Sa lus Po pu li Ro ma ni piel grzy mu ją po die ce -
zjach ca łej Pol ski. 8 i 9 stycz nia ad o ro wa ne by ły
w Knu ro wie i oko li cy. Pięk na uro czy stość pe re gry na cji
zna ków od by ła się rów nież w knu row skim Ze spo le
Szkół im. I. J. Pa de rew skie go. 
Świa to we Dni Mło dzie ży (ŚDM) to mię dzy na ro do we spo -

tka nia mło dych lu dzi z ca łe go świa ta, któ re od by wa ją się co
dwa, trzy la ta. Spo tka niom tym to wa rzy szą dwa zna ki, po da -
ro wa ne przez św. Ja na Paw ła II. Jed nym z nich jest krzyż,
prze ka za ny mło dzie ży w 1984 ro ku na za koń cze nie Ju bi le -
uszu Od ku pie nia, któ ry od tam te go wy da rze nia piel grzy mu -
je po świe cie. Zaś od 2003 ro ku z krzy żem wę dru je dru gi
sym bol – ko pia iko ny Mat ki Bo żej Sa lus Po pu li Ro ma ni.
W 2014 ro ku w Nie dzie lę Pal mo wą na Pla cu św. Pio tra
w Rzy mie pol ska mło dzież ode bra ła od Bra zy lij czy ków sym -

bo le ŚDM. W dniach 8 i 9 stycz nia za wi ta ły one
w róż ne miej sca Knu ro wa i po bli skich miej sco -
wo ści, m.in. do Wil czy, Gie rał to wic, Przy szo wic,
Chu do wa i Pa nió wek. Pe re gry na cji to wa rzy szy ły
mo dli tew ne czu wa nia, ad o ra cje. 

Spe cjal na uro czy stość od by ła się m.in. w Ze -
spo le Szkół im. I. J. Pa de rew skie go. Sym bo le zo -
sta ły prze ka za ne uczniom tej pla ców ki przez
mło dzież i dy rek cję Ze spo łu Szkół Za wo do wych
nr 2 w Knu ro wie. Na stęp nie dy rek tor „Pa de rew -
skie go” Do ro ta Gu mien ny po wi ta ła go ści, licz nie
zgro ma dzo ną knu row ską mło dzież, gro no pe da -
go gicz ne oraz miesz kań ców. W uro czy sto ści
wzię li udział rów nież przed sta wi cie le Po wia tu
Gli wic kie go: Ewa Jur czy ga – wi ce sta ro sta gli -
wic ki oraz rad ni Win fryd Fi coń i Mi chał Nie szpo -
rek. W at mos fe rę ra do ści, a za ra zem re flek sji
i pod nio sło ści wpro wa dził ze bra nych bo ga ty pro -
gram ar ty stycz ny, na któ ry zło ży ły się wy stę py
m.in. mło dzie ży „Pa de rew skie go”, Scho li Can to -
rum, uczen ni cy Gim na zjum nr 1 im. Ja na Paw -
ła II, ze spo łu Gi tar Bend, Ze spo łu Ma rze nie, Ka -
mi la Ku zio oraz Ada ma So bie raj skie go. Na stęp -
nie mo dli twę przed sym bo la mi po pro wa dzi li
księ ża, a każ dy obec ny na uro czy sto ści mógł po -
dejść, do tknąć sym bo li i skło nić się przed ni mi.
By ła tak że moż li wość zło że nia in ten cji mo dli -
tew nych. 

Z Knu ro wa krzyż i iko na ru szy ły w dal szą
dro gę, do ko lej nych miej sco wo ści - odwiedzą
m.in. Pyskowice. (SoG)

Ju bi le usz „Ko nop nic kiej”Sym bo le Świa to wych Dni Mło dzie ży 

W ostat nich dniach ub. r. w Ze spo le
Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach
zo sta ła otwar ta no wa pra cow nia
kom pu te ro wa. 
15 sta no wisk kom pu te ro wych wraz ze
spe cja li stycz nym opro gra mo wa niem
i do stę pem do In ter ne tu da je uczniom
re al ną szan sę edu ka cji w za kre sie in -
for ma ty ki. Za kup i in sta la cja sprzę tu
zo sta ły zre ali zo wa ne w ra mach pro jek -
tu „Cy fro we
okno na świat
w Po wiecie
G l i  w i c  k i m ”
P r i o  r y  t e  -
tu VIII „Spo łe -
czeń stwo in -
for ma cyj ne –
zwięk  sze  n ie
in no wa cyj no -
ści go spo dar -
ki”, Dzia ła -
nia 8.3. „Prze -
ciw dzia ła nie
wy klu cze niu
cy fro we mu – eInc lu sion” Pro gra mu
Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar -
ka, pro wa dzo ne go przez Po wiat Gli -
wic ki. Z projektu również sfi nan so wa -
no re mont po miesz cze nia prze zna czo -

ne go na pra cow nię, a starostwo
pokryło koszty malowania, za kupu
pro jek to ra, ta bli cy mul ti me dial nej
i ume blo wa nia. 

– Jest to ko lej ny krok do cią głe go
uno wo cze śnie nia pla ców ki dla
uczniów ze spe cjal ny mi po trze ba mi
edu ka cyj ny mi – mó wi dy rek tor szko ły
Bo gu sław Ha dzik. – Dba my o to, by
na si ucznio wie by li wy po sa że ni w pod -

sta wo wą wie dzę w za kre sie no wych
tech no lo gii in for ma cyj nych i umie li
z niej ko rzy stać, jest to bo wiem przy -
szłość edu ka cji. 

(ZSS)

16 grud nia w Szko le Pod sta wo wej
nr 6 z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi
w Py sko wi cach od by ła się uro czy -
stość wrę cze nia głów nej na gro dy
w kon kur sie ogło szo nym przez Mi -
ni ster stwo Spraw Za gra nicz nych
„Pol ska dla wszyst kich 2014”. 
Co rocz ny kon kurs po le ga na zre ali zo -
wa niu te go sa me go dnia – w 2014 ro ku
był to 17 paź dzier ni ka – w wie lu mia -
stach i mia stecz kach Pol ski pro jek tów
pro mu ją cych idee dia lo gu mię dzy kul -
tu ro we go. For my i ska la przed się wzięć

są róż no rod ne, ale wszyst kich uczest ni -
ków łą czy wspól ny cel – bu do wa
otwar te go i to le ran cyj ne go spo łe czeń -
stwa.

W uro czy sto ści zor ga ni zo wa nej
w SP 6 w Py sko wi cach uczest ni czy li
przed sta wi cie le or ga ni za to rów kon kur -
su: Se ba stian Re jak – peł no moc nik mi -
ni stra spraw za gra nicz nych, Mag da le na
Woj no re pre zen tu ją ca pre zy den ta Mia -
sta Sto łecz ne go War sza wy oraz Ja cek
Pur ski, przed sta wi ciel Sto wa rzy sze nia
„Ni gdy wię cej”. 

Szko ła z Py sko wic jest jed nym
z dwóch lau re atów czwar tej edy cji
kon kur su „Pol ska dla wszyst kich”.
W tym ro ku ko mi sja kon kur so wa przy -
zna ła dwie na gro dy w wy so ko ści 5 tys.
zł każ da. Pla ców ka z Py sko wic zwy -
cię ży ła w ka te go rii „sztu ka au dio wi zu -
al na”, przy go to wu jąc naj lep szy pro jekt
o na zwie „Po ciąg do to le ran cji”. W ka -
te go rii „edu ka cja/dzien ni kar stwo” naj -
wy żej oce nio ny zo stał pro jekt „Bu du je -
my mo sty to le ran cji” Szko ły Pod sta -
wo wej nr 3 w Ny sie.

Przy po mnij my, że ucznio wie z Py -
sko wic w ra mach na gro dzo ne go pro -
jek tu wy ko rzy sta li wie lo znacz ność sło -
wa „po ciąg”. – Po dró żu jąc ko le ją pro -
mo wa li to le ran cję, prze ko nu jąc pa sa że -
rów, że Pol ska to du ży kraj i po mie ści
wszyst kich, któ rzy chcą tu miesz kać –
mó wi An na Zwio rek -Rot ke gel, dy rek -
tor SP nr 6. Ucznio wie in te gra cyj nej
kla sy Va m.in. roz da wa li ulot ki i śpie -
wa li pio sen ki (np. „To le ran cję” Sta ni -
sła wa Soy ki i „Wszyst kie dzie ci na sze
są” Maj ki Je żow skiej), wcią ga jąc
w śpiew pa sa że rów po cią gu. Zwień -
cze niem ich po dró ży by ło spo tka nie ze
stu den ta mi z Ukra iny na Uni wer sy te cie
Opol skim. 

Ko or dy na to rem pro jek tu „Po ciąg
do to le ran cji” był Bła żej Kup ski,
a za część mu zycz ną ak cji od po wia da -
ła Be ata Obłąk. (BK)

Cy fro we okno na świat 
Na gro dze ni za to le ran cję

Kla sa V a, któ ra je cha ła „Po cią giem do to le ran cji” - ze swy mi opie ku na mi
i go ść mi z War sza wy.
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Ucznio wie mo gą już zgłę biać taj ni ki ob słu gi kom pu te rów
w no wej pra cow ni.
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W paź dzier ni ku szko ła ob cho dzić bę dzie 70-le cie.
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W uro czy sto ści w Ze spo le Szkół im. I. J. Pa de rew skie go wzię li udział
nie tyl ko ucznio wie.
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W Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi -
cach zor ga ni zo wa na zo sta ła na ra -
da pod su mo wu ją ca rok 2014 w za -
kre sie re ali za cji przez Po wiat Gli -
wic ki za dań obron nych. Pod czas
spo tka nia wrę czo no Me da le za Za -
słu gi dla Obron no ści Kra ju.
W na ra dzie wzię li udział przed sta -
wi cie le Woj sko wej Ko men dy Uzu -
peł nień w Gli wi cach, Po wia tu Gli -
wic kie go oraz gmin wcho dzą cych
w je go skład. Me da le za Za słu gi dla
Obron no ści Kra ju wrę czy li sta ro sta
gli wic ki Wal de mar Do mbek oraz
ko men dant WKU w Gli wi cach Ro -
man No wo grodz ki. Srebr ne Me da le
otrzy ma li: Le szek Ku biak – pre zes
Za rzą du Szpi ta la w Py sko wi cach,

Ire na Kuź nie wicz ze Sta ro stwa Po -
wia to we go w Gli wi cach, Bo gu sła -
wa Ma zur – in spek tor ds. obron -
nych i OC Urzę du Miej skie go
w Py sko wi cach, Ma ria Owcza rzak -
-Siej ko – skarb nik Po wia tu Gli wic -
kie go oraz Ma rek Szy mań ski – in -
spek tor ds. obron nych i OC Urzę du
Gmi ny w Ru dziń cu. Brą zo we Me -
da le ode bra ły: Gra ży na Dą brow ska
– dy rek tor Ze spo łu Szkół Za wo do -
wych nr 2 w Knu ro wie, El wi ra Der -
sie wicz – dy rek tor Ze spo łu Szkół
im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi -
cach i Do ro ta Gu mien ny – dy rek tor
Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew -
skie go w Knu ro wie. 

(RG)

Oto in for ma cje do ty czą ce zi mo we -
go utrzy ma nia dróg na te re nie po -
wia tu gli wic kie go.
Za rząd Dróg Po wia to wych w Gli wi -
cach utrzy mu je 294,69 km dróg, z cze -
go dro gi ob ję te zi mo wym utrzy ma niem
sta no wią 251,63 km. Ich peł ny wy kaz
i prze bieg zna leźć moż na na stro nie in -
ter ne to wej ZDP: www.zdp gli wi ce.pl.
Po nad 88 km tych dróg ob ję tych
jest II stan dar dem zi mo we go utrzy ma -
nia, nie co po nad 85 km – III stan dar -
dem, a po zo sta łe – IV stan dar dem. Po -
wiat dba o zi mo we utrzy ma nie dróg
po wia to wych w gmi nach Gie rał to wi ce,
Pil cho wi ce, So śni co wi ce, Ru dzi niec,
To szek i Wie lo wieś oraz na te re nie
miast Knu rów, So śni co wi ce i To szek.
Wy jąt kiem są pod tym wzglę dem tyl ko
Py sko wi ce, gdzie zi mo we utrzy ma nie
dróg po wia to wych prze jął Urząd Mia -
sta Py sko wi ce.

ZDP w Gli wi cach pro wa dzi po nad -
to zi mo we utrzy ma nie na na stę pu ją -
cych dro gach wo je wódz kich prze bie -
ga ją cych przez po wiat gli wic ki:
DW 901 – od gra ni cy woj. opol skie go
do gra ni cy z mia stem Gli wi ce, DW 907
– od skrzy żo wa nia z DK 40 w miej sco -
wo ści Nie wie sze do skrzy żo wa nia
z DW 901 w Wie low si, DW 921 –
od skrzy żo wa nia z DW 924 w Kuź ni
Nie bo row skiej do gra ni cy z mia stem
Za brze oraz DW 408 – od gra ni cy woj.
opol skie go do gra ni cy z Gli wi ca mi.
Za utrzy ma nie DW 901 i DW 907 od -
po wia da fir ma Hucz sp. z o. o. z Bo ro -
no wa, dy żu ru ją ca ca ło do bo wo pod nu -
me ra mi tel. 34 353 92 53 i 517 510 864.

Utrzy ma niem
z i  m o  w y m
DW 408 i DW
921 zaj mu je się
Za kład Usług
D r o  g o  w y c h
i Ko mu nal nych
DRO MAR ze
Sta ni cy, dy żu -
ru ją cy ca ło do -
bo wo pod nu -
m e  r a  m i
tel. 516 178
756 i 509 406
420.

Wy ko naw cą
z i  m o  w e  g o
u t r z y  m a  n i a
dróg po wia to wych w se zo -
nie 2014/2015 jest fir ma RE MON DIS
GLI WI CE Sp. z o. o. Oto nu me ry tel.
do osób pro wa dzą cych w niej Ak cję
ZI MA: 231 08 58 wew. 210
oraz 607 072 410 i 667 082 236. Uru -
cho mio ny zo stał tak że te le fon zi mo we -
go utrzy ma nia dróg w tej fir mie, dzia -
ła ją cy po nu me rem 502 586 280. 

In for ma cje o nie prze jezd no ści dróg
po wia to wych na le ży zgła szać pod nr
tel. 32 234 06 96 lub 605 435 731
i 605 787 131. Wy jąt kiem są dro gi po -
wia to we na te re nie Py sko wic – w tym
przy pad ku na le ży dzwo nić pod nr
tel. 32 332 60 00.

Za utrzy ma nie prze jezd no ści dróg
gmin nych na te re nie po wia tu od po wia -
da ją po szcze gól ne urzę dy gmin po -
przez wy ko naw ców świad czą cych
usłu gi w tym za kre sie. Po da je my nu -

me ry tel. tych urzę dów gmin: Knu rów
– 32 235 10 17, To szek – 32 233 42 17,
So śni co wi ce – 32 238 71 91, Ru dzi niec
– 32 4000 700 do 799, Pil cho wi ce –
32 235 65 21, Gie rał to wi ce – 32 301
13 00, Wie lo wieś – 32 237 85 00. 

Na dro gach wo je wódz kich:
DW 919 Ra ci bórz -Ru dy -So śni co wi -
ce, DW 907 Kie lecz ka -Twa róg
i DW 921 Knu rów (skrzy żo wa nie
z DW 924)-Prze ry cie (skrzy żo wa nie
z DW 919) pra ce zwią za ne z zi mo -
wym utrzy ma niem dróg nad zo ru je
Za rząd Dróg Wo je wódz kich – nr
tel. 32 781 92 11. 

Pra ce zwią za ne z prze jezd no ścią
dróg kra jo wych na te re nie po wia tu wy -
ko nu je Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra -
jo wych i Au to strad – nr
tel. 32 234 06 92 i 32 270 15 10. 

(RG)

Za słu że ni dla
obron no ści

Cięż kie chwi le prze ży wa li w ca łej Pol sce pa -
cjen ci szu ka ją cy na po cząt ku ro ku po mo cy
le ka rza ro dzin ne go, któ rzy w swych przy -
chod niach za sta li za mknię te drzwi. Ta kie sy -
tu acje mia ły też miej sce w wie lu miej sco wo -
ściach na sze go po wia tu.
Część le ka rzy nie otwo rzy ła swych przy chod ni
po No wym Ro ku, gdyż nie pod pi sa li kon trak tu
z Na ro do wym Fun du szem Zdro wia. Na te re nie
po wia tu gli wic kie go naj gor sza sy tu acja pa no wa ła
wów czas w pół noc nych gmi nach. Nie pra co wa ły
po rad nie pod sta wo wej opie ki zdro wot nej w Py -
sko wi cach, Tosz ku, Wie low si, Ru dziń cu, Po ni szo -
wi cach, Ta ci szo wie, Pa czy nie, Świ biu, Ko tu li nie
i Boj szo wie. W po łu dnio wej czę ści po wia tu nie
dzia ła ły po rad nie POZ w Pil cho wi cach, Żer ni cy
i Wil czy. Ogó łem w ca łym po wie cie 18 przy chod -
ni nie przyj mo wa ło pa cjen tów w ra mach pod sta -
wo wej opie ki zdro wot nej. 17 pra co wa ło nor mal -

nie – by ły to przy chod nie w Knu ro wie, So śni co -
wi cach, Gie rał to wi cach, Pa niów kach, Chu do wie
i Przy szo wi cach.

– Część zde ner wo wa nych pa cjen tów
zwra ca ło się w tych dniach do sta ro stwa
– mó wi Ewa Jur czy ga, wi ce sta ro sta gli -
wic ki. – Ko niecz ne jest więc wy ja śnie -
nie, że po wiat nie ma wpły wu na funk -
cjo no wa nie tych przy chod ni, któ re są
spół ka mi pry wat ny mi. Nie zwal nia nas
to jed nak z tro ski o pa cjen tów. Wszyst -
kie na sze pla ców ki sta nę ły na wy so ko -
ści za da nia.

Nor mal nie pra co wa ły przy chod nie
wcho dzą ce w skład Ze spo łu Opie ki
Zdro wot nej w Knu ro wie, któ ry jest
jed nost ką or ga ni za cyj ną Po wia tu Gli -
wic kie go – by ły to ZOZ -y przy
ul. Dwor co wej, Ka zi mie rza Wiel kie -

go, ks. Ko zieł ka, Ma ry na rzy, Nie pod le gło ści,
Dy wi zji Ko ściusz kow skiej i al. Pia stów. Szpi -
tal w Knu ro wie Sp. z o. o., w któ rym po wiat ma

część udzia łów, świad czył pa cjen tom po moc
świą tecz ną i noc ną. Szpi tal w Py sko wi cach Sp.
z o. o., któ ry w ca ło ści jest spół ką po wia to wą,
pod pi sał zaś w tych go rą cych dniach z NFZ
aneks do umo wy na świad cze nia le kar skie re -
ali zo wa ne przez izbę przy jęć do ty czą ce am bu -
la to ryj ne go po rad nic twa spe cja li stycz ne go.
Dzię ki te mu mógł przyj mo wać pa cjen tów
z miej sco wo ści, gdzie ga bi ne ty POZ nie dzia ła -
ły.

– Na na szej stro nie in ter ne to wej in for mo wa -
li śmy na bie żą co miesz kań ców, gdzie mo gą
uzy skać po moc le ka rzy ro dzin nych – wy ja śnia
Ewa Jur czy ga. – By li śmy w sta łym kon tak cie
z wło da rza mi gmin, gdzie POZ nie dzia ła ły.
Roz wa ża li śmy też moż li wość za pew nie nia do -
wo zu pa cjen tów z tych miej sco wo ści do przy -
chod ni świad czą cych usłu gi POZ. Na szczę -
ście 7 stycz nia, po ko lej nej tu rze roz mów
na szcze blu mi ni ste rial nym, wszyst kie ga bi ne ty
zo sta ły otwar te.

(RG)

Kło po ty z pod sta wo wą opie ką zdro wot ną

Je że li zgu bi łeś coś war to ścio we go
na te re nie po wia tu gli wic kie go i nie
wiesz gdzie te go szu kać, sprawdź
w Biu rze Rze czy Zna le zio nych, któ re
mie ści się w Sta ro stwie Po wia to wym
w Gli wi cach.

Do Biu ra Rze czy Zna le zio nych
przyj mo wa ne są do prze cho wa nia rze -

czy zna le zio ne za wy jąt kiem:
– rze czy zna le zio nych w bu dyn kach
pu blicz nych al bo in nych bu dyn kach,
w po miesz cze niach otwar tych dla pu -
blicz no ści oraz rze czy zna le zio nych
w środ kach trans por tu pu blicz ne go –
wów czas zna laz ca obo wią za ny jest od -
dać rzecz zna le zio ną do za rząd cy te go

bu dyn ku lub po miesz cze nia bądź za -
rząd cy środ ka trans por tu pu blicz ne go
– sprzę tu lub ekwi pun ku woj sko we go,
do ku men tu woj sko we go, bro ni, amu ni -
cji, ma te ria łów wy bu cho wych, apa ra tu -
ry ra dio wo -nadaw czej, do wo dów oso -
bi stych, pasz por tów i in nych do ku men -
tów po dró ży, któ re na le ży zgło sić

do naj bliż sze go po ste run ku po li cji.
Oso by od da ją ce zna le zio ne rze czy
do biu ra wy peł nia ją krót ki for mu larz,
któ ry jest po twier dze niem przy ję cia
zna le zi ska. Druk for mu la rza jest do -

stęp ny w Biu rze Ob słu gi Klien ta
i w Biu rze Rze czy Zna le zio nych. 

Oso by po szu ku ją ce rze czy zgu bio -
nej mu szą okre ślić:

Dokończenie na str. 13

In for ma cje Biu ra Rze czy Zna le zio nych

Biu ro Rze czy Zna le zio nych w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach
ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-100 Gli wi ce
Wy dział Edu ka cji, Kul tu ry, Spor tu i Spraw Spo łecz nych
III pię tro, po kój 372, tel. 32 338 37 02
czyn ne od godz. 8.00 do 13.00

Na gro dze ni ze sta ro stą gli wic kim oraz przed sta wi cie la mi WKU.
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Choć zi ma nas w tym ro ku ra czej oszczę dza, cza sa mi
na dro gach da je o so bie moc no znać.
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Ak cja ZI MA

Z po mo cą pa cjen tom po zba wio nym usług POZ po śpie -
szył m.in. Szpi tal w Py sko wi cach.
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Bi blio tecz ka wy daw nictw Po wia tu
Gli wic kie go po sze rzy ła się o ko lej -
ną po zy cję. Wła śnie uka zał się al -
bum pt. „Po wiat Gli wic ki – od rze -
mio sła do prze my słu”. 
Pięk nie opra wio ną, opu bli ko wa ną
w ra mach wy daw ni czej se rii „Od rze -
mio sła do prze my słu” książ kę przy go -
to wa ło Wy daw nic two „Pro mo cja” Sp.
z o.o. z Byd gosz czy we współ pra cy
z Ce chem Rze miosł Róż nych i Przed -
się bior czo ści w Gli wi cach oraz Sa mo -
rzą dem Po wia tu Gli wic kie go, przy du -
żym współ udzia le re kla mo daw ców –
zna czą cych firm – z na sze go re gio nu. 

W książ ce opi sa na zo sta ła hi sto ria
obec nych ziem po wia tu gli wic kie go,
któ ra prze pla ta się z hi sto rią mia sta
Gli wi ce – od da wien daw na ośrod kiem
roz wo ju prze my słu, rze mio sła i han dlu,
a tak że zna czą cym cen trum na uko wo -
-tech nicz nym. Zwłasz cza, że nie gdyś
Gli wi ce, mia sto na pra wach po wia tu
grodz kie go, wcho dzi ły w ob ręb po wia -
tu gli wic kie go, sta no wiąc je go na tu ral -
ne cen trum. 

Zie mia gli wic ka to ob szar bar dzo
cie ka wy, barw ny i szyb ko roz wi ja ją cy
się. Część ziem o zmien nych pol sko -
-nie miec kich gra ni cach za wsze sta no -
wi ła na tu ral ne śro do wi sko do roz wo ju
drob ne go han dlu. Jej bo gac twem by li

lu dzie – pra co wi ci, mą drzy i peł ni po -
my słów. Ich ini cja ty wy za owo co wa ły
roz kwi tem rze mio sła, han dlu, prze my -
słu i przed się bior czo ści. Ta ka ten den cja
trwa do dziś, bo rol nic two i prze mysł
wciąż się roz wi ja ją, a i rze mio sło ma
się cał kiem nie źle, da jąc pra cę ko lej -
nym po ko le niom miesz kań ców po wia -
tu gli wic kie go.

Zna czą cą część tek stu al bu mo we go
na pi sał Bo gu sław Ma łu sec ki, kie row -
nik Ar chi wum Pań stwo we go w Ka to -
wi cach, Od dział w Gli wi cach. Treść
książ ki oczy wi ście nie wy czer pu je te -

ma tu, jest je dy nie za ry -
sem hi sto rii roz wo ju
rze mio sła i prze my słu
na te re nie po wia tu gli -
wic kie go i Gli wic.

Za pra sza my do lek -
tu ry. Al bum do stęp ny
jest w Wy dzia le Roz -
wo ju i Pro mo cji Sta ro -
stwa Po wia to we go
w Gli wi cach oraz
w Po wia to wej Bi blio -
te ce Pu blicz nej w Gli -
wi cach z sie dzi bą
w Py sko wi cach, a tak -
że w gmin nych i miej -
skich bi blio te kach pu -
blicz nych na te re nie
po wia tu gli wic kie go.

(MFR)

Od rze mio sła
do prze my słu

O uczcze nie pa mię ci „ślą skie go
Kol ber ga” – Ju liu sza Ro ge ra,
z oka zji 150. rocz ni cy je go
śmier ci, ape lu je do wło da rzy
gmin i miast Gór ne go Ślą ska, in -
sty tu cji kul tu ry oraz sto wa rzy -
szeń zwią za nych z kul tu rą Jan
Ma ria Dy ga, śpie wak, ak tor
i dzia łacz kul tu ral ny z Gli wic.
Jak przy po mi na w swym ape lu Jan
Ma ria Dy ga, Ju liusz Ro ger to po -
stać bar dzo za słu żo na dla Ślą ska,
zwią za na tak że z na szym po wia -
tem. Był on wy bit nym i od da nym
spo łecz ni kiem, le ka rzem, mi ło śni -
kiem folk lo ru ślą skie go – za pi sał
nu ta mi kil ka set lu do wych me lo dii
z na sze go re gio nu, przez co uchro -
nił je od za po mnie nia i wy dał
pod ty tu łem „Pie śni lu du pol skie go
na Gór nym Ślą sku”. Jest to tym
bar dziej god ne po dzi wu, iż dla po -
cho dzą ce go z Nie miec dok to ra Ro -
ge ra za rów no ję zyk pol ski, jak
i ślą ska gwa ra brzmia ły ob co.
Uczył się ich od miej sco wej lud no -
ści.

Nie za leż nie od swych mu zycz -
nych pa sji, ja ko na dwor ny le karz
ksią żę cy ra to wał lu dzi cho rych,
m.in. na gruź li cę. Wy bu do wał kil -
ka szpi ta li bądź też za bie gał o pie -
nią dze na ich utrzy ma nie lub roz -
bu do wę – je den z nich, w Pil cho wi -
cach do tej po ry słu ży cho rym
(w ub. ro ku ob cho dził 200-le cie),
spe  c j a  l i  zu  j ąc
się w le cze niu
cho rób płuc.
Ju liusz Ro ger
za sły nął tak że
ja ko wy bit ny
en to mo log. Je -
go ko lek cja
chrząsz czy za -
li cza ła się
w tam tym cza -
sie do naj -
w i ę k  s z y c h
w Eu ro pie. 

Zmarł na gle 7
stycz nia 1865 ro -
ku w cza sie po lo -
wa nia w la sach ra -
c i  b o r  s k i c h .
W miej scu je go
tra gicz nej śmier ci,
w le sie mię dzy
Ko zło wem a Ra -
cho wi ca mi w po -
wie cie gli wic kim,
znaj du je się obe -
lisk upa mięt nia ją -

cy to wy da rze nie. Dr Ro ger po cho -
wa ny zo stał w nie da le kich Ru dach
k. Ra ci bo rza. Tam też stoi po mnik
je mu po świę co ny. Wła śnie mi -
ja 150 rocz ni ca śmier ci Ju liu sza
Ro ge ra.

– Stąd mój apel o ob wo ła -
nie 2015 ro ku Ro kiem Ju liu sza Ro -
ge ra i uho no ro wa nie w na le ży ty
spo sób tej rocz ni cy – in for mu je
Jan Ma ria Dy ga w li ście skie ro wa -
nym do me diów. 

(SoG)

Obe lisk w miej scu śmier ci dok to ra Ro ge ra – w la sach po mię dzy Ko zło wem
a Ra cho wi ca mi.

Umiesz czo na na nim ta bli ca przy po mi na ży cio rys te go pa -
sjo nu ją ce go czło wie ka, zaś na gła zie w kształ cie ser ca
wid nie je na pis w ję zy ku nie miec kim po świę co ny Ju liu szo wi.

Gór ni czy wi dok Knu ro wa -Szczy gło wic.

Lu dwi sar nia w Ta ci szo wie ma już wie lo wie ko wą tra -
dy cję.
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Pa sjo nu ją ca po stać –
dok tor Ju liusz Ro ger
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Co raz wię cej w ostat nim cza sie
moż na usły szeć o ze spo le Le Fleur
z Knu ro wa. Wszyst ko za spra wą
suk ce sów mu zycz nych na are nie
ogól no pol skiej. 
Le Fleur ist nie je od 2004 ro ku. W swej
twór czo ści łą czy gi ta ro we brzmie nia
z ele men ta mi mu zy ki elek tro nicz nej,
me lan cho lij ny roc ko wy styl z do miesz -
ką mrocz nych kli ma tów go tyc kich – co
da je cha rak te ry stycz ną i cie ka wą mie -
szan kę. Człon ko wie for ma cji swo ją
twór czość okre śla ją ja ko kli ma tycz ną
mu zy kę o smut nym, me lan cho lij nym
na stro ju. Od na leźć w niej moż na re -
flek syj ne tek sty, choć nie brak tak że
ener gicz nych roc ko wych brzmień.
W ich mu zy ce wi dać in spi ra cje po etyc -
kie, zwłasz cza tek sta mi „po ety prze klę -
te go” Ra fa ła Wo jacz ka. Zaś na zwa ze -
spo łu po cho dzi od zbio ru wier szy „Les
fleurs du mal” (Kwia ty grze chu) fran -
cu skie go po ety Char les'a Bau de la ire'a.

W obec nym skła dzie gru pa gra
od 2010 r. Two rzą ją: Alek san dra Za sę -
pa (śpiew), Ewe li na Chwa joł (gi ta ra
ba so wa), Bar tło miej Lek ki (gi ta ra elek -
trycz na), Ja kub Sa dow ski (syn te za tor)
oraz Ja ro sław Pa duch (per ku sja). Ini -
cja to rem za ło że nia gru py jest gi ta rzy sta
Bar tło miej Lek ki. Za mysł ten zro dził
się jesz cze w ogól nia ku. 

Trud no wy mie nić wszyst kie osią -
gnię cia ze spo łu, bo jest ich na praw dę
spo ro. Tyl ko w ostat nich kil ku la tach
by ły to: I miej sce na Ogól no pol -
skim Fe sti wa lu „Roc ko wa Noc” Rze -

szów 2013, wy róż nie nie na Ogól no pol -
skim Fe sti wa lu Roc ko wi sko – Ol -
kusz 2013, III miej sce na Ogól no pol -
skim Fe sti wa lu Kęc kie No ce Roc ko we
– Kę ty 2013, III miej sce na Ogól no pol -
skim Fe sti wa lu Rock’n’Roll Gu ga Mu -
sic Pa ra de – Ka to wi ce 2013, II miej sce

w Pod be skidz kim Prze glą dzie Mu zycz -
nym Rock&Blu es – Wil ko wi ce 2014
oraz wy róż nie nie na Ogól no pol skim
Fe sti wa lu Zde rzak – Zgierz 2014.

Ze spół wie le kon cer tu je, nie tyl ko
w na szym re gio nie, lecz w ca łej Pol sce.
Wy stę po wał tak że ja ko sup port
przed tak zna ny mi ze spo ła mi jak: Kult,
Hey, My slo vitz, Clo ster kel ler, Agres si -
va 69. 

W naj bliż szej przy szło ści gru pa bę -
dzie po szu ki wać wy daw cy pierw szej
pły ty pt. Spa cer z Vir gi nią Wo olf, pla -
nu je kon cer ty pro mu ją ce ma te riał
z pły ty, a tak że uczest nic two w pro gra -
mach ty pu „Must be the mu sic”.

O tym, jak wy glą da pra ca ze spo -
łu opo wia da per ku si sta Ja ro sław Pa -
duch: – Z ra cji du że go roz pro sze nia
człon ków ze spo łu, a mó wi my tu
o Ślą sku, Za głę biu i Ma ło pol sce,
pró by or ga ni zu je my w trzech mia -
stach, tzn. w Knu ro wie, Kra ko wie
i Ka to wi cach. Głów ną na szą ba zą
jest oczy wi ście Knu rów, gdzie znaj -
du je się nasz sprzęt mu zycz ny i na -
gło śnie nio wy. Sta ra my się spo ty kać
jak naj czę ściej, ale nie jest to ła twe
z ra cji roz pro sze nia, pra cy, ro dzin
i in nych obo wiąz ków. Pod czas
przy go to wań do kon cer tów do gry -
wa my ma te riał, do da jąc co pe wien
czas no wy nu mer lub ja kiś zna ny
co ver w na szej in ter pre ta cji, dba my
też o to, aby wy gląd ze spo łu na sce -
nie był spój ny, przy czym do mi nu je
ko lor czar ny. Zwra ca my rów nież

bar dzo uwa gę na to, aby na kon cer -
tach ma te riał brzmiał i był od gry -
wa ny tak, jak na pły cie. 

Dla swo ich fa nów ka pe la przy go to -
wa ła stro nę in ter ne to wą: http://le -
fleur.pl/. War to zajrzeć i po słu chać!

SO NIA GU ZIK 

Cie ka we brzmie nie
z Knu ro wa

Nie któ rzy z nas być mo że pa mię ta ją
po dwór ko wą lub har cer ską grę w pod -
cho dy. 

– Geo ca ching jest ta ką ulep szo ną,
uno wo cze śnio ną i po sze rzo ną o no we
tech no lo gie te re no wą wer sją tej gry.
Jest to za ba wa po le ga ją ca na tym, że
w te re nie ukry wa ne są po jem ni ki re kla -
mu ją ce cie ka we miej sca, za byt ki, bu -
dyn ki, za kąt ki itd. W każ dą skryt kę
wkła da ny jest tzw. lo ok bo ok – księ ga
wpi sów. Uczest nik gry mu si się za lo go -
wać w sys te mie na stro nie www.open -
ca ching.pl i tam re je stro wać wszyst kie
swo je zna le zie nia. Że by sa me mu za -
kła dać skrzyn ki, trze ba naj pierw sa mo -
dziel nie od na leźć co naj mniej dzie sięć
już ist nie ją cych. To dla te go, aby choć
tro chę zo rien to wać się, jak na le ży to
ro bić. Na praw dę do bre skryt ki ro bi się
po przy naj mniej kil ku set wcze śniej od -
na le zio nych – w skró cie za sa dy gry
opi su je Zbi gniew So lar ski, mi ło śnik
geo ca chin gu, a za wo do wo za stęp ca na -
czel ni ka Wy dzia łu Geo de zji i Go spo -
dar ki Nie ru cho mo ścia mi Sta ro stwa Po -
wia to we go w Gli wi cach.

Za kła da jąc no wą skrzyn kę trze ba
po dać do kład ny opis miej sca, da ne
geo gra ficz ne w sys te mie GPS oraz
zdję cia i in for ma cje po ma ga ją ce ją od -
na leźć. Skrzyn ki dzie lą się ze wzglę du
na ich ro dzaj na tra dy cyj ne, nie ty po we,
wir tu al ne, wy da rze nio we, qu izo we,
own ca che, mul ti ca che. Waż ne są tak że
przy pi sa ne im atry bu ty: wiel kość, typ,
moż li wość do tar cia – np. pie szo lub ro -
we rem. Okre śla ją one rów nież, czy
do skrzyn ki do trze oso ba nie peł no -
spraw na i dziec ko, czy do od kry cia

skryt ki po trzeb na jest la tar ka, od po -
wied ni strój itd. Grę w 2006 ro ku wy -
my śli li Ame ry ka nie, lecz za sa dy bar -
dzo przy po mi na ją te re no we pod cho dy,
w ja kie gry wa li pol scy har ce rze.

– Nie jest to gra dla kur do mo wych
i la lu siów – żar tu je Zbi gniew So lar ski.
– Przy od kry wa niu skrzyn ko wych
skar bów nie rzad ko trze ba się ubło cić,
prze dzie rać przez krze wy czy wdra py -
wać na szczy ty, a na wet za głę biać w ja -
ski nie. Jed nym z eks tre mal nych miejsc,
w ja kim przy szło mi od na leźć skryt kę,
by ły pod zie mia sta rej za wa lo nej ce giel -
ni w Ru dzie Ślą skiej. To już jed nak po -
ziom dla bar dziej wta jem ni czo nych.
Naj po pu lar niej sze skrzyn ki są do stęp ne
dla każ de go, a na ich po szu ki wa nie bez
pro ble mów moż na za bie rać dzie ci. Od -
ga du jąc spe cy ficz ny szyfr, po zna je my
hi sto rię i do sta je my cie ka we in for ma -
cje o da nym miej scu czy za byt ku. Do -
dat ko wo, co też jest nie do prze ce nie -
nia, po zna je my mnó stwo no wych cie -
ka wych lu dzi, o za in te re so wa niach po -
dob nych do na szych.

W środ ku więk szo ści skrzy nek
ukry ty jest skarb. Skar by tak że by wa ją
prze róż ne, ale naj czę ściej są to ma łe
za baw ki, drob ne upo min ki, mo ne ty lub
za baw ne ga dże ty. Li czy się po my sło -
wość!

Oczy wi ście w za ba wie obo wią zu ją
też pew ne ry go ry i za sa dy. Nie wol no
do po jem ni ków wkła dać żad nych
przed mio tów nie bez piecz nych czy ła -
two psu ją cych się (np. żyw no ści). Każ -
dy jest obo wią za ny dbać o wszyst kie
skrzyn ki. Przede wszyst kim uwa żać,
aby ich „nie spa lić” (tzn. nie do pu ścić

do te go, by zo ba czył je ktoś „nie wta -
jem ni czo ny) oraz na pra wiać w mia rę
moż li wo ści, je śli coś jest uszko dzo ne
lub znisz czo ne.

W Pol sce w open ca ching ba wi się
już po nad 20 ty się cy lu dzi, któ rzy za ło -
ży li oko ło 30 ty się cy skry tek. W sa -

mym po wie cie gli wic kim jest ich oko -
ło 100. W grę gra ją lu dzie po zy tyw nie
za krę ce ni, któ rzy lu bią tu ry sty kę, chcą
od kry wać no we miej sca, po zna wać no -
we rze czy i nie bo ją się wy zwań. Gra
bar dzo wcią ga. Zbi gniew So lar ski ba wi
się w geo ca ching od nie speł na dwóch
lat, ale w przy go dę wcią gnął już ca łą
swo ją ro dzi nę. Gdzie kol wiek są: w gó -
rach, nad mo rzem, na spa ce rze sta ra ją
się od na leźć ja kąś skryt kę. To ogrom na
fraj da. Zwłasz cza, że po my sło wość
gra czy jest na praw dę wiel ka. Naj bar -
dziej ty po we skrzyn ki to ma łe pla sti ko -
we pu de łecz ka (są od por ne na wa run ki
at mos fe rycz ne), w któ rych zmie ści się
skarb i księ ga wpi sów, ale by wa ją tak -
że bar dziej wy myśl ne schow ki – rur ki,
dłu go pi sy, strzy kaw ki, pla sti ko we pi -
sto le ci ki, a na wet sta re ra dia, czy pu -
deł ka po in nych „skar bach”.

Ta no wo cze sna gra w pod cho dy
po sze rzo na zo sta ła o wspo mnia ną
już stro nę in ter ne to wą www.open ca -
ching.pl, któ ra jest łącz ni kiem mię -
dzy świa tem praw dzi wym a tym wir -
tu al nym. Oba do sko na le się uzu peł -
nia ją, o czym mo gą się prze ko nać
wszy scy gra cze. Emo cjo nu ją cą czę -
ścią tej za ba wy jest ko niecz ność od -
szy fro wa nia miej sca, a jest ono czę -
sto opi sa ne po przez za gad kę, qu iz,
zdję cie czy in ną pod po wiedź. Naj le -
piej szu kać miej sca ukry cia skar bu
z mo bil nym urzą dze niem GPS, ale
ko rzy sta jąc ze zwy kłej, do brej ma py
te re nu też moż na so bie świet nie po -
ra dzić. Za chę ca my do za ba wy
w open ca ching!

MAG DA LE NA FI SZER -RĘ BISZ

Po szu ki wa cze skar bów 

W na szym po wie cie jest wie le pięk nych miejsc, gdzie mi ło śni cy open ca chin gu mo gą za kła dać swe skryt ki. 
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Geo ca ching to gra te re no wa użyt kow ni ków GPS po le ga ją ca na po szu ki -
wa niu „skar bów” ukry tych przez jej in nych uczest ni ków. Po szu ki wa ne
skar by, tzw. „skrzyn ki” lub „ke sze” (od an giel skie go „ca che”), to od po -
wied nio za bez pie czo ne, wo dosz czel ne po jem ni ki za wie ra ją ce drob ne
upo min ki oraz dzien nik, w któ rym ko lej ni zna laz cy od no to wu ją swo je od -
kry cia. Ta kich po jem ni ków – skry tek, jak się oka zu je, spo ro jest rów nież
na te re nie po wia tu gli wic kie go.

Le Fleur na sce -
nie zwy kle po ja -
wia się w czer ni.

Od le wej: Ja ro -
sław Pa duch,

Alek san dra Za -
sę pa, Ewe li na

Chwa joł, Bar tło -
miej Lek ki, Ja -
kub Sa dow ski

oraz Ane ta No -
wak – ma na ger

ze spo łu. 
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Sa mo rzą dy po wia to we ob -
cho dzi ły w ubie głym ro -

ku 15-le cie. Po wiat Gli wic ki
uczcił ju bi le usz dwo ma im -
pre za mi: kon fe ren cją mię dzy -
na ro do wą pn. „Wpływ po -
nadna ro do wej współ pra cy sa -
mo rzą dów na ja kość ży cia
spo łecz no ści lo kal nych”
w pa ła cu w Pław nio wi cach
oraz pik ni kiem tu ry stycz nym

na pla ży
w Nie wie -
s z a c h .
Sta no wi ły
one też
pod su mo -
wa nie kil -
ku in nych
j u  b i  l e  -
uszy: 10-
le cia Pol -
ski w Unii
Eu ro pej  -
skiej, 10-
l e  c i a
współ pra -

cy z Po wia tem Mit tel sach sen
(Niem cy) i Hrab stwem Den -
bi gh shi re w Wa lii (Wlk. Bry -
ta nia), 8-le cia – z Po wia tem
Puc kim i 5-le cia z Po wia tem
Calw (Niem cy). Po wiat świę -
to wał je wspól nie z miesz kań -
ca mi i par tne ra mi. 
Obie im pre zy od by ły się 31
ma ja i zło ży ły się na nie m.in.
cie ka we wy stą pie nia pre le -

gen tów oraz bo ga ty pro gram ar ty stycz ny i mu zycz ny. 
Pik nik zor ga ni zo wa ny był w ra mach VII Me tro po li tal ne go Świę ta Ro dzi ny
i Mię dzy na ro do we go Dnia Ro dzin 2014 pod pa tro na tem Pre zy den ta RP Bro ni -
sła wa Ko mo row skie go. Je go or ga ni za cję wsparł Eu ro pej ski Fun dusz Rol ny
na rzecz Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich – Eu ro pa in we stu ją ca w ob sza ry wiej -
skie. 
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Jed nym z pre le gen tów pod czas kon fe ren -
cji był prof. Je rzy Bu zek.

Na uro czy sto ści ju bi le uszo we przy je cha li przed sta wi cie le na -
szych part ner skich po wia tów.

Podczas pikniku do zabawy porwała
wszystkich m.in. orkiestra Milkauer 
z Niemiec.

Wubie głym ro ku roz po czę ły
się trzy naj więk sze in we sty -

cje dro go we w hi sto rii po wia tu.
W kwiet niu Za rząd Wo je wódz twa
Ślą skie go przy znał Po wia to wi Gli -
wic kie mu do fi nan so wa nie w ra -
mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą skie go
na trzy za da nia. Pierw szy z nich to
prze bu do wa mo stu w Pław nio wi -
cach nad Ka na łem Gli wic kim, dru -
gi to prze bu do wa mo stu w Le bo -
szo wi cach nad rze ką Bie raw ką,
a trze ci – naj więk szy – to tzw. Szlak
Eu ro pej ski, sta no wią cy 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. Obec nie wszę dzie tam trwa ją pra -
ce, bo wiem po wiat mu si ukoń czy te in we sty cje do po ło wy 2015 r. 

Z ko lei już nie ze środ ków
unij nych, a z 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, zre ali zo wa no za da nie
„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”. 

Przy wy re mon to wa nym od cin ku
dro gi Żer ni ca -Smol ni ca jest wy god -
ny chod nik i ścież ka ro we ro wa.

Tak sta ry most w Le bo szo wi cach prze szedł
do hi sto rii – by mógł za stą pić go no wy,
wła śnie bu do wa ny. 

Wszkołach, dla których organem
p r o w a d z ą c y m  j e s t  P o w i a t

G l i w i c k i ,  d o k o n a n o  k o l e j n y c h
modernizacji, remontów i zakupów.

Na zdję ciu przy kład udo god nień
dla uczniów nie peł no spraw nych –
scho do ła zy, o któ re wzbo ga ci ły się
ze spo ły szkół spe cjal nych w Py sko -
wi cach i Knu ro wie. 

Nowy schodołaz w Zespole Szkół
Specjalnych 
w Knurowie.

ILi ceum Ogól no kształ cą ce, wcho dzą ce w skład
Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu -

ro wie, ob cho dzi ło 60-le cie. Ju bi le usz zor ga ni zo -
wa ny zo stał 27 i 28 wrze śnia. Był oka zją do spo -
tka nia na uczy cie li, ab sol wen tów i pra cow ni ków
szko ły. W trak cie ob cho dów szko le zo stał nada -

ny sztan dar, przed sta wio no pro gram wspo mnie nio wy i ar ty stycz ny,
był bal ab sol wen ta, zaś w ko ście le pw. św. Cy ry la i Me to de go od pra -
wio na zo sta ła msza św. w in ten cji uczniów, ab sol wen tów oraz na uczy -
cie li i dy rek to rów szko ły.

Naj star szy ma tu rzy sta „Pa der ka” wrę cza sztan dar je go naj młod -
szym uczniom.

Kon cert da li zna ni ab sol wen ci szko ły: wo ka li -
sta Mi chał Gasz i te nor Adam So bie raj ski, któ -
rzy za pro si li na sce nę mło dy ta lent, pierw szo -
kla sist kę Alek san drę Śmie ję.

14ma ja otwar ty zo stał Za kład Opie kuń czo -
-Lecz ni czy w Knu ro wie. Pla ców ka za pew nia

ca ło do bo wą opie kę me dycz ną pa cjen tom wy ma ga ją -
cym szcze gól ne go, dłu go trwa łe go le cze nia. W ZOL -u speł nio ne są wy so kie stan dar dy po by tu, cho rzy ma ją za pew nio ną
opie kę w kom for to wych wa run kach oraz re ha bi li ta cję.

Mo ment prze cię cia wstę gi w knu row skim ZOL -u.

ZOL jest no wo cze sny i do brze wy po sa żo ny.

„Be ne Me ri tus” (z łac. do brze za -
słu żo ny) to do rocz na na gro da przy -
zna wa na oso bom, in sty tu cjom i sto -
wa rzy sze niom o szcze gól nie cen -
nym wkła dzie dla spo łecz no ści po -
wia tu gli wic kie go. Mo cą uchwa ły
przy zna je ją Ra da Po wia tu Gli wic -
kie go. W 2014 r. otrzy mał ją Chór
„Skow ro nek” z Gie rał to wic, ob cho -
dzą cy w ub. ro ku 100-le cie dzia łal -
no ści. Wrę cze nie na gro dy „Be ne
Me ri tus” od by ło się pod czas mię -
dzy na ro do wej kon fe ren cji zor ga ni -
zo wa nej 31 ma ja w Pław nio wi cach
z oka zji 15-le cia Po wia tu Gli wic kie -
go. 

Przed sta wi cie le Chó ru „Skow ro nek” tuż po ode bra niu na gro dy – z ów cze -
snym prze wod ni czą cym i wi ce prze wod ni czą cym Ra dy Po wia tu Gli wic kie -
go

TAK MI NĄŁ
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Na po cząt ku sierp nia w Sta ro stwie Po -
wia to wym w Gli wi cach od by ło się

spo tka nie mi ni stra rol nic twa i roz wo ju wsi
Mar ka Sa wic kie go z sa mo rzą dow ca mi,
rol ni ka mi i pro du cen ta mi z te re nu po wia tu
gli wic kie go. Omó wio ne zo sta ły bie żą ce
spra wy i sy tu acja rol nic twa, a tak że kwe -
stie po mo cy i do płat do tej ga łę zi go spo -
dar ki. 

Te ma tów do roz mów nie bra ko wa ło, bo -
wiem rol nic two prze ży wa ło w ub. ro ku cięż -
kie chwi le, zwią za ne z em bar giem wpro wa -
dzo nym przez Ro sję.

Po wia to wa Bi blio te ka Pu blicz na w Gli wi cach
zmie ni ła swą sie dzi bę. Mi ło śni ków ksią żek

przyj mu je już nie w Sta ro stwie Po wia to wym
w Gli wi cach, ale w Py sko wi cach przy ul. Kar dy -
na ła Ste fa na Wy szyń skie go 37 (w bu dyn ku Ze spo -
łu Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach).
Otwar cie no wej sie dzi by od by ło się 30 wrze śnia. 

No wa sie dzi ba jest ob szer na i wy god na, swo bod nie mie ści
zgro ma dzo ny księ go zbiór. Dy rek tor Po wia to wej Bi blio te ki Pu blicz nej Kry sty na

Wo łoch tym ra zem z no ży ca mi w dło ni.

WWy dzia le Ko mu ni ka cji i Trans por tu Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach wpro wa dzo no ko lej ne udo god nie nia dla klien -

tów. Wśród nich by ły m.in. elek tro nicz ny sys tem ko lej ko wy, któ ry
uspraw nił ob słu gę klien tów. Po nad to uru cho mio no sys tem do ko ny -
wa nia re zer wa cji wi zyt przez In ter net, któ ry umoż li wia m.in. umó -
wie nie się na kon kret ny ter min w ce lu do ko na nia re je stra cji po jaz -
du.

Dzię ki wpro wa dzo nym udo god nie niom zmniej szy ły się ko lej -
ki w naj bar dziej ob le ga nym wy dzia le sta ro stwa.

16li sto pa da od -
by ły się wy -

bo ry sa mo rzą do we.
W ca łym kra ju wy -
bie ra no wło da rzy
i rad nych gmin,
miast, po wia tów
i wo je wództw.
1 grud nia pod czas
pierw szej se sji V ka -
den cji Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go po zna li -
śmy skład no we go
pre zy dium Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go
i Za rzą du Po wia tu
Gli wic kie go. 

No wy Za rząd 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 Adam Woj to wicz.

Prze wod ni czą cym Ra dy Po wia tu Gli wic kie go zo -
stał An drzej Ku rek (w środ ku), a na wi ce prze wod -
ni czą cych rad ni wy bra li An drze ja Frej no (z le wej)
i Wło dzi mie rza Gwiż dża.

Był to ko lej ny rok re ali za cji
przez po wiat i je go jed nost ki

wie lu pro jek tów unij nych. I tak np.
dzię ki pro jek to wi „Cy fro we okno
na świat” o war to ści po nad 1,4 mln
zł (w ca ło ści są to środ ki unij ne)
m.in. do wy ma ga ją cych wspar cia
ro dzin, zdol nych uczniów, DPS -ów
tra fi po nad 200 ze sta wów kom pu te -
ro wych z dar mo wym do stę pem
do in ter ne tu. Pro jekt „Do bry start
w sa mo dziel ność” umoż li wia
wspar cie kom pe ten cji za wo do wych
osób za gro żo nych wy klu cze niem
spo łecz nym, m.in. nie peł no spraw -
nych i dzie ci z ro dzin za stęp czych.
Dzię ki pro jek to wi „Mam za wód –
mam pra cę w re gio nie” o war to ści

po nad 1 mln zł ucznio wie szkół
o pro fi lu za wo do wym bra li udział

w do dat ko wych za ję ciach, sta żach, prak ty kach i kur sach. To tyl ko nie któ re z przy kła dów uda ne go po zy ski wa nia środ ków
unij nych, jest ich znacz nie wię cej.

Za ję cia dla ani ma to rów kul tu ry, od by wa ją ce się w ra mach pro jek tu „Mam
za wód – mam pra cę w re gio nie”.

Wro ku 2014 świę to
plo nów uczci li -

śmy 23-24 sierp nia
w Pil cho wi cach –
wspól nie z XV Do żyn -
ka mi Wo je wódz twa Ślą -
skie go, któ re by ły za ra -
zem XVI Do żyn ka mi
Po wia tu Gli wic kie go
i III Do żyn ka mi Gmi ny

Pil cho wi ce. Im pre zę
uświet nił swą obec no ścią

mi ni ster rol nic twa
i roz wo ju wsi Ma rek
Sa wic ki, któ ry spra -
wo wał nad nią pa tro -
nat ho no ro wy.
Na dwu dnio we świę -
to plo nów zło ży ło się
wie le wy da rzeń, m.in.
Fe sti wal Mio du, Pik -
nik Zbo żo wy, msza
św. do żyn ko wa kon -
se kro wa na pod prze -
wod nic twem ks. bi -
sku pa Ja na Kop ca, barw ny ko ro wód, kon kur sy i bo ga ty pro gram ar ty stycz ny.

Go spo da rze wo je wódz twa, po wia tu i na szych gmin z sym bo licz ny mi
boch na mi chle ba.

W do żyn ko wym ko ro wo dzie nie za bra kło za -
baw nych sce nek.

Na sta dio nie w Pil cho wi cach ba wi li śmy się do no -
cy, m.in. z For ma cją Cha te let.

2014 ROK…

Opra co wa nie: SO NIA GU ZIK, RO MA NA GOZ DEK
Zdję cia: Ar chi wum Biu ra Pra so we go Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach
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Su per En du ro to dys cy pli na spor tu
mo to cy klo we go. Za wod ni cy pod -
czas star tów po ko nu ją na tra sie
wie le prze szkód wy ko na nych np.
z opon, drew nia nych ba li, gła zów
itp. To sport bar dzo wi do wi sko wy,
ale i nie zwy kle trud ny. Wiel kim pa -
sjo na tem tej dys cy pli ny jest Da wid
Na stu la z Two ro ga Ma łe go (gmi na
So śni co wi ce), któ ry osią ga wciąż
co raz lep sze wy ni ki. 
Da wid w se zo nie 2013 za de biu to wał
w za wo dach i osią gnął świet ne trze cie
miej sce w kla sy fi ka cji koń co wej.
W ubie głym se zo nie by ło jesz cze le piej
– Da wid za jął I miej sce w Pu cha rze
Pol ski w kla sie B.

O pa sji i ta len cie te go mło de go za -
wod ni ka pi sa li śmy już w „Wia do mo -
ściach Po wia tu Gli wic kie go” w paź -
dzier ni ku 2013 ro ku. Da wid jest 18-let -
nim miesz kań cem po wia tu gli wic kie -

go, uczniem Tech ni kum Me cha nicz ne -
go Ze spo łu Szkół Sa mo cho do wych
w Gli wi cach. Jaz da na mo to cy klu to
pa sja, któ rą za ra zi li go ro dzi ce. Je go ta -
lent roz wi ja się z każ dym ro kiem, mło -
dy za wod nik z se zo nu na se zon osią ga
co raz lep sze wy ni ki. 

W se zo nie 2013 Da wid jeź dził,
po wcze śniej szym uzy ska niu li cen cji,
w dys cy pli nie Su per En du ro w kla -
sie C. W kla sy fi ka cji koń co wej za -
wod ni ków li cen cjo no wa nych za jął
trze cie miej sce. W mi nio nym se zo nie
– w 2014 ro ku, cięż ka pra ca przy nio -
sła jesz cze lep sze wy ni ki. Da wid za -
jął I miej sce w Pu cha rze Pol ski Su per
En do w kla sie B. Dzię ki te mu w tym
se zo nie wy star tu je już w gru pie ju nio -
rów. Po nad to 6 grud nia ub. ro ku Da -
wid wziął udział w za wo dach w Er go
Are nie, któ re otwie ra ły cykl ha lo -
wych mi strzostw świa ta Su per En du -

ro. Za jął tam I miej sce w swo jej kla -
sie.

– To by ło bar dzo wiel kie prze ży cie.
Pod czas za wo dów w Er go Are nie star -
to wa li śmy przy bli sko 6-ty sięcz nej pu -
blicz no ści – wspo mi na udział w mi -
strzo stwach mło dy za wod nik. 

To ogrom ny suk ces zwa żyw szy, że
Da wid nie ma tre ne ra i jest sa mo ukiem.
Sam też zbu do wał nie da le ko do mu tor,
by móc tre no wać. Awans do wyż szej
gru py star to wej jest nie wąt pli wie suk -
ce sem chło pa ka, ale po cią ga za so bą
tak że kosz ty. Wią że się ze zmia ną mo -
to cy kla, któ ry w gru pie ju nio rów ma
ści śle okre ślo ne pa ra me try. Obec ny
sprzęt ich nie speł nia. 

– Du żą po mo cą w re ali zo wa niu pa -
sji na sze go sy na by ło sty pen dium bur -
mi strza So śni co wic, za co bar dzo
chcie li by śmy po dzię ko wać. Jak rów -
nież wszyst kim tym, któ rzy wspie ra ją
Da wi da – pod kre śla ma ma chło pa ka,
Iza bel la Na stu la. 

Każ dy, kto ze chciał by wspo móc
Da wi da w speł nia niu je go za in te re so -
wań, mo że skon tak to wać się z je go ma -
mą pod nr. tel. 512 441 148. 

Zaś wszyst kich za in te re so wa nych
tym, jak wy glą da ją za wo dy tej wi do wi -
sko wej dys cy pli ny spor tu, od sy ła my
na fa ce bo ok’a: Fo to mo to w obiek ty wie
Ani i Izy https://pl -pl. fa ce bo ok. com/Fo -
to Mo to wO biek ty wie AniiI zy. (SoG)

Da wid Na stu la wciąż pnie się do gó ry w kla sy fi ka cji za wod ni ków trud nej dys cy pli ny mo to cy klo wej

Nu mer 1 w Su per En du ro

63 za wod ni ków i za wod ni czek
uczest ni czy ło w XV In dy wi du al -
nych Mi strzo stwach Po wia tu Gli -
wic kie go w Te ni sie Sto ło wym.
Za wo dy od by ły się 6 grud nia w Gim na -
zjum w Wie low si. W ka te go rii mło dzicz -
ki miej sca na po dium za ję ły: 1. Na ta lia
Bryś (ULKS Taj fun Li go ta Ła będz ka),
2 – We ro ni ka Kla ka (ULKS Pław nio wi -
ce), 3 – Ga brie la Pru sko (ULKS Pław -
nio wi ce). W ka te go rii mło dzi cy: 1 – Ja -
kub Ko ło dziej (Sie ro ty), 2 – Kac per Ciu -
ra (ULKS Taj fun Li go ta Ła będz ka),
3 – Pa weł Li sok (ULKS Pław nio wi ce). 

Wśród ka de tek pierw sze miej sce za -
ję ła Be ata Scze dzi na (ULKS Pław nio -
wi ce), zaś wśród ka de tów naj lep si by -
li: 1 – Ja kub So wa (Py sko wi ce), 2 –Ja -
kub Dziad ko wiec (ATS Li go ta Ła będz -
ka), 3 – Mar cel Mar cin kow ski (ATS Li -
go ta Ła będz ka). Miej sca na po dium
w ka te go rii ju nio rek wy wal czy ły:
1 –Ali cja To czył kow ska (LKS Wil ki
Wil cza), 2 – Ju sty na Ży ła (LKS Orzeł
Sta ni ca), 3 – Ka ro li na Su chan (ULKS
Pław nio wi ce), w ka te go rii ju nio rów naj -
lep si by li: 1 – Mar cin Mo len da (LKS

Orzeł Sta ni ca), 2 – Ra fał Klacz ka (LKS
Wil ki Wil cza), 3 – Da wid Kwa śniok
(ULKS Ruch Pniów). W ka te go rii se -
nior ki 1 miej sce wy wal czy ła Ma ria Gra -
lok (ULKS Ruch Pniów), 2 – Bar ba ra
Ko py ra (ULKS Ruch Pniów),
3 – Agniesz ka Flisz kie wicz (ULKS
Ruch Pniów), wśród se nio rów pierw sze
miej sce za jął Da riusz Steu er (ULKS
Taj fun Li go ta Ła będz ka), 2 – Piotr Wi -
ciok (ULKS Taj fun Li go ta Ła będz ka),
3 – Do mi nik Szmaj (LKS Orzeł Sta nica).
Ze spo ło wo kla sy fi ka cja przed sta wia ła
się na stę pu ją co: 1. ULKS Pław nio wi -
ce, 2. ULKS Ruch Pniów, 3. ATS Li go ta
Ła będz ka, gmin/miast: 1. Ru dzi niec, 2.
To szek, 3. Pil cho wi ce, 4. Py sko wi ce. 

Pu cha ry zwy cięz com wrę cza li czło -
nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go
Adam Woj to wicz, Mar cin Kwa śniok –
prze wod ni czą cy Po wia to wej Ra dy
Spor tu oraz Jo an na Kacz ma rek – dy -
rek tor Gim na zjum w Wie low si. 

Or ga ni za to rem za wo dów by ło Sta -
ro stwo Po wia to we w Gli wi cach, a ich
współ or ga ni za to rem Gmi na Wie lo -
wieś. (SoG)

Ping -pong w Wie low si

Za wo dy Su per En du ro to cie ka we wi do wi sko, ale i pro fe sjo nal na jaz da wy ma ga ją ca wiel kich umie jęt no ści. 

Młody zawodnik z Tworoga Małego
od lat nie rozstaje się ze swym
motorem.
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Da wid pod czas ce re mo nii wrę cza nia pu cha rów w Er go Are nie sta nął na naj -
wyż szym stopniu po dium.
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Stu den ci Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach zo sta -
li na gro dze ni i wy róż nie ni w kon kur sie „Eko In sta -
la cja 2014”, zor ga ni zo wa nym 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. Wśród je go lau re atów
zna lazł się tak że dok to rant tej uczel ni.

Piotr Ży meł ka i Łu kasz Knop, stu den ci PŚl., zdo -
by li I miej sce za pra cę pt. „Sko ja rzo ne wy twa rza nie
cie pła, ener gii elek trycz nej i czyn ni ka chłod ni cze go
na przy kła dzie osie dla w Ru dzie Ślą skiej”. Za wy gra -
nie kon kur su otrzy ma li na gro dę w wy so ko ści 15 ty -
się cy zł. Ju ry kon kur su przy zna ło tak że trzy wy róż -

nie nia. Tra fi ły one do Ma cie ja Żoł nier czy ka i Da wida
Ka sprzyc kie go, tak że stu den tów PŚl. oraz dok to ran ta
tej uczel ni – Paw ła Gór nio ka. Lau re aci wy róż nień
otrzy ma li na gro dy fi nan so we w wy so ko ści ty sią ca zł
każ dy. 

Kon kurs „Eko In sta la cja 2014” zo stał zor ga ni zo -
wa ny przez WFO ŚiGW w Ka to wi cach po raz pierw -
szy. Je go ad re sa ta mi by li stu den ci uczel ni wyż szych
stu diów sta cjo nar nych i nie sta cjo nar nych I i II stop -
nia, jed no li tych stu diów ma gi ster skich oraz uczest ni -
cy stu diów dok to ranc kich na uczel niach wyż szych
na te re nie woj. ślą skie go. Za da niem uczest ni ków

kon kur su by ło przed sta wie nie sze ro ko ro zu mia nych
pro jek tów mo de li in sta la cji śro do wi sko wych. Oce -
nia ne by ły m.in. war tość na uko wo -ba daw cza pro jek -
tu mo de lu in sta la cji śro do wi sko wej, je go ory gi nal -
ność oraz in no wa cyj ność za pro po no wa nych roz wią -
zań.

Uro czy ste wrę cze nie na gród od by ło się 22 grud nia
w sie dzi bie WFO ŚiGW w Ka to wi cach z udzia łem
m.in. pre ze sa Za rzą du An drze ja Pi lo ta i za stęp ców
pre ze sa, Agniesz ki Sie miń skiej i Ada ma Li wo chow -
skie go.

(RG)

Na stą pi ła zmia na na sta no wi sku
pre ze sa Za rzą du 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. 18 grud nia funk cję po wie rzo -
no An drze jo wi Pi lo to wi. Po przed nia
pre zes, Ga brie la Le nar to wicz, ode -
szła z WFO ŚiGW w związ ku z po wo -
ła niem jej w skład Za rzą du Wo je -
wódz twa Ślą skie go.
Na ad res re dak cji Wia do mo ści Po wia -
tu Gli wic kie go na de szło pi smo pod pi -
sa ne przez pre zes Ga brie lę Le nar to -
wicz. Czy ta my w nim m. in.: „Sza -
now ni Pań stwo, pra gnę ser decz nie po -
dzię ko wać za wie lo let nią współ pra cę.
Od 2008 ro ku peł ni łam funk cję Pre ze -
sa Za rzą du 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. Z dniem 1
grud nia 2014 ro ku po wie rzo no mi za -
da nia człon ka Za rzą du Wo je wódz twa
Ślą skie go. 

Wie lo let nia współ pra ca ka to wic -
kie go Fun du szu z dzien ni ka rza mi Pań -
stwa re dak cji przy czy ni ła się do sku -
tecz nej i cie ka wej pro mo cji te ma tów
zwią za nych z ochro ną śro do wi ska
w na szym re gio nie. Dzię ki Pań stwa
pu bli ka cjom mo gli śmy za pre zen to wać
miesz kań com wo je wódz twa ślą skie go
me cha ni zmy funk cjo no wa nia ochro ny
śro do wi ska i spo so by ko rzy sta nia
z na sze go wspar cia przy re ali za cji
wie lu in we sty cji i ini cja tyw. Ser decz -
nie dzię ku ję za pro fe sjo nal ne za an ga -
żo wa nie na rzecz po pu la ry za cji przed -
się wzięć słu żą cych ochro nie śro do wi -
ska i go spo dar ki wod nej, a tym sa -
mym po pra wy ja ko ści ży cia miesz -
kań ców wo je wódz twa.”

No wy pre zes Za rzą du WFO ŚiGW
w Ka to wi cach, An drzej Pi lot, jest do -
sko na le zna ny w po wie cie gli wic kim.
Czę sto by wa na na szym te re nie,
uczest ni czył np. (ja ko ju ror!) w ubie -
gło rocz nym Fe sti wa lu Żu ru w Sta ni cy,
był go ściem nie jed ne go Pik ni ku Ogór -
ko we go w Wil czy, wie lu im prez spor -
to wych i kul tu ral nych. „Bar dzo czę sto

by wam w po wie cie gli wic kim i służ -
bo wo i pry wat nie, bo lu bię” – mó wił
An drzej Pi lot w wy wia dzie, któ ry uka -
zał się w Wia do mo ściach Po wia tu Gli -
wic kie go w kwiet niu ub. ro ku. „Wszę -
dzie gdzie tu je stem, spo ty kam się
z sym pa tią sa mo rzą dow ców i miesz -
kań ców. Kil ka gmin wa sze go po wia tu
dzia ła w Lo kal nej Gru pie Dzia ła nia
Spi chlerz Gór ne go Ślą ska, któ rą mia -
łem przy jem ność za kła dać i być w jej
pierw szej ra dzie pro gra mo wej. To
mię dzy in nym dzię ki ta kim pro jek tom
jest moż li wa pro mo cja re gio nu, bo po -
wiat gli wic ki to wspa nia le za le sio ne
te re ny, akwe ny wod ne, za byt ko we ko -
ścio ły i zam ki, np. w Tosz ku, gdzie je -
stem czę stym go ściem. To jed nak
przede wszyst kim lu dzie, któ rzy po -
tra fią stwo rzyć kli mat dla roz wo ju tu -
ry sty ki i re kre acji.”

An drzej Pi lot uro dził się 16 paź -
dzier ni ka 1960 r. w Tar now skich Gó -
rach. Ukoń czył stu dia na kie run ku po -
li ty ka spo łecz na w In sty tu cie Na uk
Po li tycz nych i Dzien ni kar stwa Uni -
wer sy te tu Ślą skie go oraz stu dia po dy -
plo mo we w za kre sie in we sty cji ka pi -
ta ło wych w Wyż szej Szko le Ban ko wej
w Po zna niu. W la tach 2008–2010 był
za stęp cą pre ze sa Za rzą du WFO ŚiGW

w Ka to wi cach, gdzie od po wia dał
za ochro nę at mos fe ry, od na wial ne źró -
dła ener gii, go spo dar kę od pa da mi,
ochro nę zie mi, go spo dar kę wod ną
i ochro nę wód. 

W la tach 2007-2008 czło nek Ra dy
Nad zor czej Gór no ślą skiej Agen cji
Roz wo ju Re gio nal ne go, 2008-2010
czło nek Ra dy Nad zor czej Be skid Eko -
sys tem oraz PEC Cie pło gaz,
a od grud nia 2010 r. do lu te go 2013 r.
wi ce sta ro sta po wia tu tar no gór skie go
od po wie dzial ny m.in. za go spo dar kę
nie ru cho mo ścia mi Skar bu Pań stwa,
rol nic two i ochro nę śro do wi ska.
Od mar ca 2013 do li sto pa da 2014 r.
peł nił funk cję wi ce wo je wo dy ślą skie -
go, od po wia da jąc za pra cę Wy dzia -
łów: Fi nan sów i Bu dże tu, Nad zo ru
Wła ści ciel skie go, Po li ty ki Spo łecz nej
oraz Cer ty fi ka cji i Roz wo ju. Spra wo -
wał rów nież nad zór nad Wo je wódz -
kim In spek to rem Ochro ny Śro do wi ska
w Ka to wi cach.

An drzej Pi lot wraz z żo ną i sy nem
miesz ka w Tar now skich Gó rach. In te -
re su je się et no gra fią, my śli stwem oraz
spor tem. W wol nych chwi lach jeź dzi
na nar tach, gra w te ni sa i po dró żu je.

(RG)

EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
PPOOWWIIAATTUU  GGLLIIWWIICCKKIIEEGGOO

Klub Ga ja za koń czył przyj mo wa nie
zgło szeń do ogól no pol skie go kon -
kur su Drze wo Ro ku 2015. Wśród po -
nad 120 kan dy da tur są drze wa
z każ de go wo je wódz twa. Zgła sza ły
je m.in. pla ców ki oświa to we, nad -
le śnic twa, sto wa rzy sze nia, par ki
kra jo bra zo we i oso by pry wat ne.
War to przy po mnieć, że w po przed -
nich la tach wśród fi na li stów kon -
kur su zna la zły się drze wa z te re nu
po wia tu gli wic kie go.
Jak in for mu ją or ga ni za to rzy kon kur su,
naj wię cej zgło szeń na pły nę ło te raz
z wo je wódz twa ma zo wiec kie go, ślą -
skie go i wiel ko pol skie go. Do ty czy ły
one za rów no drzew waż nych dla ca -
łych spo łecz no ści, jak i dla po je dyn -
czych ro dzin czy in dy wi du al nych osób.
Zgła sza ne by ły drze wa ogrom ne, jak
i te nie co mniej sze; star sze, jak
np. 500-let ni dąb przy Pa ła cu w Wią -
zow ni cach Ko lo nii i te cał kiem mło de
– m.in. dąb „Drze wo Wol no ści” z gmi -
ny Ra dzie cho wy -Wieprz po sa dzo ny
w paź dzier ni ku ub. r. przed bu dyn kiem
tam tej sze go Urzę du Gmi ny. 

– Drze wa zgło szo ne do kon kur su są
bar dzo róż no rod ne. Każ de na to miast
ma swo ją hi sto rię, le gen dę czy sym bo -
li kę i jest waż -
ne dla lu dzi.
Nie któ re ze
zgło szeń są
za baw ne, in ne
wzru sza ją ce,
jesz cze in ne
po  ucza  ją  ce .
Za wszyst kie
s e r  d e c z  n i e
dzię ku je  my,
p o  n i e  w a ż
uświa da mia ją
one, że są lu -
dzie, któ rzy
ko cha ją drze -
wa i jest ich
wie lu – ko -
men tu je ko or -
dy na tor ka pro -
gra mu Świę to
Drze wa, Jo lan ta Mig dał. 

Spo śród na de sła nych zgło szeń ju ry
kon kur su wy bie rze 16 drzew, któ re
przej dą do fi na łu i we zmą udział w in -
ter ne to wym gło so wa niu. Ogło sze nie fi -

na li stów kon kur su od bę dzie się pod ko -
niec lu te go na stro nie in ter ne to wej
www.swie to drze wa.pl. Wio sną Klub
Ga ja spo rzą dzi do ku men ta cję fo to gra -
ficz ną 16 fi na ło wych drzew oraz spo -
tka się z uczest ni ka mi kon kur su. In ter -
ne to wy ple bi scyt od bę dzie się
w czerw cu na stro nie www.drze wo ro -
ku.pl. Drze wem Ro ku 2015 zo sta nie to
z fi na ło wej szes nast ki, któ re zdo bę dzie
naj więk sze po par cie in ter nau tów. 

Zgła sza ją cy zwy cię skie drze wo
oraz wła ści ciel te re nu, na któ rym ono
ro śnie, otrzy ma ją sta tu et ki Drze wo Ro -
ku 2015 pod czas uro czy ste go roz da nia
na gród 10 paź dzier ni ka na in au gu ra cji
pro gra mu Świę to Drze wa w War sza -
wie. To wy jąt ko we drze wo bę dzie re -
pre zen to wa ło Pol skę w mię dzy na ro do -
wym kon kur sie Eu ro pej skie Drze wo
Ro ku w lu tym 2016 ro ku. 

Kon kurs Drze wo Ro ku pro wa dzo -
ny jest w ra mach Pro gra mu Świę to
Drze wa do fi nan so wa ne go przez Na -
ro do wy Fun dusz Ochro ny Śro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej oraz Wo je -
wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do wi -
ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi -
cach. Pa tro na ty nad kon kur sem ob ję -
li: mi ni ster śro do wi ska, mi ni ster edu -

ka cji na ro do wej, pre zy dent Mia sta
Sto łecz ne go War sza wy, wo je wo da
ślą ski i mar sza łek Wo je wódz twa Ślą -
skie go. 

(RG)

W lu tym po zna my fi na li stów, a w czerw cu każ dy
bę dzie mógł wziąć udział w in ter ne to wym gło so -
wa niu

Wy bie ra my Drze wo Ro ku 2015 

TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW

WOJEWÓdZkiEGO FUNdUSZU

OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki 
WOdNEj W KATOWiCACh

An drzej Pi lot no wym pre ze sem 
WFO ŚiGW w Ka to wi cach

Ga brie la Le nar to wicz zo sta ła człon -
kiem Za rzą du Wo je wódz twa Ślą skie -
go…

… a An drzej Pi lot ob jął sta no wi sko
pre ze sa Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej.
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Drze wem Ro ku 2014 zo stał dąb Sło wia nin z Dę bi ny w wo je -
wódz twie dol no ślą skim. 
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Na gro dze ni za naj lep sze Eko In sta la cje
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Kon ty nu ując ar ty kuł z po przed nie -
go nu me ru „Wia do mo ści Po wia tu
Gli wic kie go”, po świę co ny usłu gom
fi nan so wym, przed sta wię po krót ce
in sty tu cje fi nan so we, któ re zo sta ły
za sy gna li zo wa ne w po przed nim ar -
ty ku le, omó wię kon to wspól ne oraz
usta no wie nie peł no moc nic twa, jak
rów nież kwe stie ra chun ków ban ko -
wych.

KO MI SJA NAD ZO RU 
FI NAN SO WE GO

Jest to or gan ad mi ni stra cji pań stwo wej,
któ ry nad zo ru je ry nek fi nan so wy
w Pol sce. Na tzw. ry nek fi nan so wy
skła da ją się na stę pu ją ce in sty tu cje:
ban ki, fun du sze eme ry tal ne, fun du sze
in we sty cyj ne, gieł da, in sty tu cje pa pie -
rów war to ścio wych, pie nią dza elek tro -
nicz ne go, do my i biu ra ma kler skie, do -
rad cy in we sty cyj ni. Ce lem te go nad zo -
ru jest bez piecz ne funk cjo no wa nie ryn -
ku fi nan so we go i ochro na in te re sów
uczest ni ków te go ryn ku. Nad zór
nad dzia łal no ścią ko mi sji spra wu je
Pre zes Ra dy Mi ni strów.

BAN KO WY FUN DUSZ 
GWA RAN CYJ NY

To in sty tu cja za rzą dza ją ca sys te mem
bez pie czeń stwa de po zy tów ban ko wych
w Pol sce. Jed nym z pod sta wo wych za -
dań fun du szu jest zwrot do okre ślo nej
pra wem wy so ko ści środ ków zgro ma -
dzo nych na ra chun kach ban ko wych.
Wy so kość tej gwa ran to wa nej w ca ło ści
kwo ty wy no si do 100 tys. eu ro. Ozna -
cza to, że w przy pad ku kło po tów fi nan -
so wych ban ku klient od zy ska 100 proc.

swo ich oszczęd no ści, je śli kwo ta nie
prze kro czy ła 100 tys. eu ro (czy li
ok. 450 tys zł). Co waż ne, na pie nią dze
te nie cze ka się w nie skoń czo ność, bo
zgod nie z pra wem BFG ma 20 dni
na zwrot pie nię dzy. 

RA CHU NEK BAN KO WY

Bank za wie ra z klien tem umo wę o pro -
wa dze nie ra chun ku ban ko we go, w któ -
rej jest mo wa o tym, iż bank zo bo wią -
zu je się do prze cho wa nia środ ków
klien ta i wy ko na nia płat no ści na zle ce -
nie klien ta. Treść tej umo wy re gu lu je
pra wo ban ko we oraz Ko deks cy wil ny.
Umo wa po win na być spo rzą dzo na
na pi śmie i okre ślać ro dzaj ra chun ku
i wa lu tę, w ja kiej ra chu nek bę dzie pro -
wa dzo ny. Mó wi też o cza sie, na ja ki ra -
chu nek zo sta je otwo rzo ny oraz o spo -
so bie, w ja ki moż na wy po wie dzieć
umo wę, re gu lu je też wy so kość opro -
cen to wa nia środ ków gro ma dzo nych
na ra chun ku. Na le ży pa mię tać, by
przed pod pi sa niem umo wy do kład nie
ją prze czy tać. Przed pod pi sa niem umo -
wy, naj le piej za brać ze so bą wzór eg -
zem pla rza umo wy do do mu, by móc
spo koj nie i bez po śpie chu się z nią za -
po znać. To bar dzo waż ne, by unik nąć
w przy szło ści nie po ro zu mień, kie dy
np. oka że się, że w przy pad ku chę ci
wcze śniej sze go wy po wie dze nia umo -
wy klient mu si po nieść do dat ko we
kosz ty. Pod czas za wie ra nia umo wy
bank mo że po pro sić klien ta o przed sta -
wie nie od cin ka eme ry tu ry bądź ren ty
i do wo du oso bi ste go. Ist nie je też moż -
li wość za ło że nia kon ta wspól ne go (np.
ze współ mał żon kiem) lub usta no wie nia

peł no moc nic twa. Peł no moc nik bę dzie
miał ta kie upraw nie nia do ko rzy sta nia
z kon ta, na ja kie zgo dzi się po sia dacz
kon ta. Upraw nie nia mo gą być peł ne –
wte dy peł no moc nik bę dzie miał ta kie
sa me pra wa do kon ta jak je go po sia -
dacz – lub czę ścio we. W dru gim przy -
pad ku peł no moc nik bę dzie mógł wy ko -
ny wać tyl ko nie któ re, okre ślo ne
w umo wie czyn no ści, np. bę dzie mógł
wy ko ny wać wy łącz nie wy bra ne ope ra -
cje ban ko we (wpła ty, wy pła ty, blo ka dy
pie nię dzy, skła da nie wnio sków).
W przy pad ku kon ta wspól ne go (np. ze
współ mał żon kiem) współ po sia dacz
kon ta ma za wsze ta kie sa me pra wa jak
po sia dacz kon ta. 

Każ dy ra chu nek ma swój in dy wi du -
al ny nu mer skła da ją cy się z 26 cyfr.
Nie trze ba go za pa mię ty wać, ale na le ży
o nim po in for mo wać na szych płat ni -
ków (np. pra co daw cę czy ZUS). 

Ban ki ma ją swo je re gu la mi ny pro -
wa dze nia ra chun ków ban ko wych oraz
ta be le opłat z tym zwią za nych, war to
za tem przed za ło że niem ra chun ku
w da nym ban ku spraw dzić wy so kość
opła ty za pro wa dze nie ra chun ku (naj -
czę ściej jest to opła ta mie sięcz na),
koszt wy da nia kar ty płat ni czej do ra -
chun ku oraz kosz ty płat no ści wy ko ny -
wa nych przy udzia le te go ra chun ku
(ro dza je płat no ści opi sa ne zo sta ną
w dal szej czę ści). Na le ży też spraw -
dzić, czy środ ki gro ma dzo ne na tym ra -
chun ku są opro cen to wa ne, a je śli tak,
to w ja kiej wy so ko ści. O sy mu la cję ta -
kich kwot, np. w okre sie pierw sze go
ro ku, moż na po pro sić pra cow ni ka ban -
ku. 

Przy wy bo rze ban ku, w któ rym
chce my za ło żyć kon to, na le ży wziąć
pod uwa gę swo je po trze by i za sta no wić
się, co jest w ban ku naj waż niej sze: czy
to, że bank ma du żą sieć ban ko ma tów
itd. Nie bez zna cze nia jest też oczy wi -
ście wy so kość opłat za pro wa dze nie
kon ta i za do ko ny wa ne trans ak cji.

Róż ni ce w ofer tach ban ków za zwy -
czaj do ty czą kosz tów pro wa dze nia
kon ta, opro cen to wa nia gro ma dzo nych
środ ków oraz kosz tu wy da wa nia i po -
słu gi wa nia się kar tą ban ko wą. War to
po rów nać kil ka ofert, by wy brać tę naj -
do god niej szą oraz pa mię tać o tym, że
za wsze moż na zmie nić bank, je że li do -
tych cza so wa ofer ta prze sta ła być atrak -
cyj na, a in ny bank za ofe ru je lep sze wa -
run ki. 

W trak cie pro wa dze nia ra chun ku
bank z re gu ły co mie siąc wy sy ła klien -
tom tzw. wy ciąg ban ko wy, na któ rym
znaj du je się opis trans ak cji za war tych
w tym cza sie. Ta ki wy ciąg po zwa la się
do wie dzieć, co – w ze sta wie niu mie -
sięcz nym – dzia ło się na ra chun ku i czy
bank pra wi dło wo te trans ak cje od no to -
wał, np. ja kie wpła ty wpły nę ły na kon -
to i ja kie wy dat ki zo sta ły z nie go za pła -
co ne. Je śli klient stwier dzi ja kieś nie -
pra wi dło wo ści w za pi sach, po wi nien
jak naj prę dzej skon tak to wać się z ban -
kiem, for mu łu jąc proś bę o wy ja śnie nie

n a j  l e  p i e j
w for mie pi -
sem nej. Wte -
dy bank do -
ko na spraw -
dze nia i ewen tu al nie sko ry gu je błąd.
Je śli tak się nie sta nie, klient ma pra wo
zwró cić się do Urzę du Ochro ny Kon -
ku ren cji i Kon su men tów, do Rzecz ni ka
Praw Kon su men ta lub do ar bi tra ban -
ko we go. Bank ma też obo wią zek in for -
mo wa nia klien ta o wszel kich zmia nach
do ty czą cych wa run ków umo wy, opłat,
pro wi zji, opro cen to wa nia itp. Ro bi to
w spo sób uzgod nio ny z klien tem, tzn.
al bo wy sy ła li stem in for ma cję na pi -
śmie, al bo prze ka zu je wia do mość
za po śred nic twem pocz ty e -ma il. Je śli
przed sta wio ne przez bank zmia ny są
dla nas nie ko rzyst ne, mo że my wy po -
wie dzieć ban ko wi umo wę na pro wa -
dze nie ra chun ku i po szu kać in ne go
ban ku, z lep szą – we dług nas – ofer tą. 

Na wnio sek klien ta bank jest zo bo -
wią za ny do za mknię cia ra chun ku
klien ta. W Pol sce Zwią zek Ban ków
Pol skich stwo rzył re ko men da cję do ty -
czą cą prze no sze nia ra chun ków ban ko -
wych.  

Podstawowe rachunki bankowe
omówię w następnym numerze WPG.

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

Obo wią zek ali men ta cyj ny wzglę -
dem ma ło let nie go dziec ka, peł no -
let nie go ale uczą ce go się, jak rów -
nież dziec ka nie peł no spraw ne go
bez wzglę du na wiek spo czy wa
na ro dzi cach. Zda rza się jed nak
tak, że któ ryś z ro dzi ców nie speł -
nia te go obo wiąz ku. Nie jed no krot -
nie wów czas ro dzic, któ ry jest
z dziec kiem na sta łe, po zba wio ny
ali men tów po sta na wia wy eg ze -
kwo wać je od dziad ków. Czy ist -
nie je ta ka moż li wość, wy ja śnia
Mał go rza ta Su piń ska z Biu ra Po rad
Oby wa tel skich.
O obo wiąz ku ali men ta cyj nym krew -
nych zo bo wią za nych w dal szej ko lej -
no ści mo że my prze czy tać w art. 132
ko dek su ro dzin ne go i opie kuń cze go
(kro), któ ry sta no wi, że:

Obo wią zek ali men ta cyj ny zo bo wią -
za ne go w dal szej ko lej no ści po wsta je
do pie ro wte dy, gdy nie ma oso by zo bo -
wią za nej w bliż szej ko lej no ści al bo gdy
oso ba ta nie jest w sta nie uczy nić za -
dość swe mu obo wiąz ko wi lub gdy uzy -
ska nie od niej na czas po trzeb nych

upraw nio ne mu środ ków utrzy ma nia
jest nie moż li we lub po łą czo ne z nad -
mier ny mi trud no ścia mi.

Do cho dze nie ali men tów od dziad -
ków, bo ta ki krąg osób naj czę ściej po -
ja wia się w związ ku z przy wo ła nym
prze pi sem – nie jest jed nak ła twe i wy -
ma ga do wo dów, któ re po twier dzą za -
sad ność te go żą da nia. 

Oso ba do cho dzą ca ali men tów
od dziad ków win na wy ka zać, że zo bo -
wią za ny do pła ce nia ali men tów
w pierw szej ko lej no ści – ro dzic, nie re -
ali zu je swo je go obo wiąz ku.

Zgod nie z przy ję ty mi za sa da mi sąd
orze ka ją cy w spra wie nie mo że tak że
po prze stać na uzna niu oso by zo bo wią -
za nej w dal szej ko lej no ści tyl ko
na pod sta wie twier dzeń po wo da, ale
wi nien wy ja śnić prze słan ki z art. 132
kro. 

– Ja ko przy kła dy dla za sto so wa nia
te go ar ty ku łu moż na wy mie nić sy tu -
acje, gdy np. jed no z ro dzi ców dziec ka
nie ży je to prze słan ka nie moż li wość
uzy ska nia świad czeń od oso by zo bo -
wią za nej w pierw szej ko lej no ści – mat -

ki lub oj ca; nie jest zna ne miej sce po -
by tu ro dzi ca; ro dzic, na któ rym cią ży
obo wią zek ali men ta cyj ny nie pra cu je,
nad uży wa al ko ho lu i przez to nie po sia -
da środ ków fi nan so wych, umoż li wia ją -
cych speł nie nie świad cze nia – tłu ma -
czy Mał go rza ta Su piń ska.

W ca łej pro ce du rze do cho dze nia
ali men tów od dziad ków naj waż niej szy
jest fakt, iż nie mo gą one z za sa dy za -
stą pić ali men tów od oj ca czy mat ki.
Nie ist nie je tak że po dział obo wiąz ku
ali men ta cyj ne go na część ma cie rzy stą
i oj czy stą, czy li gdy nie pła ci oj ciec to
pła cą je go ro dzi ce (oj czy sta), gdy nie
pła ci mat ka – to jej ro dzi ce (ma cie rzy -
sta). 

Dziad ko wie nie po no szą wi ny
za dzia ła nia czy po stę po wa nia swych
dzie ci, czy li ro dzi ców nie speł nia ją -
cych obo wiąz ku ali men ta cyj ne go.

Zgod nie ze sta no wi skiem Są du Naj -
wyż sze go obo wią zek ali men ta cyj ny
ob cią ża w pierw szej ko lej no ści ro dzi -
ców – gdy je den z nich nie jest go
w sta nie speł nić, wy ko nu je go dru gi
z ro dzi ców. Do pie ro wów czas, gdy ten

dru gi z ro dzi ców nie mo że po do łać
utrzy ma niu dziec ka, zo bo wią za ni bę dą
do te go w tej sa mej ko lej no ści dziad ko -
wie obu li nii. Obo wią zek ali men ta cyj -
ny dal szych krew nych ma cha rak ter
po sił ko wy – nie za stę pu je obo wiąz ku
ro dzi ców i z re gu ły – o ile sąd przy chy -
li się do żą da nia – kwo ta za są dzo na jest
niż sza niż kwo ta ali men tów na leż nych
od oj ca czy mat ki.

Sąd dla usta le nia wy so ko ści ali men -
tów zba da sy tu ację ma jąt ko wą i oso bi -
stą dziad ków: ich do chód, stan zdro wia
oraz po trze by.

Do zo bo wią za nych w dal szej ko lej -
no ści mo że mieć tak że za sto so wa nie
art. 135§2 kro, prze wi du ją cy moż li -
wość wy ko na nia obo wiąz ku ali men ta -
cyj ne go po przez oso bi ste sta ra nia
o utrzy ma nie lub wy cho wa nie upraw -
nio ne go dziec ka. 

– Dziad -
ko wie mo gą
nie dys po -
no wać środ -
ka mi pie -
n i ę ż  n y  m i
na po czet
ali men tów, ale mo gą być w sta nie po -
móc w opie ce nad dziec kiem, jed nak
po moc ta nie mo że zo stać na nich wy -
mu szo na – do da je Mał go rza ta Su piń -
ska. – Pa mię taj my tak że, że przy usta -
la niu ali men tów od krew nych zo bo -
wią za nych w dal szej ko lej no ści na le -
ży przy jąć kry te rium obiek tyw ne. Nie
moż na za tem za sto so wać art. 132 kro
w spo sób au to ma tycz ny, do ko nu jąc
prze kie ro wa nia obo wiąz ku ali men ta -
cyj ne go z oj ca czy mat ki na dziad -
ków.

Opr. SoG

Ze spraw Biu ra Po rad Oby wa tel skich

Obo wią zek ali men ta cyj ny dziad ków

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

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

Ryszard Kowrygo

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

Po rad nik dla osób star szych i nie tyl ko (2)
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In for ma cje Biu ra 
Rze czy Zna le zio nych
Dokończenie ze str. 5
– ja ka rzecz (przed miot) zo sta ła zgu -
bio na, opi sać ją, po da jąc cha rak te ry -
stycz ny wy gląd bądź zna ki szcze gól ne
– przed sta wić do wo dy stwier dza -
ją ce pra wo do za gu bio nej rze czy
(np. do wód za ku pu przed mio tu,
nu me ry se ryj ne, wła sne ozna cze -
nia bądź opis wi docz nych śla dów
zu ży cia). 

Rze czy w Biu rze Rze czy Zna le zio -
nych prze cho wu je się przez okres 2 lat.
Po tym cza sie prze cho dzą na wła sność
Skar bu Pań stwa. 
Wy kaz rze czy zna le zio nych:
– sa szet ka czar no -sza ra fir my PU MA,
za war tość: glu ko metr ONE TO UCH
HO RI ZON + igły + płyn
– ro wer dzie cię cy
– port fel wraz z klu czy ka mi
– pęk 6 klu czy za wie szo nych na pa sku
z na pi sem „Wo jak”
– te le fon fir my NO KIA, ko lor bia ły, nr
IMEI – 358227033723146
– 2 to reb ki dam skie: czar na i bia ła, za -
war tość: środ ki czy sto ści, ko sme ty ki,
ubra nia
– czar ny port fel skó rza ny. (WES)

Po rad nia Psy cho lo gicz no -Pe da go -
gicz na w Py sko wi cach zor ga ni zo -
wa ła ra dę szko le nio wą do ty czą cą
in ter wen cji kry zy so wej. Jej te ma -
tem by ła sy tu acja dziec ka w ob li -
czu śmier ci bli skiej oso by.
Na spo tka nie za pro szo no pe da go gów
i psy cho lo gów ze szkół re jo nu dzia ła -
nia po rad ni, któ rzy licz nie przy by li,
aby wziąć udział w szko le niu. Za ję cia
po pro wa dzi ły Ewa Ku stwan -Mróz
i Mi ro sła wa Boch ner z Re gio nal ne go
Ośrod ka Me to dycz no -Edu ka cyj ne go
ME TIS. Pod czas ra dy przed sta wio ne
zo sta ły in for ma cje do ty czą ce sy tu acji

dziec ka w ob li czu śmier ci bli skiej oso -
by oraz wska za no kie ru nek od dzia ły -
wań i po mo cy, ja kiej moż na udzie lić
wów czas dziec ku i ro dzi nie. Szko le nie
spo tka ło się z du żym za in te re so wa niem
ze stro ny zgro ma dzo nych uczest ni ków:
pe da go gów i psy cho lo gów szkol nych,
któ rzy wy ra zi li chęć udzia łu w ko lej -
nych spo tka niach. 

Jak za pew nia dy rek tor Po rad ni Psy -
cho lo gicz no -Pe da go gicz nej w Py sko -
wi cach, Ta ma ra Or łow ska, pla ców ka ta
wspól nie z Re gio nal nym Ośrod kiem
Me to dycz no -Edu ka cyj nym ME TIS
zor ga ni zu je cykl szko leń na te mat in -
ter wen cji kry zy so wej w trud nych sy tu -
acjach ży cio wych dziec ka i ro dzi ny. 

– Czę sto do ro śli nie ra dzą so bie
w sy tu acjach śmier ci bli skiej oso by,
roz wo du, dłu gie go po by tu za gra ni cą,
cięż kiej cho ro by, dla te go mu si my rów -
nież wspie rać do ro słych, aby oni mo gli
le piej za dbać o swo je dzie ci – wy ja śnia
Ta ma ra Or łow ska.

Po rad nia Psy cho lo gicz no -Pe da go -
gicz na w Py sko wi cach mie ści się w bu -
dyn ku Ze spo łu Szkół im. Ma rii Ko nop -
nic kiej przy ul. Kar dy na ła Ste fa na Wy -
szyń skie go 37, nr tel. 32 233 32 23. Po -
rad nia czyn na jest od po nie dział ku
do czwart ku w godz. 7.30-17.00,
a w piąt ki w godz. 7.30-16.00.

(PPP)

Gdy trud no sa me mu 
so bie po ra dzić z kło po ta mi

Szko le nie spo tka ło się z du żym za in te re so wa niem pe da go gów i psy cho lo -
gów szkol nych.

Fo
 to

: A
RC

PTTK Od dział Zie mi Gli wic kiej za -
pra sza na cie ka we wy ciecz ki tu ry -
stycz no -kra jo znaw cze.
� 24 stycz nia – Ku lig u pod nó ża Błat -
niej
� 28 lu te go – Zie mia Ząb ko wic ka
� 21-26 kwiet nia – Pa ryż i Zam ki
nad Lo arą
� 1-3 ma ja – Ma jów ka z PTTK Gli wi -
ce: „Trzy kra je w trzy dni”
� 22-31 ma ja – Piel grzym ka Spiaz zi -

-La, Sa let te -Lo ur des, Sa ra gos sa, Mont -
ser rat -Pa ryż
� 3-12 lip ca – Gru zja -Ar me nia
� 2-14 lip ca 2016 r. – Ka li for nia
Bliż sze in for ma cje w biu rze O/PTTK
Gli wi ce, Ry nek 11, I pię tro  tel. 32 231-
05-76, na stro nie in ter ne to wej
http://gli wi ce.pttk.pl lub pod
ad re sem e -ma il: gli wi cepttk@pocz ta.
onet.pl.

(RG)

Cie ka we wy ciecz ki PTTK

Dzię ku je my za od po wie dzi, na de -
sła ne na gru dnio wą edy cję kon kur -
su WY GRAJ Z NA MI, któ ry or ga -
ni zu je my wspól nie z Pla ców ką Te -
re no wą KRUS w Gli wi cach. Spo -
śród au to rów pra wi dło wych od po -
wie dzi wy lo so wa li śmy Da mia na

Wą si ka z Czar ko wa. Pa na Da mia na
pro si my o kon takt te le fo nicz ny
pod nr. 32 332 66 65 w ce lu usta le -
nia ter mi nu od bio ru na gro dy. Na -
stęp na edy cja kon kur su – w lu to -
wym wy da niu WPG.

(RG)

Sto wa rzy sze nie Czte ry Po ry Ro ku
or ga ni zu je – po raz trze ci – wy da -
rze nie PU EN TA. Od bę dzie się
ono 24 stycz nia w godz. 18.00-21.30
w Klu bie Kul tu ry Lo kal nej „Sztu ka te -
ria” przy ul. Ko smo nau tów 7a
w Knu ro wie.
Pod czas im pre zy or ga ni za to rzy pod -
su mu ją 2014 rok i roz pocz ną 2015
rok, po dzię ku ją za współ pra cę i bę dą
świę to wać IV Dzień Wo lon ta riu sza,
umoż li wią tak że wszyst kim po zna -
nie sto wa rzy sze nia. Od bę dzie się
m.in. cha ry ta tyw ne ka ra oke ze
zbiór ką pu blicz ną, pod czas któ re go
wy stą pią gwiaz dy z bran ży mu zycz -
nej, przed sta wi cie le gmin i róż ne go
ro dza ju in sty tu cji, a tak że chęt ne
oso by z pu blicz no ści. Ze bra ne pie -
nią dze prze zna czo ne zo sta ną na zor -
ga ni zo wa nie pro fe sjo nal nej po mo cy
w po szu ki wa niach za gi nio nych osób
w ra mach ogól no pol skie go Pro gra -
mu Bez piecz ni w ne cie – bez piecz ni

w świe cie, pro wa dzo nej przez Sto -
wa rzy sze nie Czte ry Po ry Ro ku.
Wjazd 5,00 zł. 

Obec nie trwa ją przy go to wa nia
do wy da rze nia, ale już dzi siaj sto wa -
rzy sze nie za pra sza wszyst kich
do udzia łu. Za in te re so wa ni wy stą pie -
niem na sce nie (za śpie wa niem ulu bio -
nej pol skiej pio sen ki w ryt mach pop)
mo gą się zgła szać do Ane ty No wak,
pre zes SCPR wy sy ła jąc wia do mość in -
ter ne to wo na ad res: a.no -
wak@scpr.org.pl, lub te le fo nicz nie,
dzwo niąc na nu mer: 609 108 694. 

Part ne rem im pre zy jest Cen trum
Kul tu ry w Knu ro wie. Wię cej in for ma -
cji na: www.scpr.org.pl. 

(SoG)

Kon ty nu uje my nasz cykl po świę co -
ny eme ry tu rom i ren tom otrzy my -
wa nym z Ka sy Rol ni cze go Ubez pie -
cze nia Spo łecz ne go. Pierw szą
część, do ty czą cą eme ry tur za mie -
ści li śmy w 92 nu me rze WPG, po ni -
żej wszyst ko o ren tach.

REN TA ROL NI CZA Z TY TU ŁU
NIE ZDOL NO ŚCI DO PRA CY

Ren ta ta przy słu gu je ubez pie czo ne mu (rol -
ni ko wi, do mow ni ko wi), któ ry speł nia łącz -
nie na stę pu ją ce wa run ki: jest trwa le lub
okre so wo cał ko wi cie nie zdol ny do pra cy
w go spo dar stwie rol nym; cał ko wi ta nie -
zdol ność do pra cy w go spo dar stwie rol nym
po wsta ła w okre sie pod le ga nia ubez pie cze -
niu eme ry tal no -ren to we mu – nie póź niej
niż w cią gu 18 mie się cy od usta nia tych
okre sów; wy ma ga ne jest 5 lat ubez pie cze -
nia w okre sie ostat nich 10 lat przed zło że -
niem wnio sku o przy zna nie ren ty rol ni czej
z ty tu łu nie zdol no ści do pra cy. 

Przy usta la niu pra wa do tej ren ty
(rów nież i wy so ko ści te go świad cze -
nia) są na dal przyj mo wa ne okre sy
ubez pie cze nia in ne go niż rol ni cze –
bez wzglę du na da tę uro dze nia osób
ubie ga ją cych się o to świad cze nie. 

Je że li oso ba upraw nio na do okre so -
wej ren ty rol ni czej z ty tu łu nie zdol no ści
do pra cy chce uzy skać pra wo do te go
świad cze nia na ko lej ny okres (na sta łe),
po win na przed upły wem okre su, na któ -
ry ren ta zo sta ła jej przy zna na, zło żyć no -
wy wnio sek o świad cze nie ren to we wraz
z ak tu al nym za świad cze niem o sta nie
zdro wia (jest waż ne mie siąc od da ty je go
wy da nia), wy sta wio nym przez le ka rza
le czą ce go, na dru ku KRUS N -14.

REN TA RO DZIN NA

Świad cze nie ta kie przy słu gu je upraw -
nio nym człon kom ro dzi ny zmar łe go:

eme ry ta lub ren ci sty ma ją ce go usta lo ne
pra wo do eme ry tu ry lub ren ty rol ni czej
z ubez pie cze nia, ubez pie czo ne go, któ -
ry w chwi li śmier ci speł niał wa run ki
do uzy ska nia eme ry tu ry rol ni czej lub
ren ty rol ni czej z ty tu łu nie zdol no ści
do pra cy; przyj mu je się, że był on cał -
ko wi cie nie zdol ny do pra cy w go spo -
dar stwie rol nym.

Do ren ty ro dzin nej są upraw nie ni na -
stę pu ją cy człon ko wie ro dzi ny zmar łe go:
dzie ci wła sne, dzie ci dru gie go mał żon ka
oraz dzie ci przy spo so bio ne, przy ję te
na wy cho wa nie i utrzy ma nie przed osią -
gnię ciem peł no let no ści wnu ki, ro dzeń -
stwo i in ne dzie ci, z wy łą cze niem dzie ci
przy ję tych na wy cho wa nie i utrzy ma nie
w ra mach ro dzi ny za stęp czej lub ro dzin -
ne go do mu dziec ka, mał żo nek (wdo wa,
wdo wiec), ro dzi ce, w tym rów nież oj -
czym i ma co cha oraz oso by przy spo sa -
bia ją ce je że li speł nia ją wa run ki do uzy -
ska nia ta kiej ren ty w myśl prze pi sów
eme ry tal nych. Wdo wa ma pra wo do ren -
ty ro dzin nej, je że li w chwi li śmier ci mę -
ża osią gnę ła wiek 50 lat lub by ła nie -
zdol na do pra cy (cał ko wi cie nie zdol na
do pra cy w go spo dar stwie rol nym) al bo
wy cho wu je co naj mniej jed no z dzie ci,
wnu ków lub ro dzeń stwa upraw nio ne
do ren ty ro dzin nej po zmar łym mę żu,
któ re nie ukoń czy ło 16 lat, a w przy pad -
ku kształ ce nia się w szko le – 18 lat ży -
cia, a tak że wte dy, gdy spra wu je opie kę
nad dziec kiem uzna nym za cał ko wi cie
nie zdol ne do pra cy (cał ko wi cie nie zdol -

ne do pra cy w go -
spo dar stwie rol -
nym) upraw nio -
nym do ren ty ro -
dzin nej. Świad -
cze nie nie przy słu -
gu je w ra zie
śmier ci part ne ra
w kon ku bi na cie.

Do eme ry tur i rent przy słu gu ją do -
dat ki przy zna wa ne za rów no na pod sta -
wie prze pi sów usta wy o ubez pie cze niu
spo łecz nym rol ni ków, jak i na pod sta -
wie in nych prze pi sów. Są to: 
� do da tek pie lę gna cyj ny, 
� do da tek kom ba tanc ki, 
� do da tek we te ra na po szko do wa ne go,
� do da tek dla sie ro ty zu peł nej,
� ry czałt ener ge tycz ny,
� do da tek z ty tu łu pra cy przy mu so wej,
� świad cze nie pie nięż ne dla osób de -
por to wa nych do pra cy przy mu so wej
oraz osa dzo nych w obo zach pra -
cy III Rze szy i ZSRR, 
� świad cze nie pie nięż ne i upraw nie nia
przy słu gu ją ce żoł nie rzom za stęp czej
służ by woj sko wej przy mu so wo za trud -
nia nym w ko pal niach wę gla, ka mie nio -
ło mach, za kła dach rud ura nu i ba ta lio -
nach bu dow la nych,
� do da tek kom pen sa cyj ny,
� re fun da cja z ty tu łu opła ca nej skład ki
na obo wiąz ko we ubez pie cze nie
OC/AC,
� do da tek dla osób, któ re ukoń czy -
ły 100 lat.

WY GRAŁ Z NA MI

I Ty mo żesz po móc

Wo lon ta riu sze spu en tu ją
sta ry rok, za czną no wy

Ra dzi Kry sty na
Krę giel, kie row -
nik Pla ców ki Te -
re no wej KRUS
w Gli wi cach.

Pla ców ka Te re no wa KRUS w Gli wi cach mie ści się przy ul. Pry ma sa Wy -
szyń skie go 11, tel. (32) 230 83 41, faks (32) 302 90 29, e -ma il: gli wi -
ce@krus.gov.pl. Pla ców ka jest czyn na w pon., wt., śr. i pt. w godz. 7.00-
15.00 i w czw. od godz. 7.00 do 16.00. Obej mu je swym dzia ła niem
miesz kań ców na stę pu ją cych miej sco wo ści i gmin: Gli wi ce, Gie rał to -
wi ce, Knu rów, Pil cho wi ce, Py sko wi ce, Ru dzi niec, So śni co wi ce, To szek,
Wie lo wieś i Za brze. 

Eme ry tu ra lub ren ta (2)
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Wiel kim po wo dze niem cie szył się
dwu dnio wy kier masz przed świą -
tecz ny w Cen trum Han dlo wym Au -
chan Gli wi ce, zor ga ni zo wa ny przez
Ze spół Szkół Spe cjal nych w Knu ro -
wie.

Na kier ma szu ofe ro wa ne by ły ory -
gi nal ne ozdo by świą tecz ne, kart ki oko -
licz no ścio we czy stro iki. Asor ty ment
ar ty ku łów przy go to wa nych wła sno -
ręcz nie przez nie peł no spraw ną mło -
dzież i dzie ci był nie zwy kle bo ga ty.
Sto iska ZSS znaj du ją ce się na pa sa żu
CH Au chan by ły ob le ga ne przez oby -
dwa dni trwa nia kier ma szu.

– Dzię ki wszyst kim, któ rzy wspar li
nas dat ka mi w tych dniach, ucznio wie
bę dą mo gli zre ali zo wać swo je wie lo let -
nie ma rze nie, ja kim jest wy jazd na zie -
lo ną szko łę – mó wi Ali na Ja wor ska,
dy rek tor Ze spo łu Szkół Spe cjal nych
w Knu ro wie. – Cie szę się, że klien ci
Au chan po tra fi li do ce nić za an ga żo wa -
nie, nie zwy kłe zdol no ści i wiel kie ser -
ca dzie ci oraz mło dzie ży nie peł no -
spraw nej. Dzię ku ję też ser decz nie dy -
rek cji Cen trum Han dlo we go Au chan
za umoż li wie nie nam zor ga ni zo wa nia
kier ma szu.

(RG)

Kier masz speł nio nych
ma rzeń

Uwa gę prze chod niów przy cią ga ły pięk ne pra ce uczniów Ze spo łu Szkół Spe -
cjal nych w Knu ro wie.
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Do ostat nie go miej sca za peł ni ła
się du ża sa la w Do mu Po mo cy Spo -
łecz nej dla Dzie ci i Mło dzie ży pro -
wa dzo nym przez Za kon Oj ców Ka -
mi lia nów w Pil cho wi cach pod czas
wi gi lij ne go spo tka nia zor ga ni zo wa -
ne go tuż przed Bo żym Na ro dze -
niem.
Wy peł ni li ją miesz kań cy te go DPS -u,
ich ro dzi ny, przy ja cie le z za przy jaź nio -
nych DPS -ów, pra cow ni cy po mo cy
spo łecz nej i przed sta wi cie le in sty tu cji

współ pra cu ją cych z tą pla ców ką.
Wśród go ści by li m.in. wi ce sta ro sta
gli wic ki Ewa Jur czy ga, wójt gmi ny Pil -
cho wi ce Ma ciej Go gul la oraz pro -

boszcz pil cho wic kiej pa ra fii ks. Da -
riusz Go łek. Wszyst kich przy wi tał dy -
rek tor DPS -u, brat Bro ni sław Ma lic ki.
– Dzię ku ję Pań stwu, że to wa rzy szy cie
nam w tym wi gi lij nym spo tka niu – mó -
wił. 

Wie czór roz po czę ło ja seł ko we
przed sta wie nie w wy ko na niu miesz -
kań ców pil cho wic kiej pla ców ki,
po któ rym go ścin ny wy stęp da ły pa nie
z Ko ła Go spo dyń Wiej skich w Wil czy.
Na stęp nie wszy scy ła ma li się opłat -

kiem, ży cząc so bie wza jem nie wszel -
kiej do bro ci na zbli ża ją ce się świę ta
i No wy Rok.

(RG)

Wi gi lij ne spo tka nie 
w pil cho wic kim DPS -ie

Wil czan kom za wy stęp po dzię ko wał dy rek tor DPS -u w Pil cho wi cach, brat Bro -
ni sław Ma lic ki.
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Kil ka dni przed Wi gi lią świą tecz ne
ży cze nia zło ży li so bie przed sta wi -
cie le jed no stek Ochot ni czej Stra ży
Po żar nej z po wia tu gli wic kie go
i Gli wic. To wa rzy szy li im sa mo rzą -
dow cy, re pre zen tan ci służb mun -
du ro wych i ko le dzy z Pań stwo wej
Stra ży Po żar nej.
Tra dy cyj ne spo tka nie wi gi lij no -opłat -
ko we Za rzą du Po wia to we go Związ ku
OSP RP w Gli wi cach od by wa się co ro -
ku w in nej miej sco wo ści, gdzie dzia ła
ochot ni cza straż. Tym ra zem zor ga ni -
zo wa ne zo sta ło w Gli wi cach -Brze zin -
ce. Jed nost ka OSP w tej dziel ni cy Gli -
wic po wsta ła 1,5 ro ku te mu, ale dzia ła
już bar dzo ak tyw nie. Świad czy o tym
m.in. do sko na ła or kie stra stra żac ka,
któ ra przy wi ta ła go ści spo tka nia, a po -
tem to wa rzy szy ła im, gra jąc m.in. pięk -
ne ko lę dy.

Go ści spo tka nia przy wi tał An drzej
Frej no, pre zes Za rzą du Po wia to we go
Z OSP RP w Gli wi cach. By li wśród
nich m.in. sta ro sta gli wic ki Wal de mar
Do mbek, prze wod ni czą cy Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go An drzej Ku rek,
wło da rze i prze wod ni czą cy rad miast
oraz gmin wcho dzą cych w skład po -
wia tu, ko men dant miej ski PSP st. bryg.
Ja nusz Przy byl ski, ko men dant Cen -
trum Ra tow nic twa Gli wi ce bryg. To -
masz Wój cik oraz Ta de usz Ma mok –
czło nek Głów ne go Są du Ho no ro we go
Związ ku OSP RP. 

Nie za bra kło ży czeń i po dzię ko wań.
– Niech świę ty Flo rian czu wa nad na mi

w 2015 ro ku – tak za -
koń czył ży cze nia skła -
da ne ochot ni czym stra -
ża kom st. bryg. Ja nusz
Przy byl ski. Ta de usz Ma mok po dzię ko -
wał wła dzom gmin za wspie ra nie jed -
no stek OSP na ich te re nie, na to miast
sta ro sta Wal de mar Do mbek ży czył
wszyst kim, by świą tecz ny po kój to wa -
rzy szył im rów nież przez ca ły na stęp ny
rok. 

Du cho wą opra wę uro czy sto ści za -
pew nił ks. Piotr Fa liń ski, die ce zjal ny
ka pe lan pań stwo wej i ochot ni czej stra -

ży po żar nej Die ce zji Gli wic kiej. Po po -
świę ce niu opłat ka wszy scy skła da li so -
bie ser decz ne ży cze nia świą tecz ne i no -
wo rocz ne.

Mi łym ak cen tem spo tka nia był wy -
stęp dzie ci z Ze spo łu Szkół Ogól no -
kształ cą cych nr 12 w Gli wi cach -Brze -
zin ce, w czę ści zło żo ny z ko lęd śpie wa -
nych po nie miec ku, gdyż jest to szko ła
dwu ję zycz na. (RG)

STRA ŻAC KI OPŁA TEK

Ks. Piotr Fa liń ski za -
wsze to wa rzy szy stra -
ża kom w ich uro czy -
sto ściach.

Ży cze nia dru hom
zło żył m.in. Wal de -

mar Do mbek, sta ro -
sta gli wic ki.
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Już po raz pięt na sty 8 stycz nia
w Gór no ślą skim Cen trum Edu ka cyj -
nym im. Ma rii Skło dow skiej -Cu rie
w Gli wi cach od by ła się ga la Mię -
dzysz kol ne go Prze glą du In sce ni za cji
Bo żo na ro dze nio wych. Wśród na gro -
dzo nych nie za bra kło ze spo łów
z te re nu po wia tu gli wic kie go. 
W cza sie prze glą du, któ ry trwał od
8 do 12 grud nia, wy stą pi ło aż 39 ze -
spo łów z ca łe go nie mal Ślą ska,
w tym 17 grup przed szkol nych,
11 ze szkół pod sta wo wych, 6 z gim -
na zjów i szkół po nad gim na zjal nych
oraz 5 w ka te go rii grup po zasz kol -
nych, szkół i ośrod ków spe cjal nych,
do mów po mo cy spo łecz nej, grup nie -
for mal nych i śro do wi sko wych. Ju ry
przy zna ło 18 na gród gru po wych,
7 wy róż nień dla ze spo łów oraz 32 na -
gro dy in dy wi du al ne dla wy róż nia ją -
cych się ak to rów. Sa mych tyl ko anio -
łów pod czas eli mi na cji bie ga ło
po szkol nej sce nie aż 116!

– Róż no rod ne kon wen cje przy go to -
wa nych wy stę pów – od tra dy cyj nych
ja se łek po przez ba śnio we in sce ni za cje
do pan to mi my – uświa da mia ją, jak
ogrom ną in spi ra cją jest duch świąt Bo -
że go Na ro dze nia. Cie szę się, że już
po raz pięt na sty mo gli śmy to wspól nie
prze ży wać – mó wi or ga ni za tor ka prze -
glą du, Alek san dra Ma li szew ska, po lo -
nist ka z Gór no ślą skie go Cen trum Edu -
ka cyj ne go. 

Pierw sze miej sca w po szcze gól nych
ka te go riach za ję ły gru py z: Przed szko -
la Miej skie go nr 40 w Gli wi cach, Szko -
ły Pod sta wo wej nr 18 w Gli wi cach,
Szko ły Pod sta wo wej nr 1 Za brzu,
Szko ły Pod sta wo wej nr 18 w Gli wi -
cach, Ze spo łu Szkol no -Gim na zjal ne go
w Nę dzy oraz Cen trum Edu ka cji i Re -
ha bi li ta cji w Za brzu. II miej sce w swej
ka te go rii za ję ły ze spo ły te atral ne z do -
mów po mo cy spo łecz nej w So śni co wi -
cach i w Pil cho wi cach. Lau re aci kon -
kur su ode bra li licz ne na gro dy ufun do -
wa ne przez spon so rów z rąk bi sku pa
Ge rar da Ku sza i dy rek tor GCE, Bo gu -
mi ły Klusz czyń skiej. W imie niu sta ro -

sty gli wic kie go Wal de ma ra Do mb ka
gra tu la cje zło ży ła im se kre tarz Po wia tu
Gli wic kie go Mag da le na Bud ny.

XV Ju bi le uszo wy Mię dzysz kol ny
Prze gląd In sce ni za cji Bo żo na ro dze nio -
wych od był się, tra dy cyj nie już,
pod ho no ro wym pa tro na tem bi sku pa
se nio ra Die ce zji Gli wic kiej Ge rar da
Ku sza, pre zy den ta Gli wic oraz sta ro sty
gli wic kie go. 

Peł na li sta na gro dzo nych znaj du je
się na stro nie in ter ne to wej
http://www.ja sel ka.gce -kno.pl/, na któ -
rej też obej rzeć moż na zdję cia z wy stę -
pów każ dej z grup.

(MFR)

Anioły na scenie

Pod czas uro czy stej ga li wy stą pi ła m.in. gru pa te atral na ze Szko ły Pod sta wo -
wej nr 18 w Gli wi cach.
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Tuż przed Bo żym Na ro dze niem do -
my po mo cy spo łecz nej na te re nie
po wia tu gli wic kie go otrzy ma ły pie -
nią dze, któ re wzbo ga ci ły pacz ki
świą tecz ne przy go to wy wa ne dla
ich miesz kań ców.
W ten spo sób świę ta pod opiecz nych
po wia to wych DPS -ów umi li li or ga ni -
za to rzy kon cer tu „Da ry Serc”, któ ry
od był się 13 grud nia w Do mu Kul tu ry
w Knu ro wie -Szczy gło wi cach.

- W wy ni ku zbiór ki do pu szek prze -
pro wa dzo nej przez wo lon ta riu szy na -
sze go sto wa rzy sze nia w trak -
cie XII Kon cer tu  Cha ry ta tyw ne go
„Da ry Serc” ze bra no 3,5 ty sią ca zło -
tych – in for mu je Bar tosz Strzel czyk,
pre zes Ko ła Knu rów Sto wa rzy sze nia
„Mo ja Gmi na Nasz Po wiat”. – Kwo ta
ta zo sta ła 22 grud nia prze ka za na prze -
le wa mi na kon ta pię ciu DSP -ów:
„Osto ja” w So śni co wi cach, „Za me -
czek” w Kuź ni Nie bo row skiej, Oj ców
Ka mi lia nów w Pil cho wi cach, „Ca ri -
tas” Oj ców Sa le zia nów w Wi śni czach
oraz „Ca ri tas” w Knu ro wie. Każ da
z tych pla có wek otrzy ma ła po 700 zło -
tych.

Kon cert co ro ku sku pia lu dzi wiel -
kich serc. Wy stę pu ją na nim ze spo ły
mu zycz ne i te atral ne z do mów po mo cy
spo łecz nej dzia ła ją cych na te re nie po -
wia tu. W tym ro ku więk szość przed sta -
wień na wią zy wa ła do te ma ty ki zbli ża -
ją cych się świąt Bo że go Na ro dze nia.
Opra wę mu zycz ną kon cer tu za pew ni ła
Iwo na Ko bryń z du etu Cen trum. W ho -

lu do mu kul tu ry
ofe ro wa ne by ły
świą tecz ne stro -
iki, ozdo by i kart -
ki, a na uczest ni -
ków im pre zy cze -
ka ło cia sto, ufun do wa ne przez wła ści -
cie li lo kal nych pie kar ni i cu kier ni. Bi -
le ta mi wstę pu na kon cert by ły ce gieł ki,
z któ rych ca ły do chód prze zna czo ny
zo stał na pacz ki świą tecz ne dla miesz -
kań ców DPS -ów.

Im pre zę zor ga ni zo wa ło sto wa rzy -
sze nie Mo ja Gmi na Nasz Po wiat
przy wspar ciu Cen trum Kul tu ry
w Knu ro wie. Pa tro nat nad kon cer tem
ob ję li sta ro sta gli wic ki oraz pre zy dent
Mia sta Knu rów. (RG)

DA RY WIEL KICH SERC

Na sce nie szczy -
gło wic kie go Do -
mu Kul tu ry za go -
ści ły opo wie ści
wi gi lij ne przed -
sta wio ne w naj -
róż niej szy spo -
sób.
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Dzię ki ak cji „Tak, po ma gam!” bo -
gat sze świę ta mie li miesz kań cy Do -
mu Po mo cy Spo łecz nej „Ca ri tas”
w Knu ro wie.
Ogól no kra jo wą ak cję zor ga ni zo wał Ca -
ri tas Pol ska w dniach 12 i 13 grud nia.
By ła to już VII Ogól no pol ska Zbiór ka
Żyw no ści prze bie ga ją ca pod ha słem
„Tak, po ma gam!”. Moż na się by ło
w nią włą czyć rów nież w Knu ro wie,
gdzie nad jej prze bie giem czu wa li lo -
kal ni wo lon ta riu sze. Ce lem zbiór ki by -
ło po zy ska nie ar ty ku łów spo żyw czych
– z dłu gim ter mi nem przy dat no ści
do spo ży cia oraz ła twych w prze cho wa -

niu. Ar ty ku ły te, ze bra ne na rzecz po -
trze bu ją cych oraz ich po dział po zo sta -
wa ły w ca łej Pol sce w ge stii pa ra fii
uczest ni czą cych w zbiór ce i zo sta ły
prze ka za ne ubo gim w for mie świą tecz -
nych pa czek oraz prze zna czo ne
na przy go to wa nie świą tecz ne go po sił ku
dla ubo gich pa ra fian. W Knu ro wie ak -
cja zo sta ła zor ga ni zo wa na w dwóch
skle pach „Bie dron ka”: przy uli cy Szpi -
tal nej 9 (ko ło tar go wi ska) i przy uli cy
W. Wi to sa 4. Ak cję prze pro wa dził
Ośro dek Mat ka Bo ża Uzdro wie nie
Cho rych DPS „Ca ri tas” Ar chi die ce zji
Ka to wic kiej w Knu ro wie.

– W imie niu uczest ni ków, miesz -
kań ców, pra cow ni ków i dy rek cji na sze -
go ośrod ka ser decz nie dzię ku ję
za wspar cie udzie lo ne nam w Ogól no -
pol skiej Zbiór ce Żyw no ści – mó wi Ma -
ria Mar chew ka z knu row skie go DPS -u.
– W jej trak cie, dzię ki do bro czyn no ści
miesz kań ców Knu ro wa i oko licz nych
gmin, ze bra li śmy łącz nie 1741,714 kg
żyw no ści. Ze bra ne pro duk ty zo sta ły
prze zna czo ne na przy go to wa nie po sił -
ków świą tecz nych dla miesz kań ców
i uczest ni ków za jęć w na szym ośrod ku.
W prze pro wa dze niu ak cji po mo gli nam
pra cow ni cy, uczest ni cy za jęć w ośrod -
ku oraz wo lon ta riu sze, któ rym szcze -
gól nie bar dzo dzię ku ję za po świę co ny
czas. (MM)

Bo gat sze świę ta

Efekt zbiór ki żyw no ści w Knu ro wie był na praw dę im po nu ją cy!
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19 grud nia ub. ro ku był wy jąt ko -
wym dniem w Ze spo le Szkół Spe -
cjal nych w Py sko wi cach. 

Już od sa me go ra na ucznio wie trwa li
w ta jem ni czym ocze ki wa niu na coś
wy jąt ko we go. Na ten dzień za pla no -
wa no bo wiem spo tka nie z pa nią Ewą
Bob kow ską, pre ze sem Za rzą du P. A.
NO VA S. A., któ ra od wie lu już lat
ob da ro wu je uczniów pacz ka mi świą -
tecz ny mi. Jej przy jazd jest za wsze
wiel kim świę tem dla ca łej spo łecz no -
ści szkol nej. Pięk nie ude ko ro wa na
szko ła, ko lę dy i wresz cie szcze gól nie
sta ran nie przy go to wa ne ja seł ka stwo -

rzy ły at mos fe rę praw dzi we go świę ta. 
Pa ni Ewa Bob kow ska pa mię ta ła

o wszyst kich uczniach – i tych po bie ra -

ją cych na ukę w Do mu Po mo cy Spo -
łecz nej w So śni co wi cach, i na od dzia -
le XVII Szpi ta la Psy chia trycz ne go
w Tosz ku, i wresz cie na te re nie szko ły
w Py sko wi cach. Każ dy uczeń dzię ko -
wał jej naj le piej, jak po tra fił. Dla nie -
któ rych był to mo że je dy ny pre zent
otrzy ma ny z oka zji świąt. 134 uczniów
– 134 po dzię ko wa nia z ca łe go ser ca
za pacz ki, czas spę dzo ny ra zem i pa -
mięć. 

(ZSS)

134 po dzię ko wa nia 

Pa ni Ewa Bob kow ska ob fi cie ob da ro wa ła wszyst kich uczniów Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych w Py sko wi cach.
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6 stycz nia w Świę to Ob ja wie nia
Pań skie go, po dob nie jak w wie lu
in nych mia stach, rów nież w Py sko -
wi cach uli ca mi mia sta prze szedł
barw ny or szak Trzech Kró li. 
Z każ dej z trzech pa ra fii wy ru szy ły or -
sza ki pa ra fian sym bo li zu ją ce trzy kon -
ty nen ty: Afry kę, Eu ro pę i Azję. Pa ra -
fia nie z ko ścio ła pw. Na wró ce nia św.
Paw ła ubra ni by li w od cie nie ko lo ru
żół te go, miesz kań cy re jo nu pa ra fii pw.
św. Mi ko ła ja odzia li się w ubra nia
z ele men ta mi bar wy czer wo nej, a po łu -

dnio wa część mia sta, czy li pa ra fia pw.
Mat ki Bo skiej Nie usta ją cej Po mo cy
ob ra ła ko lor nie bie ski. 

Każ dy ko ro wód pro wa dzo ny był
przez kró la na ko niu. Wszyst kie or sza -
ki spo tka ły się na py sko wic kim ryn ku.
Tam we so łe ja seł ka przed sta wia li ro -
dzi ce dzie ci z Przed szko la nr 5 w Py -
sko wi cach, by ła wspól na mo dli twa
oraz grom kie śpie wa nie ko lęd. W ten
mroź ny zi mo wy dzień at mos fe ra w ser -
cu mia sta by ła na praw dę go rą ca!

(MFR)

Or szak Trzech Kró li
w Py sko wi cach

Or szak żół te go kró la wy szedł z pa ra fii pw. Na wró ce nia św. Paw ła.
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Prze pis – spi sa ny w gwa rze ślą skiej –
po da je my za wy daw nic twem „Tra dy -
cyj na Kuch nia Ślą ska w Spi chle rzu”,
któ re uka za ło się dzię ki Fun da cji Lo -
kal na Gru pa Dzia ła nia „Spi chlerz Gór -
ne go Ślą ska”.

Na bar dzo wiel kie fa je ry abo
na spe cjal ne oka zje idzie zro bić wie -
prz ka pie czo ne go w ca ło ści w pie kar -

nio ku. Wia do mo, że
do ro la dy naj bar dzi pa -
su ją klu ski i mo dro ka -
pu sta, a do wie prz ka pa -
su ją wszyst kie wa rzy wa
z ogród ka i po gań skie
kru py. Wie prz ka (ok. 39
kg) trza za rżnąć, opa -
rzyć, oszkro bać, wy be -
be szyć i umyć. Po tym ze
dwa – trzy dni mu si być
za pe klo wa ny na mo kro
– ro bi się la ka – to jest
prze wa żo no wo da
z czosn kiem, so lą, list -
kiem bob ko wym i zie -
lym an giel skiym. Co po -
ra go dzin trze ba te go
pro sia ka prze ło żyć, ob -
ró cić, co by się pe klo wa -
ło rów no. Już dzień na -

przód trze ba do brze roz haj co wać i roz -
grzoć pie ka rok, co by szło na le ży cie ta
świ nia upiec. W dniu fa jer nu wczas ra -
no trze ba uwa rzyć kru py po gań -
skie 1,25-1,5 kg na syp ko w wo dzie
z so lom. Do wy chło dzo nych krup (jest
te go 3,5-4,5 kg) do wo się ze 3 ki lo po -
me lo ne go miy sa wie przo we go i ze 3
ki lo kro my szpyr ki. Do pra wić so lom,

pa pry ką, pie przem, czosn kiym i ma je -
ran kiym. Na dno blank sro gi bryt fan ny
wy ło żyć gru bo po kro no ka pu sta, po ło -
żyć wie prz ka brzu chym do gó ry, na ło -
żyć fi la i faj nie za szyć. Ob ró cić wie prz -
ka brzu chym do do łu, uło żyć go wy -
god nie, grzbiet i bo ki po sy pać czosn -
kiym, so lą, pie przym i ma je ran kiym.
Pod loć go rą cą wo dą i wra zić do pie kar -
nio ka do brze roz grzo ne go (210 –
220°C). Wie prz ka trze ba piec ok. 8-9
go dzin, nie kie dy na wet wię cyj i ca ły
czas do wać po zór, co by się nie przy po -
loł. Po 6-7 go dzi nach idzie już dać po -
kro ne kar to fle i mar chew, por i ce bu la,
i zaś za go dzi na grzi by i in k sze wa rzy -
wa – ka la fior, bro ku ły, czer wo no i żół -
to pa pry ka. Po tym już ino trzi ćwier ci
go dzi ny (45 mi nut) i wie przek jest go -
to wy. Te raz ca łe go po le wo się wi nym.
Wie przek wy glon do i wo nio bar dzo
sma ko wi cie, bo mo przy bro no co no, ale
mię ko skór ka, a do ko ła le żą ko lo ro we
wa rzy wa. Koż dym na ta lerz do wo się
po rząd ny ka woł mię sa, tro cha fi le (far -
szu) i wa rzy wa. Nic wiyn cyj
do szczyń ścia nie trze ba. 

Go spo dar stwo Agro tu ry stycz ne
„Ran czo” Kor ne lia 
i Kry stian Kieł ba sa
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Od mie sią ca w księ gar niach jest
już ko lej na po wieść Szcze pa na
Twar do cha, pi sa rza miesz ka ją -
ce go w Pil cho wi cach. To
„Drach”, przy ję ty przez kry ty kę li -
te rac ką rów nie en tu zja stycz nie
jak po przed nia książ ka te go po -
wie ścio pi sa rza, gło śna „Mor fi -
na”.
Książ ka uka za ła się w grud niu ub.
ro ku na kła dem Wy daw nic twa Li te -
rac kie go. Jest trze cią po zy cją Szcze -
pa na Twar do cha fir mo wa ną przez to
wy daw nic two. Pierw szy był
„Wiecz ny Grun wald” wy da ny
w 2010 ro ku i uzna ny za li te rac kie
od kry cie. W 2012 ro ku uka za ła się
„Mor fi na”. Po wieść oka za ła się be -
st sel le rem. Mło dy pi sarz z Pil cho -
wic otrzy mał za nią Pasz port „Po li -
ty ki”, na gro dę pu blicz no ści to wa -
rzy szą cą Li te rac kiej Na gro dzie Ni ke,
Waw rzyn Ślą ski i re kor do wą licz bę
no mi na cji do in nych na gród. Po wieść

już do cze ka ła się te atral nej re ali za cji –
sztu kę po wsta łą na jej kan wie przy go -
to wał Te atr Ślą ski im. St. Wy spiań skie -

go w Ka to wi cach. Przed sta wie nie
w re ży se rii Ewe li ny Mar ci niak wy -
sta wia ne jest w nie po wta rzal nej
sce ne rii Szy bu Wil so na w Ka to wi -
cach -Ja no wie, na le żą cym nie gdyś
do ko pal ni „Wie czo rek”.

Twór czość Twar do cha moc no
zwią za na jest ze Ślą skiem. Tak jest
i w przy pad ku „Dra cha”. Na we -
wnętrz nej stro nie okład ki za miesz -
czo no map kę, po ka zu ją cą miej sce
po wie ścio wej ak cji. Od pół no cy
koń czy się ona na Gli wi cach -Ła bę -
dach i Cze ka no wie, od wscho du za -
my ka ją ją Za brze i Orze sze, od po -
łu dnia – Ryb nik i Łu ków, a od za -
cho du – li nia łą czą ca Bar głów kę,
Ru dy i Ga szo wi ce. Książ ka jest sa -
gą ro dzin ną i wiel ką opo wie ścią
o Ślą sku, choć uzna na też zo sta ła
za po wieść to tal ną wy my ka ją cą się

wszel kim ka te go ry za cjom.
Go rą co po le ca my!

(RG)

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

Dzię ku je my za wszyst kie na de sła ne
od po wie dzi. Po praw ne ha sło krzy żów -
ki z po przed nie go wy da nia WPG to
Cho in ka. Ma te ria ły pro mo cyj ne Po -
wia tu Gli wic kie go otrzy mu ją: Elż bie ta
Cza pla, An drzej Oraw ski oraz Mag da -
le na Pil ny. 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 26 stycz -
nia 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. Me da le za Za słu gi dla… Kra ju
– wrę czo ne 15 grud nia ub. r.
w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli -
wi cach. 
2. Re mon to wa ne w Le bo szo wi cach
i Pław nio wi cach. 

3. Koń czą go ostat ki. 
4. Tam od był się XII Kon cert Cha ry ta -
tyw ny „Da ry Serc”.
5. Uchwa la bu dżet po wia tu. 
6. Zi mą zwi sa ją z da chów. 
7. Ma swój dzień 22 stycz nia. 

Py ta nia do krzy żów ki:
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Spraw dzo ny prze pis

Wie przek fi lo wa ny
Tym ra zem po le ca my po tra wę, któ ra zdo by ła naj wyż -
sze ku char skie lau ry – Ku li nar ną Per łę. Ser wo wa ny
w go spo dar stwie agro tu ry stycz nym w Pro bosz czo wi -
cach wie przek fi lo wa ny, czy li na dzie wa ny, otrzy mał ją

na kon kur sie Na sze Ku li nar ne Dzie dzic two – Sma ki Re -
gio nów w 2010 ro ku. Po tra wa na gra dza na też by ła
na licz nych in nych kon kur sach. Nic dziw ne go – jest
pysz na!

Ko lej na po wieść pi sa rza z Pil cho wic

„Drach” ro dem ze Ślą ska

Ano – drap ko je jich świyn to
Koz dy wnu czek niych pa miyn to

I do oł my oł py le ci
Z ry mym ke ry som ukle ci.

Bro ni sław Wą tro ba

Ślą ska frasz ka

Na szym star kom i sta rzi kom

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
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Utka ni je ste śmy z kon tra stów 
Utka ni je ste śmy 
z kon tra stów to nasz prze wle kły stan 
toż sa mo ści do wód na współ ist nie nie 
róż nych świa tów do szczę ścia po trzeb na 
nam mi łość do tyk te go co jest by ło dziś 
ko ściół Wszyst kich Świę tych dum nie 
na wznie sie niu zdo bi mia sto i przy cią ga 
wzrok tuż obok Ple bań ska Ka czy niec 
w głę bi zie mi po wią za ne moc no sznu ra mi 
ko rze ni drze mią śre dnio wiecz ne mu ry rzut 
oka na nie bo krzep ki go tyk z wy so ka 
uśmie cha się do bro tli wie czu wa nad na mi 
pięć wie ków wo kół ży wy pier ścień ka mie nic 
Ra ci bor ska wi je się otwie ra wi dok na Ry nek 
dziś roz wią zu ją się za gad ki zbli ża ją lu dzie 
świat wy da je się gwa ran tem do bre go mnie ma nia 
o cza sach w któ rych przy szło nam żyć wła snym 
ży ciem otwie ra ją drzwi na oścież po ezja waż na 
za wsze łą czy jak go łę bie na wspól nym nie bie 

Syl wia Si ko ra

Okien ko z po ezją
W tym wy da niu WPG przed sta wia my je den z utwo rów
Syl wii Si ko ry z Rud na. Ja kiś czas te mu pre zen to wa li -
śmy jej syl wet kę twór czą, te raz pu bli ku je my wiersz,
w któ re go stro fach od na leźć moż na wie le miejsc
zwią za nych z Gli wi ca mi.


