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Nie za po mnia ną po dróż prze ży li
na prze ło mie 2014 i 2015 ro ku człon -
ko wie chó ru „Tryl” z Tosz ka. Od wie -
dzi li Tek sas, gdzie – za pro sze ni przez
po tom ków pol skich emi gran tów –
kon cer to wa li w wie lu miej scach,
o po by cie w któ rych więk szość
z nas mo że tyl ko po ma rzyć.
„Tryl” wy stą pił w ta kich mia stach jak
San An to nio, Au stin, Flo re svil le, Pan na
Ma ria, Sa int He dwig, Cor pus Chri sti,
Fall Ci ty, Poth, La Ver nia, Mar ti nez,
Ke ne dy, Ban de ra, York town, Ko sciu -
sko. 

– Śpie wa li śmy dla po tom ków pol -
skich emi gran tów sprzed 160 lat, dla
sióstr Se ra fi tek oraz księ ży w Pol skiej
Mi sji w San An to nio, gdzie zo sta ły na -
gra ne pol skie ko lę dy i pie śni lu do we
w na szym wy ko na niu, w obec no ści ar -
cy bi sku pa Gu sta vo Gar cia -Sil le ra, bi -
sku pa Joh na W. Yan ty oraz rek to ra i de -

le ga cji Ka to lic kie go Uni wer sy te tu Lu -
bel skie go. Za śpie wa li śmy „Gau de Ma -
ter Po lo nia” w par la men cie sto li cy Tek -
sa su – Au stin. Waż nym wy da rze niem
był kon cert 6 stycz nia w Sa cred He art
Church we Flo re svil le. Był to kon cert
dla trzech na ro do wo ści, któ re miesz ka -
ją na tych te re nach – lu dzie o pol skich
ko rze niach, rdzen ni Tek sań czy cy oraz
Mek sy ka nie. Śpie wa li śmy wspól nie
po pol sku, an giel sku i hisz pań sku. Wy -
ko na li śmy m.in. mo ją naj now szą kom -
po zy cję „Al le lu ia per Co ro mi sto” za -
de dy ko wa ną ks. Fran cisz ko wi Ku rza -
jo wi, któ ry opie ko wał się na mi pod czas
po by tu w Sta nach oraz Fun da cji ks. Le -
opol da Mo czy gem by w do wód
wdzięcz no ści za ser decz ność i go ścin -
ność – re la cjo nu je po byt Alek san dra
Gar bal, współ pra cu ją ca z chó rem pia -
nist ka i kom po zy tor ka. 

Czy taj str. 9

„Tryl” pod pal ma mi

W po wie cie gli wic kim ży je się
znacz nie bez piecz niej niż w Gli wi -
cach. Po twier dza ją to sta ty sty ki,
przed sta wio ne na rocz nej od pra -
wie w Ko men dzie Miej skiej Po li cji
w Gli wi cach.
Od pra wa od by ła się 28 stycz nia. Wzię -
li w niej udział pre zy den ci, bur mi strzo -
wie, wój to wie, sze fo wie pro ku ra tur re -
jo no wych, ko men dan ci żan dar me rii,
stra ży po żar nej, woj ska, Cen trum Ra -
tow nic twa Gli wi ce, stra ży miej skich
i ko mi sa ria tów, kie row ni cy ko mó rek
oraz jed no stek or ga ni za cyj nych KMP.
Po wiat Gli wic ki re pre zen to wa ła wi ce -
sta ro sta Ewa Jur czy ga. Na od pra wie
pod su mo wa no i oce nio no pra cę gli wic -
kich po li cjan tów w ro ku 2014.

Jak wy ni ka z przed sta wio nych sta -
ty styk, we wszyst kich mia stach i gmi -
nach po wia tu gli wic kie go za ist nia ło
pię cio krot nie mniej prze stępstw niż
w Gli wi cach. Li cząc pro cen to wo,
w Gli wi cach po peł nio no ich 78,9 pro -
cent, a w po wie cie – 21,1 pro cent.
W ub. ro ku we wszyst kich mia stach
i gmi nach po wia tu po peł nio no łącz -
nie 1 817 prze stępstw, gdy w Gli wi cach
licz ba ta wy no si ła 6 828. 

Opty mi stycz ny dla miesz kań ców –
za rów no Gli wic, jak i po wia tu – jest za -
uwa żal ny spa dek licz by prze stępstw
kry mi nal nych ogó łem. Fakt ten za -

wdzię czać moż na co raz lep szej pre -
wen cji i więk szej licz bie pa tro li (do dat -
ko we służ by opła ca ne przez sa mo rzą -
dy). Gli wic cy po li cjan ci mo gą też po -
chwa lić się wzro stem wy kry wal no ści
prze stępstw kry mi nal nych. Więk szą

wy kry wal ność od no to wa no też w ka te -
go riach roz bój lub wy mu sze nie roz bój -
ni cze, bój ka i po bi cie, prze stęp czość
go spo dar cza.

Le piej tak że jest w ru chu dro go -
wym. Dzię ki dzia ła niom pre wen cyj -

nym, w tym ak cjom in for ma cyj nym,
za trzy ma no w 2014 ro ku du żo mniej
nie trzeź wych kie row ców niż rok wcze -
śniej (605 w 2014 ro ku, a 792 w 2013
ro ku). 

Dokończenie na str. 5

Trwa dłu go wy cze ki wa ny re mont Ko mi sa ria tu Po li cji w Py sko wi cach. Za koń czy się w li sto pa dzie br.
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29 stycz nia od by ła się III se sja Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go tej ka den cji. Przy go to wa ny na nią po rzą -
dek ob rad li czył 17 punk tów, ale – na proś bę sta ro -
sty Wal de ma ra Do mb ka – zo stał roz sze rzo ny o kil -
ka spraw. Sta ro sta po in for mo wał, że 27 stycz nia
na je go rę ce wpły nę ła re zy gna cja Adam Woj to -
wicza z funk cji człon ka Za rzą du Po wia tu Gli wic -
kie go. Rad ni mu sie li więc w for mie uchwa ły za de -
cy do wać za rów no o przy ję ciu tej re zy gna cji, jak
i o po wo ła niu no wej oso by na to sta no wi sko.

Adam Woj to wicz, peł nią cy funk cję człon ka Za -
rzą du Po wia tu Gli wic kie go od li sto pa da ub. ro ku,
po in for mo wał rad nych, iż jest zmu szo ny zło żyć re -
zy gna cję z waż nych wzglę dów ro dzin nych.
Za bar dzo do brą pra cę w Za rzą dzie po dzię ko wał

mu sta ro sta gli wic ki Wal de mar Do mbek. Na no we -
go człon ka Za rzą du rad ni wy bra li Jac ka Za rzyc kie -
go – to rad ny z okrę gu nr 5, obej mu ją ce go gmi ny
To szek i Wie lo wieś, na le żą cy do Klu bu Rad nych
Po ro zu mie nie Po wia tu Gli wic kie go. Jest do świad -
czo nym sa mo rzą dow cem, ma po nad 23 la ta sta żu
za wo do we go na róż nych sta no wi skach w ad mi ni -
stra cji sa mo rzą do wej. Stu dia ukoń czył na Wy dzia -
le Pra wa Uni wer sy te tu Ślą skie go w Ka to wi cach –
kie ru nek ad mi ni stra cja, do dat ko wo zaś ma ukoń -
czo ne stu dia po dy plo mo we w za kre sie za rzą dza nia
za so ba mi ludz ki mi i PR. Przez 14 lat pre zes sto wa -
rzy sze nia „Do bro Dziec ka” w Tosz ku. Ostat nie
4 la ta pro wa dził spra wy zwią za ne z ochro ną śro do -
wi ska w pry wat nej fir mie zaj mu ją cej się od zy -
skiem od pa dów. Wy bo ru w skład Za rzą du Po wia tu
Gli wic kie go po gra tu lo wa ła Jac ko wi Za rzyc kie mu
obec na na se sji po seł Kry sty na Szu mi las (PO). 

Wcze śniej też by ła oka zja do gra tu la cji. Le szek
Ku biak, pre zes Za rzą du Szpi ta la w Py sko wi cach,

zo stał bo wiem od -
zna czo ny Srebr nym
Me da lem za Za słu gi
dla Obron no ści Kra -
ju. Me dal ode brał
z rąk ppłk Ro ma na No wo grodz kie go, ko men dan ta
Woj sko wej Ko mi sji Uzu peł nień w Gli wi cach, któ -
ry wrę czył go w imie niu mi ni stra obro ny na ro do -
wej. Gra tu la cje zło ży li śmy rów nież Kry stia no wi
Kieł ba sie – na sze mu re pre zen tan to wi w Sej mi ku
Wo je wódz twa Ślą skie go (wię cej na ten te mat prze -
czy tać moż na na są sied niej stro nie).

Pod czas se sji rad ni za po zna li się z in we sty cja -
mi dro go wy mi, pro wa dzo ny mi obec nie przez po -
wiat – prze bu do wą mo stów w Le bo szo wi cach
i Pław nio wi cach oraz tzw. Szla kiem Eu ro pej skim.
Na te za da nia o łącz nej war to ści bli sko 26 mln zł
Po wiat Gli wic ki otrzy mał unij ne do ta cje. Umoż li -
wi ły one wy ko na nie in we sty cji, któ re już daw no
cze ka ły na re ali za cję, ale z ra cji wy so kich kosz tów
po wiat nie mógł się ich pod jąć. Te raz trwa ją tam
in ten syw ne ro bo ty, bo wiem do koń ca czerw ca in -
we sty cje te mu szą być za koń czo ne. Na stęp nie rad -
ni obej rze li pre zen ta cję, do ty czą cą 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. Przed sta wi ła ją Jo an na Pik tas,
na czel nik Wy dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji, któ ra
wcze śniej omó wi ła też spra wę wspo mnia nych wy -
żej in we sty cji dro go wych. 

W dal szej czę ści se sji rad ni – w więk szo ści jed -
no gło śnie – przy ję li dzie więć uchwał. Do ty czy ły
one m.in. za twier dze nia pla nów pra cy ko mi sji Ra -
dy Po wia tu Gli wic kie go na 2015 rok, po wo ła nia
człon ków Ka pi tu ły na gro dy „Be ne Me ri tus”
(o tym też sze rzej prze czy tać moż na w tym wy da -
niu WPG) oraz bie żą cych zmian w wie lo let niej
pro gno zie fi nan so wej Po wia tu Gli wic kie go na la -
ta 2015-2018 i w uchwa le bu dże to wej po wia tu
na 2015 rok.

Czy tel ni kom za in te re so wa nym te ma ty ką sa mo -
rzą do wą przy po mi nam, że wszyst kie uchwa ły,
a tak że in ter pe la cje, za py ta nia, wnio ski i oświad -
cze nia rad nych, jak rów nież od po wie dzi na nie za -
miesz cza ne są w Biu le ty nie In for ma cji Pu blicz nej
po wia tu. 

Na stęp na se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go za -
pla no wa na zo sta ła na 26 lu te go. 

Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
AN DRZEJ KU REK
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Pierw sze w tej ka den cji po sie dze nie Kon wen tu
Sta ro stów Wo je wódz twa Ślą skie go od by ło się 14
stycz nia w sie dzi bie biel skie go Sta ro stwa Po wia -
to we go. 

Pod czas spo tka nia, w któ rym uczest ni czy li
wszy scy sta ro sto wie po wia tów ziem skich na sze go
wo je wódz twa, wy bra li śmy pre zy dium kon wen tu.
Je go prze wod ni czą cym zo stał po now nie sta ro sta
biel ski An drzej Płon ka. 

Sta ro stwie pod kre śla li, że kon went sta no wi sil -
ny mo no lit, któ re go istot ną ro lą jest in te gra cja wo -
kół za dań sa mo rzą do wych, obro na in te re sów spo -
łecz no ści lo kal nych, wy mia na do świad czeń oraz
re pre zen ta cja we wła dzach wo je wódz kich i cen -
tral nych, a tak że w sto wa rzy sze niu po wia tów –
Związ ku Po wia tów Pol skich. 

Pod czas po sie dze nia roz ma wia li śmy o głów -
nych pro ble mach sa mo rzą dów po wia to wych –
służ bie zdro wia, szpi tal nic twie, oświa cie, dro gach
i po mo cy spo łecz nej. Usta li li śmy, że ko lej ne po -
sie dze nie kon wen tu od bę dzie się w Bie ru niu
w po wie cie bie ruń sko -lę dziń skim, a po świę co ne
bę dzie przede wszyst kim te ma ty ce służ by zdro -
wia. Zo sta nie na nie za pro szo na dy rek tor Ślą skie -
go Od dzia łu Wo je wódz kie go NFZ.

Z ko lei 5 lu te go w Ossie ko ło Ra wy Ma zo -
wiec kiej od by ło się XVIII Zgro ma dze nie Ogól -
ne Związ ku Po wia tów Pol skich. Do związ ku te -

go na le ży zna czą ca
licz ba po wia tów w kra ju, co po wo du je, że si ła
tej or ga ni za cji w po dej mo wa niu dzia łań na rzecz
sa mo rzą dów lo kal nych jest ogrom na. Go ść mi
zgro ma dze nia w Ossie by li m.in. An drzej Ha lic -
ki – mi ni ster ad mi ni stra cji i cy fry za cji oraz Piotr
Zgo rzel ski – prze wod ni czą cy Ko mi sji Sa mo rzą -
du Te ry to rial ne go i Po li ty ki Re gio nal nej Sej mu
RP. No wym pre ze sem ZPP zo stał wy bra ny Lu -
dwik Wę grzyn, sta ro sta bo cheń ski, peł nią cy
funk cję człon ka Ko mi te tu Re gio nów Unii Eu ro -
pej skiej w Bruk se li.

Po seł Piotr Zgo rzel ski w swym wy stą pie niu
stwier dził, że nie ma sku tecz niej szej i bar dziej
kom pe tent nej or ga ni za cji sa mo rzą do wej jak
Zwią zek Po wia tów Pol skich. Do dał też, iż po -
wia ty na spo tka niach ko mi sji sej mo wych i se -
nac kich mia ły naj bar dziej kom pe tent ny ze spół
eks per tów, któ ry pre zen to wał sta no wi ska związ -
ku w par la men cie. Z ko lei mi ni ster An drzej Ha -
lic ki w swo im prze mó wie niu po wie dział m.in.:
„Nie ma de mo kra cji bez do brze funk cjo nu ją ce go
sa mo rzą du”. Za pro sił no wy Za rząd ZPP do mi ni -
ster stwa, aby w bez po śred nim spo tka niu móc
przed sta wić i prze dys ku to wać bie żą ce pro ble my
na li nii rząd -sa mo rzą dy po wia to we. Mi ni ster za -
pew nił, że kon ty nu owa ny bę dzie Na ro do wy Pro -
gram Prze bu do wy Dróg Lo kal nych, co bar dzo

nas cie szy, bo wiem Po wiat Gli wic ki
ko rzy sta z nie go co ro ku, mo der ni zu jąc
dro gi na swym te re nie.

Jed nym z naj sze rzej dys ku to wa -
nych pro ble mów w cza sie zgro ma dze -
nia w Ossie by ło prze ka zy wa nie po -
wia tom przez ad mi ni stra cję cen tral ną
wciąż no wych za dań, za czym nie idą
na kła dy fi nan so we. Sta no wi to ogrom -
ne ob cią że nie dla sa mo rzą dów po wia -
to wych, któ re i tak ma ją nie wiel kie do -
cho dy wła sne. Zmia na tej sy tu acji sta -
no wi na sze naj pil niej sze wy zwa nie.

Sta ro sta gli wic ki 
WAL DE MAR DO MBEK

WIE ŚCI Z SE SJI
To by ła waż na se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. Na stą pi ła na niej
zmia na w skła dzie Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go.
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Wspólnie z innymi
powiatami
W stycz niu i lu tym wzią łem udział w gre miach dwóch waż nych dla sa -
mo rzą dów po wia to wych or ga ni za cji – Kon wen tu Sta ro stów Wo je -
wódz twa Ślą skie go oraz Związ ku Po wia tów Pol skich. Ich ob ra dy peł ne
by ły tro ski o jak naj lep sze funk cjo no wa nie po wia tów.

Ja cek Aw ra mien ko – NZOZ Cen trum Usług 
Me dycz nych RE ME DIUM, Py sko wi ce, 
ul. Paderewskiego 11, pierw szy po nie dzia łek mie -
sią ca w godz. 17.00 – 18.00
Mar cin Brosz – Soł ty sów ka w Pa niów kach,
pierw szy po nie dzia łek mie sią ca w godz. 16.00 –
18.00
Wal de mar Do mbek – Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach ul. Zyg mun ta Sta re go 17, każ dy wto -
rek mie sią ca w godz. 12.00 – 15.00
Win fryd Fi coń – Urząd Gmi ny Pil cho wi ce ul.
Dam ro ta 6, dru gi czwar tek mie sią ca
w godz. 15.00 – 17.00
An drzej Frej no – Świe tli ca Wiej ska w Nie wie -
szy, pierw szy po nie dzia łek mie sią ca po wcze śniej -
szym umó wie niu te le fo nicz nym: 661 781 162
w godz. 17.00 – 18.00
Wło dzi mierz Gwiżdż – Miej ska Szko ła Pod sta -
wo wa Nr 2 w Knu ro wie, ul. T. W. Wil so na 22,
każ dy dru gi wto rek mie sią ca po wcze śniej szym

uzgod nie niu te le fo nicz nym: 605 443 994
w godz. 16.00 – 17.00
An drzej Hosz – Urząd Gmi ny Ru dzi niec, ul. Gli -
wic ka 26, pierw szy czwar tek mie sią ca po wcze -
śniej szym umó wie niu te le fo nicz nym: 502 619 777
w godz. 16.00 – 17.30
Cze sław Ja ku bek – Sal ka Ra dy Miej skiej w So -
śni co wi cach, ul. Ry nek 17, I pię tro, dru gi po nie -
dzia łek mie sią ca po wcze śniej szym uzgod nie niu
te le fo nicz nym: 512 575 275 w godz. 15.30 – 17.00
Ewa Jur czy ga – Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -
cach ul. Zyg mun ta Sta re go 17, każ da śro da mie -
sią ca w godz. 12.00 – 14.00
Le szek Ko ło dziej – Sal ka Ra dy Miej skiej w So -
śni co wi cach, ul. Ry nek 17, I pię tro, pierw szy wto -
rek mie sią ca po wcze śniej szym uzgod nie niu te le -
fo nicz nym: 501 544 337 w godz. 15.30 – 17.00
Wil helm Kry wal ski – po wcze śniej szym uzgod -
nie niu te le fo nicz nym: 695 101 203 lub e -ma il:
wil li kry 66@wp.pl

An drzej Ku rek – Przy chod nia We te ry na ryj na 
ul. Po przecz nej 9 To szek, każ dy pierw szy czwar -
tek mie sią ca w godz. 8.00 – 9.00
Krzysz tof Le śniow ski – NSZZ „So li dar ność”
KWK „Knu rów -Szczy gło wi ce”, po wcze śniej -
szym uzgod nie niu te le fo nicz nym: 512 291 063
lub e -ma il: mi xle sniow ski@gma il.com
Mi chał Nie szpo rek – po wcze śniej szym uzgod -
nie niu te le fo nicz nym: 506 108 824
Adam Osta lec ki – Miej ska Szko ła Pod sta wo wa
Nr 4 w Knu ro wie, ul. J. Ki liń skie go 6, każ dy
pierw szy wto rek mie sią ca tj.: 03.02., 03.03.,
07.04., 05.05., 02.06., 01.09., 06.10., 03.11., 01.12.
w godz. 16.00 – 17.00
Da wid Rams – ul. Szpi tal na 8 Knu rów, pierw szy
czwar tek mie sią ca po wcze śniej szym uzgod nie -
niu te le fo nicz nym: 509 428 356 od go dzi -
ny 17.00
Sta ni sław Rudz ki – Miej ska Szko ła Pod sta wo wa
Nr 6 w Knu ro wie, ul. Ste fa na Ba to re go 5, każ dy

po nie dzia łek mie sią ca po wcze śniej szym uzgod -
nie niu te le fo nicz nym: 692 629 439 w godz. 17.00
– 18.00
An na Smyl – Biu ro Ra dy Miej skiej w Py sko wi -
cach, ul. Strzel ców By tom skich 3, pierw szy po -
nie dzia łek mie sią ca w godz. 15.00 – 16.00
Krzysz tof Sto la rek – Miej ski Ośro dek Spor tu
i Re kre acji, ul. Gór ni cza 2 Knu rów, pierw szy po -
nie dzia łek mie sią ca po wcze śniej szym uzgod nie -
niu te le fo nicz nym: 501 777 814 lub e -ma il: k.sto -
la rek@mo sirk nu row.pl, w godz. 18.00 – 19.00
Ma rek Szolc – każ dy wto rek w godz. 16.00 –
18.00 po wcze śniej szym uzgod nie niu te le fo nicz -
nym: 507 290 122
Kry sty na Urbań ska – Biu ro Ra dy Miej skiej
w Py sko wi cach, ul. Strzel ców By tom skich 3, dru -
gi czwar tek mie sią ca w godz. 15.00 – 17.00
Adam Woj to wicz –  po wcze śniej szym uzgod nie -
niu te le fo nicz nym: 605 474 171 lub e -ma il: adam -
woj to wicz@onet.com.pl
Ja cek Za rzyc ki – Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -
cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, każ dy czwar tek
mie sią ca w godz. 15.00 – 17.00.

(BRP)

Dy żu ry rad nych Po wia tu Gli wic kie go

Nowym członkiem Zarządu Powiatu został
Jacek Zarzycki.
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Na Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich –
w chwilę po złożeniu gratulacji nowemu prezesowi tej
organizacji, Ludwikowi Węgrzynowi.
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16 stycz nia na rad ne go
Wo je wódz twa Ślą skie go
za przy się żo ny zo stał Kry -
stian Kieł ba sa z Pro bosz -
czo wic (gmi na To szek).
Kry stian Kieł ba sa kan dy do -
wał do Sej mi ku Wo je wódz twa
Ślą skie go z okrę gu wy bor cze -
go nr 4, obej mu ją ce go – po za
po wia tem gli wic kim – rów -
nież By tom i Gli wi ce oraz po -
wia ty lu bli niec ki i tar no gór -
ski. Star to wał z li sty nr 1, wy -
sta wio nej przez Ko mi tet Wy -
bor czy PSL. Z li sty tej w tym
okrę gu rad nym wo je wódz kim
zo stał wy bra ny An drzej Pi lot, któ ry
jed nak mu siał zło żyć man dat rad ne go
po ob ję ciu w grud niu ub. ro ku funk cji
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. Kry stian
Kieł ba sa, któ ry w okrę gu nr 4 na li ście
nr 1 otrzy mał naj wię cej gło sów po An -
drze ju Pi lo cie, zo stał więc rad nym Sej -
mi ku Wo je wódz twa Ślą skie go w je go
miej sce.

Kry stian Kieł ba sa jest wła ści cie lem
du że go go spo dar stwa w Pro bosz czo wi -
cach, któ re pro wa dzi wspól nie z żo ną
i dzieć mi. Zaj mu je się rów nież agro tu -
ry sty ką i edu ka cją eko lo gicz ną. To sa -
mo rzą do wiec z po nad 20-let nim sta -
żem – był m.in. człon kiem Za rzą du
Gmi ny To szek, a na stęp nie rad nym

w tej gmi nie, dłu go let nim soł ty sem,
a w po przed niej ka den cji spra wo wał
funk cję rad ne go Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go. Jest człon kiem Ślą skiej Izby
Rol ni czej oraz na le ży do Związ ku
Dzier żaw ców, Pra co daw ców i Wła ści -
cie li Ziem skich Wo je wódz twa Ślą skie -
go, któ ry two rzył, a tak że do PSL -u. 

Na se sji Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą -
skie go 19 stycz nia ży cze nia z oka zji
ob ję cia man da tu zło żył Kry stia no wi
Kieł ba sie sta ro sta gli wic ki Wal de mar
Do mbek. – Cie szę się, że po wiat gli -
wic ki ma swe go re pre zen tan ta w sej mi -
ku – mó wi Wal de mar Do mbek. – Jest
to dłu go let ni sa mo rzą do wiec, któ ry
z pew no ścią wy ko rzy sta swe do świad -
cze nie dla do bra miesz kań ców wo je -
wódz twa. (RG) 

Kry stian Kieł ba sa 
rad nym wo je wódz kim

Spo tka nie prze bie ga ło pod ha słem „25
lat Wol no ści – dzię ku je my!”. 

– Wspól nym wy sił kiem po win ni -
śmy za dbać, aby na wyk cie sze nia się
wol no ścią stał się ele men tem trwa łym,
że by śmy każ de go ro ku 4 czerw ca ze -
chcie li się cie szyć wol no ścią, my śleć
o wol no ści na szej i in nych – pod kre ślił
Bro ni sław Ko mo row ski, przy po mi na -
jąc, jak wiel ką ro lę mia ły dla Pol ski
wy bo ry w 1989 ro ku. Pre zy den to wi
pod czas spo tka nia to wa rzy szy ła mał -
żon ka, An na Ko mo row ska. 

Pre zy dent po dzię ko wał wszyst kim,
któ rzy włą czy li się w or ga ni za cję ob -
cho dów 25-le cia Wol no ści. – Ser decz -
nie dzię ku ję za to wspól ne dzie ło
wszyst kim, od władz pań stwa pol skie -
go, przez me dia, róż ne or ga ni za cje, sto -
wa rzy sze nia, aż po part ne rów za gra -
nicz nych – po wie dział. W Pol sce w ra -
mach ob cho dów od by ło się oko ło 400,
a na ca łym świe cie oko ło 200 róż no -
rod nych wy da rzeń, oko licz no ścio wych
im prez, kon fe ren cji, wy staw i in nych
ini cja tyw. Kul mi na cyj nym punk tem
ob cho dów by ło spo tka nie z udzia łem
de le ga cji kil ku dzie się ciu państw, któ re
od by ło się 4 czerw ca na Pla cu Zam ko -
wym w War sza wie.

– My w Knu ro wie prze pro wa dzi li -

śmy dwa pro jek ty, upa mięt nia ją ce wy -
bo ry z 1989 ro ku – mó wi Ewa Jur czy -
ga. – Uni wer sy tet Trze cie go Wie ku re -
ali zo wał je ra zem z To wa rzy stwem Mi -
ło śni ków Knu ro wa, w ra mach współ -
pra cy z Fun da cją Ba to re go. By ła to 3-
dnio wa im pre za. Wspól nie z Ze spo łem
Szkół im. I. J. Pa de rew skie go i Ze spo -
łem Szkół Za wo do wych nr 2 przy go to -
wa li śmy grę miej ską, a w „Pa der ku”
od by ła się de ba ta pt. „Ro la ko biet
w prze strze ni wol no ści”. Im pre zę za -
koń czy li śmy 4 czerw ca wy kła dem po -
świę co nym wy da rze niom 1989 ro ku,
po łą czo nym z To a stem Wol no ści. Te go
dnia na pla cu Mer ku ry od by ła się też

im pre za „Ma rze nia do speł nie nia”, zre -
ali zo wa na we współ pra cy z Kan ce la rią
Pre zy den ta RP. W przed się wzię cia te
ak tyw nie włą czy ła się mło dzież na -
szych szkół po nad gim na zjal nych wraz
ze swy mi opie kun ka mi, Ka ta rzy ną
Szwar czyń ską i Ma rze ną Ka pła nek.
Z ko lei w klu bie Sztu ka te ria moż na by -
ło obej rzeć wy sta wę pt. „Ko pal nia straj -
ku je…”, przy po mi na ją cą pa cy fi ka cję
ko pal ni Wu jek, przy go to wa ną przez hi -
sto ry ka Ry szar da Mu sio ła i uczniów
Tech ni kum Gór ni cze go we współ pra cy
z IPN -em. Oby dwa pro jek ty mia ły cha -
rak ter edu ka cyj ny, a ich głów nym ce -
lem – oprócz przy bli że nia mło dzie ży
wy da rzeń sprzed 25 lat – by ła in te gra cja
mię dzy po ko le nio wa – wy ja śnia Ewa
Jur czy ga. – Bar dzo się cie szę, że pre zy -
dent Bro ni sław Ko mo row ski do ce nił
na sze dzia ła nia i tak uro czy ście po dzię -
ko wał za ich zor ga ni zo wa nie. (RG)

Pre zy denc kie po dzię ko wa nia

21 stycz nia w po wie cie gli wic kim
go ści li Po la cy miesz ka ją cy na Ży -
to miersz czyź nie (Ukra ina). Wi zy ta
nie obe szła się bez ko lę do wa nia
na wy so kim po zio mie.
Go ście, wśród któ rych by li człon ko wie
ze spo łów wo kal nych dzia ła ją cych
w ob wo dzie ży to mier skim oraz przed -
sta wi cie le Związ ku Po la ków na Ukra -
inie, od wie dzi li Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach oraz To szek. Spo tka nie
w sta ro stwie roz po czął kon cert w wy -
ko na niu ar ty stów z Ży to miersz czy zny,
na gro dzo nych na nie da wa -
nym XXI Mię dzy na ro do wym Fe sti wa -
lu Ko lęd i Pa sto ra łek w Bę dzi nie.
Na sa li se syj nej wy stą pił naj pierw ze -

spół „Ja skó łecz ka”, a po nim ze spół
„Mal wy” z Ży to mie rza. – To był pięk -
ny, bar dzo wzru sza ją cy kon cert – pod -
su mo wa ła Ewa Jur czy ga, wi ce sta ro sta
gli wic ki.

Go ści z Ukra iny w sta ro stwie przy -
wi tał sta ro sta gli wic ki Wal de mar Do -
mbek, a o ich związ kach z Pol ską mó -
wił Zyg munt Wilk – rad ny Sej mi ku
Wo je wódz twa Ślą skie go III ka den cji,
któ ry przed la ty na wią zał współ pra cę
z ro da ka mi miesz ka ją cy mi na Ży to -
miersz czyź nie. Wie le cie płych słów
skie ro wał do nich ks. dr Ro bert Chu do -
ba, dy rek tor Cen trum Edu ka cyj ne go
im. św. Ja na Paw ła II w Gli wi cach. –

Wy so ko ce ni my so bie współ pra cę

z wo je wódz twem ślą skim, po wia tem
gli wic kim i je go gmi na mi – mó wi ła
Wik to ria La skow ska -Szczur, pre zes
Ży to mier skie go Ob wo do we go Związ -
ku Po la ków na Ukra inie. – Przy jeż dża -
jąc tu taj ma my oka zję spo tkać się z na -
szy mi ro da ka mi, na wią zu je my cie ka we
kon tak ty i współ pra cę w wie lu dzie dzi -
nach.

Wie czo rem go ście z Ży to miersz czy -
zny go ści li w Tosz ku, gdzie na zam ku
wy stą pi li z kon cer tem ko lęd śpie wa -
nych po pol sku i po ukra iń sku. War to
przy po mnieć, że To szek jest mia stem
part ner skim Olew ska, a współ pra ca ta
na wią za na zo sta ła kil ka lat te mu wła -
śnie dzię ki kon tak tom sa mo rzą dów po -

wia tu i gmi ny z Po la ka -
mi miesz ka ją cy mi na Ży -
to miersz czyź nie. W paź -
dzier ni ku ub. ro ku oba
mia sta pod pi sa ły umo wę
part ner ską.

Ko lęd ni cy wzru szy li
i urze kli swym śpie wem
pu blicz ność ze bra ną
na zam ko wym wzgó rzu,
wśród któ rej by li m.in.
prze wod ni czą cy Ra dy
Po wia tu Gli wic kie go
An drzej Ku rek, za stęp ca
bur mi strza Tosz ka Zdzi -
sła wa Mró zek oraz
miesz kań cy gmi ny. 

(RG, SoG)

Ko lęd ni cy z Ży to miersz czy zny
Ma rek Śli bo da, pre zes fir my „Mar -
co”, któ ra jesz cze nie daw no mie -
ści ła się w So śni co wi cach, zdo był
„Gli wic kie go Lwa” – na gro dę przy -
zna wa ną li de rom przed się bior czo -
ści przez pre zy den ta Zyg mun ta
Fran kie wi cza.

Uro czy stość wrę cze nia na gro dy od by -
ła się w stycz niu w Te atrze Mu zycz -
nym w Gli wi cach. Ma rek Śli bo da z rąk
pre zy den ta Gli wic otrzy mał sym bo -
licz ną sta tu et kę lwa, bę dą cą mi nia tu ro -
wą ko pią z brą zu jed ne go z sym bo li
mia sta – dzie ła The odo ra Erd man na
Ka li de. 

Fir ma „Mar co” na ro dzi ła się kil ka -
na ście lat te mu. Za czę ła pro duk cję
od naj prost szych, pa pie ro wych ety kiet.
Obec nie współ pra cu je z ta ki mi bran ża -
mi, jak elek tro nicz na, lot ni cza czy
zbro je nio wa. Pro du ku je nie tyl ko naj -
bar dziej spe cja li stycz ne ety kie ty, ale
tak że pod kład ki, uszczel ki, płyt ki izo -
lu ją ce – wszyst ko to, co za pew nia

szczel ność, tłu mi ha łas i drga nia,
za po bie ga za wil go ce niu, chro ni
przed prze grza niem. Ob ro ty fir -
my się ga ją kil ku dzie się ciu mi lio -
nów zło tych, a w nie któ rych la -
tach od no to wu je ona 100-pro cen -
to wy wzrost sprze da ży. 

– Za ło ży łem fir mę, gdy mia -
łem 21 lat. Wy glą da ło to tak:
od ra na do godz. 14.00 bu do wa -
łem swo ją fir mę, na dru gą zmia nę
pra co wa łem w in nej fir mie, że by
na sie bie za ro bić, a za ocz nie stu -
dio wa łem za rzą dza nie w Ka to wi -
cach. W „Mar co” kon se kwent nie
re ali zu je my stra te gię roz wo ju po -
przez sze ro ko ro zu mia ny sza cu -
nek dla lu dzi, cią głe do sko na le nie
pro ce sów oraz wy jąt ko we po dej -
ście do dzia łal no ści cha ry ta tyw -

nej i pra cy na rzecz lo kal nej spo łecz -
no ści – do da je te go rocz ny lau re at.
W ubie głym ro ku Ma rek Śli bo da uro -
czy ście otwie rał no wą sie dzi bę „Mar -
co” w gli wic kiej pod stre fie Ka to wic -
kiej Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej,
gdzie prze niósł się z So śni co wic. (RG)

Re pre zen tant na sze go po wia tu na stycz nio wej
se sji Sej mi ku Wo je wódz twa Ślą skie go.

Fo
 to

: R
. G

oz
 d

ek

W Pa ła cu Pre zy denc kim w War sza wie Bro ni sław Ko mo row ski po dzię ko wał
za uczcze nie wol no ści, m.in. w Knu ro wie.
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Ma rek Śli bo da (z pra wej) tuż po ode bra niu
pre sti żo wej na gro dy z rąk Zyg mun ta Fran -
kie wi cza.
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Go ście z Ukra iny po wy stę pie na Zam ku w Tosz ku. W środ ku Zyg munt Wilk, któ ry od lat dba
o kon tak ty z Po la ka mi z Ży to miersz czy zny.
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Gli wic ki Lew

13 stycz nia w Pa ła cu Pre zy denc kim w War sza wie od by ło się spo tka nie,
na któ rym pre zy dent RP Bro ni sław Ko mo row ski po dzię ko wał przed sta wi -
cie lom or ga ni za cji po za rzą do wych, sto wa rzy szeń, in sty tu cji i śro do wisk lo -
kal nych, któ re w ub. ro ku włą czy ły się w ob cho dy 25-le cia Wol no ści.
Wśród za pro szo nych by ła m.in. Ewa Jur czy ga, kie row nik Uni wer sy te tu
Trze cie go Wie ku w Knu ro wie.
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Raz jesz cze przy po mi na my, że
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 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.

Na ostat niej se sji Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go rad ni wy bra li no wy
skład Ka pi tu ły na gro dy „Be ne Me ri -
tus”. Zna leź li się w niej przed sta wi -
cie le wszyst kich ośmiu gmin wcho -
dzą cych w skład po wia tu. Oto jej
skład: An drzej Frej no – gmi na Ru dzi -
niec, Ma rek Szolc – gmi na Gie rał to -
wi ce, Wło dzi mierz Gwiżdż – gmi na
Knu rów, Win fryd Fi coń – gmi na Pil -
cho wi ce, An na Smyl – gmi na Py sko -
wi ce, Cze sław Ja ku bek – gmi na So -

śni co wi ce, An drzej Ku rek (prze wod -
ni czą cy Ka pi tu ły) – gmi na To szek
i Adam Woj to wicz – gmi na Wie lo -
wieś. To wła śnie Ka pi tu ła ana li zu je
wnio ski, w któ rych zgło szo no kan dy -
da tów do na gro dy, a na stęp nie wska -
zu je naj lep szych. Osta tecz ną de cy zję
co do przy zna nia na gro dy po dej mu je
w for mie uchwa ły Ra da Po wia tu Gli -
wic kie go. 

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 syl wet ka mi dotychczas na gro dzo -
nych lau re atów na gro dy.

Za pra sza my do udzia łu – ba ta lia
o przy zna nie na gro dy w 2015 trwa!

(MFR)

Zgłoś kan dy da ta do na gro dy

Po wiat Gli wic ki w 2004 r. za warł po -
ro zu mie nie z Kom pa nią Wę glo wą
(któ re zo sta ło od no wio ne w 2011 r.),
na mo cy któ re go ucznio wie klas gór -
ni czych Ze spo łu Szkół Za wo do wych
nr 2 w Knu ro wie otrzy my wa li cer ty -
fi ka ty – gwa ran cję za trud nie nia w ko -
pal niach kom pa nii po za koń cze niu
na uki. Na bie żą cy rok szkol ny po wiat

pod pi sał po ro zu mie nie rów nież z Ja -
strzęb ską Spół ką Wę glo wą Szko le nie
i Gór nic two w za kre sie od by wa nia
prak tyk przez uczniów ZSZ nr 2 oraz
za trud nia nia ab sol wen tów, któ re od -
by wa ło by się w za leż no ści od po trzeb
spół ki. Obec na sy tu acja w gór nic twie
nie za po wia da w naj bliż szym cza sie
zwięk sze nia przyj mo wa nia no wych
pra cow ni ków, a co za tym idzie rów -
nież i ab sol wen tów klas gór ni czych. 

4 lu te go w Sta ro stwie Po wia to -
wym z my ślą o nich od by ło się spo -
tka nie, w któ rym wzię ły udział: wi -
ce sta ro sta gli wic ki Ewa Jur czy ga,
na czel nik Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu -
ry, Spor tu i Spraw Spo łecz nych
Anet ta Krze miń ska, na czel nik Wy -

dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji sta ro stwa
Jo an na Pik tas, dy rek tor Ze spo łu
Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie
Gra ży na Dą brow ska oraz przed sta -
wi ciel ki PUP -u: kie row nik dzia łu ds.
po śred nic twa pra cy, po śred nic twa
za wo do we go i klu bu pra cy Bar ba ra
Mel na ro wicz oraz po śred nik pra cy,
do rad ca klien ta in sty tu cji Mał go rza ta

Ry ba kie wicz. Pa nie z Po wia to we go
Urzę du Pra cy przed sta wi ły in for ma -
cje do ty czą ce kur sów, szko leń oraz
umie jęt no ści prak tycz nych po żą da -
nych przez pra co daw ców, któ re mo -
gą być po moc ne przy wspar ciu ab -
sol wen tów szkół gór ni czych, koń -
czą cych edu ka cję w ro ku szkol -
nym 2014/2015. Wśród naj bar dziej
ce nio nych upraw nień są m.in. ob słu -
ga wóz ków wi dło wych, pra wo jaz dy
kat. C+E, upraw nie nia spa wal ni cze
(MIG, MAG) oraz elek trycz ne SEP.
Po żą da ne przez pra co daw ców są
rów nież umie jęt ność czy ta nia ry sun -
ku tech nicz ne go oraz zna jo mość ję -
zy ków ob cych – szcze gól nie j. an -
giel skie go i j. nie miec kie go.

Z ofer tą bez płat nych kwa li fi ka -
cyj nych kur sów za wo do wych
ucznio wie mo gą za po znać się
na stro nie Cen trum Kształ ce nia Za -
wo do we go i Usta wicz ne go nr 1
w Gli wi cach www.ckziu.gli wi ce.pl.
Li sta kur sów za wo do wych znaj du ję
się tak że na stro nie na stro nie Mia sta
Gli wi ce: www.gli wi ce.eu/mia -
sto/edu ka cja/kur sy -za wo do we. Bo -
ga tą ofer tę szko leń i kur sów po sia da
Kom pa nij ny Ośro dek Szko le nia. Ich
wy kaz do stęp ny jest na:
www.kos.edu.pl. Cie ka wą ofer tę za -
jęć dla mło dych lu dzi re ali zu je PUP
w Gli wi cach, o czym wię cej
na www.pup.gli wi ce.pl. 

Współ pra ca po mię dzy Po wia tem
Gli wic kim a PUP -em w za kre sie
wspar cia ab sol wen tów klas gór ni -
czych obej mu je rów nież do radz two
za wo do we. Ta for ma ma po móc mło -
dym lu dziom pod jąć wła ści wą de cy -
zję co do wy bo ru przy szłe go za wo du
– uwzględ nia ją cą ich za in te re so wa -
nia, pa sje, umie jęt no ści, pre dys po zy -
cje, ale i ak tu al ne po trze by ryn ku
pra cy. Z do rad cą PUP -u moż na skon -
tak to wać się w sie dzi bie pla ców ki
(pl. In wa li dów Wo jen nych 12 w Gli -
wi cach), pla no wa ne są rów nież spo -
tka nia w szko łach. 

Przed sta wi ciel ki PUP -u prze -
ka za ły rów nież in for ma cje o za -
wo dach naj bar dziej po szu ki wa -
nych na ryn ku pra cy, któ re Za rząd
Po wia tu Gli wic kie go wy ko rzy sta
przy po dej mo wa niu de cy zji o re -
kru ta cji do klas pierw szych po -
nad gim na zjal nych szkół po wia to -
wych. Pod czas spo tka nia przed -
sta wio na zo sta ła ofer ta wspar cia
dla pra co daw ców, m.in. przy two -
rze niu no wych miejsc pra cy
i szko le niach. Szer sza re la cja ze
spo tka nia oraz omó wie nie in stru -
men tów po mo cy dla pra co daw ców
i wska zów ki dla uczniów sto ją -
cych przed wy bo rem kie run ku
kształ ce nia znaj dą się w mar co -
wym wy da niu „Wia do mo ści Po -
wia tu Gli wic kie go”.

(SoG)

Waż ne dla ab sol wen tów klas gór ni czych

Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go: –
Co raz bar dziej za czy na my do ce niać
wy kształ ce nie za wo do we. De cy du je
o tym ry nek pra cy, na któ rym za trud -
nie nie znaj du ją do brze przy go to wa ni
ab sol wen ci szkół za wo do wych.
Ewa Jur czy ga: – Tak się rze czy wi ście
dzie je. Nie jed no krot nie pra ca cze ka
na wie lu spe cja li stów po szko łach za wo -
do wych, a nie mo gą jej do stać ab sol wen ci
wyż szych uczel ni. W opra co wa nym nie -
daw no ran kin gu naj bar dziej de fi cy to wych
za wo dów w wo je wódz twie ślą skim są
m.in. mon ter ocie pleń bu dyn ków, kie row -
ca cią gni ka sio dło we go, tech nik ar chi wi -
sta, po moc nik me cha ni ka czy mon ter su -
chej za bu do wy. Z ko lei wśród naj bar dziej
nad wyż ko wych za wo dów są m.in. so cjo -
log, in ży nier in ży nie rii ma te ria ło wej, na -
uczy ciel wy cho wa nia fi zycz ne go i fi lo log
fi lo lo gii ob co ję zycz nej. 
– Te ma ty ce tej po świę co ne by ło nie daw -
ne spo tka nie, zor ga ni zo wa ne w Urzę -
dzie Wo je wódz kim w Ka to wi cach. 
– Od by ło się ono 26 stycz nia z ini cja ty wy
ślą skie go ku ra to ra oświa ty Sta ni sła wa Fa -
be ra, z udzia łem m.in. wo je wo dy ślą skie -
go Pio tra Li twy, par la men ta rzy stów,
przed sta wi cie li Wo je wódz kie go Urzę du
Pra cy w Ka to wi cach i Ka to wic kiej Spe -
cjal nej Stre fy Eko no micz nej. 
– Po da no na nim nie po ko ją ce sta ty sty ki.
Kształ ce nie w za sad ni czych szko łach
za wo do wych wy bie ra obec nie tyl ko 14
pro cent uczniów, a w 1995 ro ku od se tek
uczą cych się w nich był wyż szy i się -
gał 26 pro cent.
– Trze ba to zmie nić. Spo tka nie prze bie ga -
ło pod ha słem „Szko ła za wo do wa – szko -
łą po zy tyw ne go wy bo ru”. Gim na zja li sta
wy bie ra jąc tę szko łę mu si wie dzieć, że
dzię ki te mu ła twiej bę dzie mu do stać
w przy szło ści pra cę.
– W kra ju pod ję to wie le dzia łań, by
szko ły za wo do we sta ły się bar dziej
atrak cyj ne dla mło dzie ży.
– Na spo tka niu w Ka to wi cach mó wił
o tym wo je wo da  Piotr Li twa. Omó wił re -
ali zo wa ną od wrze śnia 2012 ro ku re for mę
szkol nic twa za wo do we go, ma ją cą na ce lu
zwięk sze nie sku tecz no ści i efek tyw no ści
na ucza nia za wo do we go w kon tek ście
ocze ki wań ryn ku pra cy. Wspo mniał
o przy go to wy wa nym przez rząd pro gra -
mie dla Ślą ska i ak ty wi zo wa niu pra co daw -
ców pro wa dzą cych dzia łal ność na te re nie
Ka to wic kiej Spe cjal nej Stre fy Eko no -
micz nej do włą cza nia się w pro ces kształ -
ce nia za wo do we go. Po in for mo wał o pod -
pi sa nym nie daw no mię dzy re sor to wym po -
ro zu mie niu na rzecz kształ ce nia za wo do -
we go. Po ro zu mie nie to pod pi sa li mi ni stro -
wie go spo dar ki, edu ka cji, pra cy i skar bu.
Je go ce lem jest za pew nie nie spój nych,
wza jem nie uzu peł nia ją cych się dzia łań
na rzecz roz wo ju kształ ce nia za wo do we go
do sto so wa ne go do po trzeb pra co daw ców,
lo kal nych ryn ków pra cy oraz no wo cze snej
i in no wa cyj nej go spo dar ki. Cho dzi też
o upo wszech nia nie oraz roz wój współ pra -
cy szkół i pra co daw ców w kształ ce niu za -
wo do wym oraz zwięk sze nie za an ga żo wa -

nia pra co daw -
ców w prak -
tycz ną na ukę za wo du.
– Mo wa też by ła o unij nym wspar ciu
szkol nic twa za wo do we go.
– Oma wia no re ali zo wa ne pro jek ty unij ne
ma ją ce na ce lu pod nie sie nie ja ko ści
kształ ce nia za wo do we go i je go do sto so -
wa nia do ryn ku pra cy. Roz ma wia no
o wspar ciu kształ ce nia za wo do we go w ra -
mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj -
ne go na la ta 2014-2020. Jak pod kre śli ła
Alek san dra Skow ro nek, wi ce mar sza łek
wo je wódz twa ślą skie go, pro gram ten zo -
stał już opra co wa ny i jest te raz kon sul to -
wa ny, a je go przy ję cie przez Za rząd Wo je -
wódz twa Ślą skie go pla no wa ne jest
na prze łom lu te go i mar ca. Pod czas spo -
tka nia po da no przy kła dy do brych prak tyk
wy pra co wa nych pod czas re ali za cji pro -
gra mu „Mam za wód, mam pra cę w re gio -
nie”.
– Po wiat Gli wic ki ma w tej mie rze do -
bre do świad cze nia.
By li śmy jed nym z part ne rów Wo je wódz -
twa Ślą skie go w tym pro jek cie. Dzię ki
nie mu ucznio wie na szych szkół mo gli od -
być sze reg za jęć z do radz twa za wo do we -
go, uczest ni czy li w sta żach i prak ty kach,
kur sach cer ty fi ko wa nych, za ję ciach do dat -
ko wych i po za lek cyj nych. Moż li we sta ło
się tak że do po sa że nie na szych szkół –
kon kret nie zaś pra cow ni prak tycz nej na -
uki za wo du w Ze spo le Szkół Za wo do -
wych nr 2 i Ze spo le Szkół im. I. J. Pa de -
rew skie go w Knu ro wie oraz w Ze spo le
Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi -
cach. 
– Przed na mi jed nak no we wy zwa nia,
zwią za ne choć by z sy tu acją w bran ży
gór ni czej.
– Tak, bran ża ta bo ry ka się z pro ble ma mi,
co źle wró ży uczniom zdo by wa ją cym za -
wo dy gór ni cze. Mu si my za dbać, by ci ab -
sol wen ci mie li szan se na ryn ku pra cy. Wy -
sto so wa łam już pi smo do Po wia to we go
Urzę du Pra cy z proś bą o prze ka za nie in -
for ma cji do ty czą cych ocze ki wań pra co -
daw ców wzglę dem ab sol wen tów szkół
gór ni czych. In for ma cje te zo sta ną rów nież
wy ko rzy sta ne przy ubie ga niu się przez Po -
wiat Gli wic ki o środ ki unij ne na szko le nia
i kur sy dla uczniów po wia to wych szkół
po nad gim na zjal nych oraz szko le nia na -
uczy cie li przed mio tów za wo do wych w ra -
mach pro jek tu „Do bre wy kształ ce nie, lep -
sza pra ca”. Jesz cze w tym mie sią cu pla no -
wa ne jest spo tka nie z przed sta wi cie lem
PUP -u w tym za kre sie oraz spo tka nia
z dy rek to ra mi po wia to wych szkół i po rad -
ni psy cho lo gicz no -pe da go gicz nych, a tak -
że przed sta wi cie la mi oświa ty z na szych
gmin i dy rek to rów szkół gim na zjal nych.
Jed no cze śnie pla nu ję w naj bliż szym cza -
sie spo tka nie z przed sta wi cie lem Spe cjal -
nej Stre fy Eko no micz nej w Ka to wi cach
w ce lu włą cze nia uczniów po wia to wych
szkół po nad gim na zjal nych w płat ne prak -
ty ki i sta że u pra co daw ców, ma ją cych tam
swo je sie dzi by.
– Dzię ku ję za roz mo wę.

(RG)

Do bre za wo do we 
wy kształ ce nie
Roz mo wa z EWĄ JUR CZY GĄ, 
wi ce sta ro stą gli wic kim

Pod czas spo tka nia w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach.
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Zmia ny i pro ble my fi nan so we w gór nic twie spo wo do wa ły wstrzy ma nie
za trud nie nia w tej bran ży. Ab sol wen ci klas gór ni czych nie ma ją za tem
gwa ran cji, że po za koń cze niu na uki zo sta ną przy ję ci do pra cy w ko -
pal ni. Wśród nich są rów nież ucznio wie po wia to we go Ze spo łu Szkół Za -
wo do wych nr 2 w Knu ro wie. W związ ku z tym Za rząd Po wia tu Gli wic kie -
go, we współ pra cy z Po wia to wym Urzę dem Pra cy w Gli wi cach, już te -
raz za chę ca mło dzież do sko rzy sta nia z sze ro kiej ofer ty kur sów i szko -
leń, któ re po mo gą im w od na le zie niu się na ryn ku pra cy po ukoń cze -
niu szko ły. 
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Dokończenie ze str. 1
W cią gu ubie głe go ro ku po li cjan ci

prze pro wa dzi li 121 553 ba da nia
na za war tość al ko ho lu w wy dy cha -
nym po wie trzu. Licz ba wy pad ków
na na szych dro gach spa dła do 270
(z 366 w ro ku 2013). Zna czą co zma -
la ła rów nież licz ba ofiar śmier tel nych

(w 2013 ro ku by ło ich 25, zaś w ro ku
ubie głym – 17).

Ko men dant miej ski po li cji insp.
Krzysz tof So wu la po dzię ko wał sa mo -
rzą dom za po moc fi nan so wą, udzie la -
ną po li cji. Po ten ta tem pod tym wzglę -
dem są dys po nu ją ce wy so kim bu dże -
tem Gli wi ce, któ re w ub. r. prze zna -

czy ły na ten cel bli sko mi lion zł. In ne
sa mo rzą dy wspo ma ga ły po li cję w mia -
rę swych moż li wo ści. To szek ofia ro -
wał po li cji bli sko 66 tys. zł, Ru dzi niec
– 41 tys. zł, Pil cho wi ce – 20 tys. zł,
Knu rów – 13 tys. zł, Py sko wi ce – 11,2
tys. zł, So śni co wi ce – 10 tys. zł, Wie -
lo wieś – 8,2 tys. zł, a Gie rał to wi ce – 4
tys. zł. Dzię ki tym pie nią dzom moż li -
we by ło zor ga ni zo wa nie do dat ko wych
służb w So śni co wi cach, Pil cho wi cach,

Tosz ku, Ru dziń cu (tu łącz nie z te re -
nem wod nym) i w Gie rał to wi cach,
a w Knu ro wie i Pil cho wi cach – zwrot
kosz tów osa dze nia nie trzeź wych z te -
re nu tych gmin. Za ku pio no też sa mo -
chód po li cyj ny, ozna ko wa ny Kia Ce ed,
do któ re go fi nan so wo do ło ży ły się Py -
sko wi ce, a To szek, Wie lo wieś i Ru dzi -
niec wspól nie ufun do wa ły je den po -
jazd dla Ko mi sa ria tu Po li cji w Py sko -
wi cach. 

Cie szy fakt, że po li cja zna la zła
środ ki na dłu go wy cze ki wa ny re mont
bu dyn ku ko mi sa ria tu w Py sko wi cach.
Roz po czął się on w 2013 ro ku i ma
na ce lu do sto so wa nie obiek tu do no -
wych stan dar dów, obo wią zu ją cych
w pol skiej po li cji. To du ży, kom plek so -
wy re mont – obej mu ją cy za rów no wnę -
trza bu dyn ku, jak i je go wy gląd ze -
wnętrz ny.

(RG)

Pierw sze go dnia kwa li fi ka cji woj sko -
wej, sie dzi bę WKU od wie dzi li sta ro sta
gli wic ki Wal de mar Do mbek i czło nek
Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go Ja cek
Za rzyc ki. Z pra ca mi Po wia to wej Ko -
mi sji Le kar skiej, któ ra prze pro wa dza
kwa li fi ka cję, za po znał ich ko men dant
WKU ppłk Ro man No wo grodz ki. 

Kwa li fi ka cja woj sko wa w na szym
po wie cie obej mu je oso by za miesz ka łe
sta le lub prze by wa ją ce cza so wo po nad
3 mie sią ce na te re nie miast: Knu rów
i Py sko wi ce; miast i gmin: So śni co wi ce
i To szek; gmin: Gie rał to wi ce, Pil cho wi -
ce, Ru dzi niec i Wie lo wieś. Rocz ni kiem
pod sta wo wym są w tym ro ku męż czyź -

ni uro dze ni w 1996 r. Przed ko mi sję
wzy wa ni są rów nież męż czyź ni uro dze -
ni w la tach 1991-1995 nie po sia da ją cy
okre ślo nej ka te go rii zdol no ści do czyn -
nej służ by woj sko wej, a tak że m.in. oso -
by uro dzo ne w ro ku 1994-1995, któ re
wcze śniej zo sta ły uzna ne za cza so wo
nie zdol ne do czyn nej służ by woj sko wej,
je że li okres tej nie zdol no ści upły wa
przed za koń cze niem kwa li fi ka cji woj -
sko wej. We zwa nia otrzy ma ły też m.in.
ko bie ty okre ślo nych rocz ni ków po sia -
da ją ce kwa li fi ka cje przy dat ne do czyn -
nej służ by woj sko wej oraz ko bie ty po -
bie ra ją ce na ukę w ce lu uzy ska nia tych
kwa li fi ka cji.

Ob wiesz cze nie
Wo je wo dy Ślą -
skie go do ty czą ce
kwa li fi ka cji woj -
sko wej znaj du je
się na stro nie Biu -
le ty nu In for ma cji
Pu blicz nej Sta ro -
stwa Po wia to we -
go w Gli wi cach
w za kład ce Ob -
wiesz cze nia. 

(RG)

W pro jek cie udział bie rze oko ło 630
osób. Je go głów nym ce lem jest wy rów -
ny wa nie szans edu ka cyj nych uczniów
i po pra wa ofer ty kształ ce nia pro wa dzo -
nych przez Po wiat Gli wic ki szkół
o pro fi lu ogól nym. W trak cie do dat ko -
wych, nie od płat nych za jęć po za lek cyj -
nych, ucznio wie pod no szą swo ją wie -
dzę oraz roz wi ja ją kom pe ten cje klu -
czo we. Uczest ni cy mo gą roz wi jać wie -
dzę i umie jęt no ści z ję zy ka pol skie go,
ję zy ków ob cych, przed mio tów ści -
słych, hi sto rii czy geo gra fii, uczęsz cza -
ją na kół ka mu zycz ne, ta necz ne, pla -
stycz ne, te atral ne oraz dzien ni kar skie. 

Za ję cia pro wa dzo ne są w szko łach
w for mie warsz ta tów, ćwi czeń la bo ra -
to ryj nych, kon wer sa to riów. Do dat ko -
wo od by wa ją się wi zy ty stu dyj ne i wy -
jaz dy edu ka cyj ne, m.in. na spek ta kle

te atral ne i lek cje mu ze al ne.
Ucznio wie szkół spe cjal nych
ma ją moż li wość wzię cia
udzia łu w hi po te ra pii i ky no te -
ra pii. Du ży na cisk w pro jek cie
zo stał po ło żo ny na po rad nic -
two edu ka cyj no -za wo do we
oraz wi zy ty na uczel niach
wyż szych i w za kła dach pra cy. 

W ra mach do radz twa
i opie ki pe da go gicz no–psy cho lo gicz -
nej po sze rzo no ofer tę edu ka cyj ną szkół
spe cjal nych m.in. o na ukę ko mu ni ka cji
al ter na tyw nej i ra dze nia so bie z agre -
sją, pra cę me to dą sty mu la cji po li sen so -
rycz nej, tre ning me to dą EEG -Bio fe ed -
beck, a w przy pad ku li ce ali stów – o za -
ję cia prze ciw dzia ła ją ce uza leż nie niom.

Ze środ ków pro jek to wych za ku pio -
ne zo sta ły tak że po mo ce dy dak tycz ne

na po trze by za jęć – za czy na jąc od ksią -
żek, pod ręcz ni ków i fil mów edu ka cyj -
nych, przez ma te ria ły biu ro we i pla -
stycz ne, sprzęt la bo ra to ryj ny i mul ti -
me dial ny (m.in. lap to py, dru kar ki, pro -
gra my edu ka cyj ne), sprzęt fo to gra ficz -
ny, stro je na po trze by kó łek te atral -
nych, ar ty ku ły spor to we, a na dy ge sto -
rium (wy dzie lo nym miej scu w sa li lek -
cyj nej słu żą cym do prze pro wa dza nia
do świad czeń che micz nych) skoń czyw -
szy. 

Bu dżet pro jek tu wy no si 980
360,00 zł. (AW)

Do bry START
Pro jekt „START czy li Szko ła Twór cza, Atrak cyj na, Roz wi ja ją ca Ta -
len ty w Po wie cie Gli wic kim” współ fi nan so wa ny jest z środ ków Unii
Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go,
a re ali zo wa ny przez Po wiat Gli wic ki w okre sie od wrze śnia 2013 r.
do czerw ca 2015 r. w pro wa dzo nych przez nie go szko łach: ze spo -
łach szkół spe cjal nych w Knu ro wie i Py sko wi cach, Ze spo le Szkół
Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie, Ze spo le Szkół im. I. J. Pa de rew skie -
go w Knu ro wie oraz w Ze spo le Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko -
wi cach. 

Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go: 
– Zi ma nie jest ulu bio ną po rą kie -
row ców. Śnieg, go ło ledź, mar z ną ca
mżaw ka i ob lo dze nie to tyl ko nie któ -
re z za gro żeń, na któ re na po ty ka ją
na dro gach. Na do da tek, gdy zaj dzie
po trze ba in ter wen cji, nie bar dzo się
orien tu ją, ja ka in sty tu cja za rzą dza
da ną dro gą i kto od po wia da za jej zi -
mo we utrzy ma nie. Są prze cież dro gi
gmin ne, po wia to we, wo je wódz kie
i kra jo we…
Jan Osman: – 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 -
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. 
– O te dro gi dba fir ma, któ ra wy gra -
ła prze targ na ich zi mo we utrzy ma -
nie. 
– Wy ko naw cą zi mo we go utrzy ma nia
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: 32 231 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 do nas pod nr
tel. 32 234 06 96 lub 605 435 731. 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.
– Ma cie rów nież pod opie ką dro gi
wo je wódz kie na te re nie po wia tu.
– Pro wa dzi my 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. 
– Ja ka fir ma je od śnie ża?
– Są to dwie fir my. Za utrzy ma nie dróg
wo je wódz kich 901 i 907 na na szym te re -
nie 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. 502 297 152 i 516
034 302. Utrzy ma niem zi mo wym
DW 408 i DW 921 zaj mu je się na to miast

Za kład Usług Dro go wych i Ko mu nal -
nych DRO MAR ze Sta ni cy, dy żu ru ją cy
ca ło do bo wo pod nu me ra mi tel.
516 178 756, 509 406 420 i 503 477 801.
– Przez nasz po wiat prze bie ga ją też
in ne dro gi wo je wódz kie.
– Na dro gach wo je wódz kich: DW 919
R a  c i  b ó r z  - R u  d y  - S o  ś n i  c o  w i  c e ,
DW 907 Kie lecz ka -Two 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. Nu mer, pod któ rym
pro wa dzo ny jest dy żur, to 32 781
92 11. 
– A co z dro ga mi gmin ny mi?
– 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. 

– No i jesz cze ma my na swym te re nie
dro gi kra jo we oraz au to stra dy.
– Pra ce zwią za ne z prze jezd no ścią
tych dróg wy ko nu je Ge ne ral na Dy -
rek cja Dróg Kra jo wych i Au to -
strad. Ca ło do bo we nu me ry te le fo -
nów do tej in sty tu cji na na szym te -
re nie to 32 234 06 92 i 32 270
15 10. 
– Zi ma przy szła w tym se zo nie póź no
i prze bie ga ra czej ła god nie. Dro go -
wcy chy ba nie ma ją więc po wo dów
do na rze kań.
– Jed nak cza sa mi na wet tak sto sun -
ko wo ła god na zi ma po tra fi być
uciąż li wa dla kie row ców. Po go da
zmie nia się dy na micz nie, nie bra ku je
nie spo dzie wa nych ob lo dzeń i opa -
dów śnie gu. Dla te go ape lu ję do kie -
row ców, by za wsze do sto so wy wa li
pręd kość jaz dy do pa nu ją cych wa -
run ków dro go wych. Bo wiem ni gdy
nie jest tak, że płu gi śnież ne czy pia -
skar ki mo gą być w jed nym cza sie
na wszyst kich dro gach. Ape lu ję więc
do kie row ców o roz są dek i ostroż ną
jaz dę.

(RG)

Zi ma na dro gach
Roz mo wa z JA NEM OSMA NEM, dy rek to rem Za rzą du
Dróg Po wia to wych w Gli wi cach

W pro jek cie bio rą udział m.in. ucznio wie kla -
sy mun du ro wej Ze spo łu Szkół Za wo do wych
nr 2 w Knu ro wie.
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Pierw sze go dnia kwa li fi ka cji woj sko wej sie dzi bę WKU od -
wie dzi li przed sta wi cie le Po wia tu Gli wic kie go.
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Po wiat bez piecz niej szy

Pro jekt współ fi nan so wa ny ze środ ków Unii Eu ro pej skiej w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go

Trwa kwa li fi ka cja  
Do 4 mar ca trwać bę dzie roz po czę ta 2 lu te go kwa li fi ka cja woj sko wa dla
osób z te re nu gmin po wia tu gli wic kie go. Pro wa dzo na jest w sie dzi bie Woj -
sko wej Ko men dy Uzu peł nień w Gli wi cach przy ul. Za wi szy Czar ne go 7,
od po nie dział ku do piąt ku w go dzi nach od 10.00 do 18.00. 
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Cza sa mi my śląc o na szych
wy cho wan kach pie czy za -
stęp czej i o tych dzie ciach,

któ re za nie dby wa ne nie zna la zły
jesz cze swo je go no we go do mu
prze ży wam – zwłasz cza w ta kim
okre sie jak te raz – smu tek. Za sta na -
wiam się nad emo cja mi tych dzie ci,
nad tym, co czu ją, gdy wi dzą w każ -
dej re kla mie, mar ke cie i bil bor dzie,
iż ca ła ro dzi na peł na mi ło ści
i szczę ścia jest te raz ze so bą. I jak
ob raz ich do mu ro dzin ne go wy pa da
w po rów na niu z roz ma rzo nym, baj -
ko wym „szczę ściem z re kla my”.

Za zwy czaj lu bi my ule gać ma gii
tych prze ry so wa nych ro dzin nych
ob raz ków, ale mo że cza sa mi war to
po my śleć, co mo gli by śmy zro bić
w tym cza sie dla in nych. Dla tych,
któ rzy ni jak nie od naj du ją się
w kli ma cie ra do ści i szczę ścia ro -
dzin ne go. Zwłasz cza dzie ci, któ re
tak bar dzo po trze bu ją tej ulot nej
mgieł ki ro dzin nej idyl li, czu ją się
szcze gól nie oszu ka ne przez los,
nie chcia ne i ni ko mu nie po trzeb ne.

W po wie cie gli wic kim co ro ku
za bez pie cza nych jest kil ka dzie siąt
no wych dzie ci po za ro dzi ną na tu -
ral ną. Część z nich znaj du je swój
dom w ro dzi nach za stęp czych, nie -
któ re w pla ców kach opie kuń czo -
-wy cho waw czych. Cza sa mi jed no
lub dwo je wra ca pod opie kę ro dzi -
ców, któ rzy prze zwy cię ży li swe ży -
cio we trud no ści i znów są go to wi
do opie ki nad dzieć mi. Ale część
ro dzi ców nie chce zmia ny swo je go
sty lu ży cia, cza sa mi od kry wa ją, iż
by cie ro dzi cem, ale bez ko niecz no -
ści opie ki nad wła snym dziec kiem,
jest bar dzo „wy god nym” roz wią za -
niem. Ta cy lu dzie nie dą żą do od -
zy ska nia dziec ka, nie po pra wia ją
swo jej sy tu acji ży cio wej.

Ajak w ta kim po dej ściu ro -
dzi ca od naj du je się ma -
luch, któ ry cią gle li czy

na ma gię ro dzi ny i tę sk ni za do -
mem? Pra wie każ de dziec ko po zba -
wio ne opie ki ro dzi ców na tu ral nych
tę sk ni za ni mi. Jed nak z cza sem
od kry wa, iż wy obra że nie o do mu
ro dzin nym, a to co wi dzi w kon tak -
cie z ro dzi ca mi, jest bar dzo od sie -
bie od da lo ne. Ta kie dziec ko nie
prze sta je czuć wię zi z ro dzi cem,

ale za czy na do pusz czać do swo je -
go świa ta in nych lu dzi. Waż nych
dla nie go lu dzi, któ rzy są w sta nie
za spo ko ić je go po trze bę bli sko ści,
mi ło ści i za gwa ran to wać po czu cie
przy na leż no ści i bez pie czeń stwa.

W ta kim mo men cie dziec ko ma
w so bie go to wość na za wią zy wa nie
re la cji. O ile jest w ro dzi nie za -
stęp czej do ce lo wej czy li ta kiej,
któ ra go to wa jest opie ko wać się
nim do usa mo dziel nie nia, ta po -
trze ba dziec ka w spo sób pra wie na -
tu ral ny zo sta je za spo ko jo na. Ale
je śli prze by wa w po go to wiu ro -
dzin nym, gdzie mo że być tyl ko kil -
ka mie się cy lub gdy jest w pla ców -
ce opie kuń czo -wy cho waw czej,
w któ rej wy cho waw cy zmie nia ją
się na dy żu rach, co znacz nie utrud -
nia na wią za nie wię zi, wte dy spra -
wa sta je się trud niej sza. A emo cjo -
nal na wy rwa co raz bar dziej do ku -
cza dziec ku. 

Chcąc unik nąć cier pie nia naj -
młod szych przez ca ły czas
pro wa dzi my kam pa nię ro -

dzi ciel stwa za stęp cze go. Szu ka my
lu dzi, któ rzy ma ją w so bie go to -
wość do przy ję cia pod swój dach
i po dzie le nia się wła snym ży ciem,
emo cja mi i wszyst kim tym, co zaj -
mu je ich czas i ser ce na co dzień. 

Wie lu z nas czu je lęk i oba wę
o wej ście w kon takt z dziec kiem,
któ re mo że bę dzie chcia ło wię cej niż
je ste śmy w sta nie dać. To zro zu mia -
łe po czu cie lu dzi, któ rzy w spo sób
od po wie dzial ny przyj mu ją na sie bie
no we zo bo wią za nia, zwłasz cza ta -
kie, któ rych kon se kwen cje dzie li się
z in nym, ma łym czło wie kiem. Je śli
jed nak czy ta jąc te sło wa po czu łeś to,
o czym pi szę mu sisz pa mię tać, iż
chęć po mo cy, któ ra się w To bie zro -
dzi ła i oba wa o po do ła nie obo wiąz -
kom to coś, co mo że być po cząt kiem
dro gi. Dro gi, któ ra za pro wa dzi Cię
do dziec ka cze ka ją ce go mo że wła -
śnie na Cie bie. 

Pew nie my ślisz: czy dam ra dę,
ja ki mu szę być i co trze ba zro bić,
by do wie dzieć się i zwe ry fi ko wać
swo je chę ci z re al ny mi moż li wo -
ścia mi. Tu taj wła śnie na prze ciw
ocze ki wa niom kan dy da tów na ro -
dzi nę za stęp czą wy cho dzi sys tem,
któ ry wska zu je, w za pi sach Usta -

wy o wspie ra niu ro dzi ny i sys te mie
pie czy za stęp czej, spo sób przy go -
to wy wa nia do peł nie nia ro li ro dzi -
ca za stęp cze go.

Każ dy kan dy dat na eta pie
przy go to wy wa nia po zna je,
czym jest pie cza za stęp cza,

ja kie pra wa i za sa dy nią rzą dzą
oraz od by wa obo wiąz ko we szko le -
nie. Wła śnie szko le nie jest tym ele -
men tem, któ ry we ry fi ku je umie jęt -
no ści i moż li wo ści kan dy da tów.
Zdo by wa nie no wej wie dzy od by wa
się przy uwzględ nie niu ak tu al nej
sy tu acji ży cio wej i ro dzin nej kan -
dy da tów. Po zwa la to na wspól ne
okre śle nie przez kan dy da tów i or -
gan szko lą cy re al nych, wła snych
moż li wo ści opie ki nad dziec kiem
przy ję tym. To ure al nie nie moż li -
wo ści kan dy da tów znaj du je swój
od dźwięk we wska za niu w za -
świad cze niu kwa li fi ka cyj nym da -
nej gru py wie ko wej, z któ rej mo że
po cho dzić po wie rzo ne pod opie kę
dziec ko. W ten spo sób szko le nie
sta je się waż nym eta pem po ma ga -
ją cym kan dy da tom roz wiać czę -
ścio wo ich oba wy i w spo sób ja sny
we ry fi ku ją cym praw dzi wą mo ty -
wa cję. 

Pa trząc w ten spo sób na zgła sza -
nie swo jej go to wo ści do peł nie nia
funk cji ro dzi ny za stęp czej do strze -
ga my, iż jest to pierw szy krok
na dro dze do przy ję cia pod opie kę
dziec ka. Tym sa mym war to po my -
śleć, czy po zo sta wa nie w oba wach
i lę ku o nie po do ła nie nie jest czymś
wstecz nym do spraw dze nia wła -
snych moż li wo ści po przez udział
w pro fe sjo nal nym szko le niu dla
kan dy da tów na ro dzi nę za stęp czą.

Za chę cam każ de go do po rzu -
ce nia obaw i zgło sze nia się
do Ze spo łu Pie czy Za stęp -

czej Po wia to we go Cen trum Po mo -
cy Ro dzi nie w Gli wi cach
(pok. 228, II pię tro Sta ro stwa Po -
wia to we go w Gli wi cach,
tel. 32 301 50 39), gdzie pro fe sjo -
na li ści po mo gą ure al nić chę ci,
a mo że na wet uda się prze kuć je
na re al ną opie kę nad dziec kiem,
któ re wła śnie na Cie bie cze ka.
Pe da gog AN NA PAW LAK -KIEW RO,

Po wia to we Cen trum Po mo cy 
Ro dzi nie w Gli wi cach

Nie wszyst kie dzie ci ma ją szczę śli we dzie ciń stwo. Są ta -
kie, któ re – być mo że – cze ka ją wła śnie na Cie bie

Po ma ga nie, po ma ga nie…
Dla lu dzi wy cho wa nych w kul tu rze eu ro pej skiej okres zi mo wo -wio sen ny to szcze gól ny czas.
Wy ni ka to z sil ne go wpły wu świąt ko ściel nych, tj. Bo że go Na ro dze nia i Wiel ka no cy, z wszech -
pa nu ją cym prze ko na niem, iż to czas ro dzin ny i spę dza ny z bli ski mi. Z dru giej stro ny ka len darz
ro ku szkol ne go więk szo ści kra jów Eu ro py, w tym w Pol sce, uwzględ nia dla dzie ci prze rwy za -
rów no świą tecz ne, jak i fe rie zi mo we. A kie dy dzie ci są w do mu re la cje ro dzic -dziec ko za wsze
są bliż sze. Co jed nak z dzieć mi, któ rych ro dzi ce w spo sób nie wła ści wy – lub wca le – nie zaj -
mu ją się ni mi? Któ rych ro dzi ce nie znaj du ją cza su lub chę ci na wspól ne by cie ze so bą? Co
z dzieć mi, któ rych opie ku no wie za wsze ma ją waż niej sze rze czy do zro bie nia niż opie ka
nad ni mi?

Bie rze w nim udział aż 200 go spo -
darstw do mo wych z te re nu po wia tu gli -
wic kie go re pre zen tu ją cych na stę pu ją ce
gru py od bior ców: ro dzi ny za stęp cze,
oso by nie peł no spraw ne, ucznio wie
o bar dzo do brych wy ni kach w na uce
speł nia ją cy kry te rium do cho do we
okre ślo ne dla Dzia ła -
nia 8.3 PO IG, ro dzin -
ne do my dziec ka. Zna -
czą ca gru pa uczest ni -
ków, nie po sia da ją cych
wcze śniej do stę pu
do in ter ne tu, zo sta nie
weń wy po sa żo na w ra -
mach pro jek tu. 

Po dłu go trwa łym
okre sie przy go to waw -
czym, w ra mach któ re -
go prze pro wa dzo no re -
kru ta cję uczest ni ków
oraz za ku pio no sprzęt
kom pu te ro wy prze wi -
dzia ny w ra mach pro -
jek tu, obec nie roz po -
czę ła się ostat nia fa za wdro że nia – naj -
przy jem niej sza za rów no dla ze spo łu
pro jek to we go, jak i uczest ni ków. Roz -
po czę ły się pierw sze szko le nia kom pu -
te ro we, pierw si uczest ni cy ode bra li też
swo je lap to py. 

W ra mach 20-go dzin nych szko leń

uczest ni cy ma ją moż li wość pod nie sie -
nia swo ich kom pe ten cji w za kre sie
tech no lo gii in for ma cyj nej. Fir ma wy -
bra na do prze pro wa dze nia szko leń za -
pew ni ła wy so kiej kla sy spe cja li stów,
któ rzy w przy stęp ny spo sób przed sta -
wia ją za wi ło ści ob słu gi kom pu te ra i in -
ter ne tu. 

War to pod kre ślić, iż szko le nia pro -
wa dzo ne są w no wo wy po sa żo nych
w ra mach pro jek tu sa lach kom pu te ro -
wych, zlo ka li zo wa nych w ze spo łach
szkół spe cjal nych w Knu ro wie i Py sko -

wi cach. Bę dą z nich ko rzy stać nie tyl ko
kur san ci – uczest ni cy pro jek tu – ale rów -
nież dzie ci uczęsz cza ją ce do tych pla có -
wek. Dzię ki te mu zno wu, w ra mach pro -
jek tów do fi nan so wa nych ze środ ków eu -
ro pej skich, zna czą co pod nie sie się stan -
dard w szko łach po wia to wych. 

Oprócz opi sa nych po wy żej dzia łań,
w ra mach pro jek tu do po sa żo no
w sprzęt kom pu te ro wy rów nież in ne
jed nost ki or ga ni za cyj ne Po wia tu Gli -
wic kie go: Dom Po mo cy Spo łecz nej
„Osto ja” w So śni co wi cach oraz Ro -
dzin ny Dom dla Dzie ci w Pa czy nie. 

Pro jekt za koń czy się w czerw -
cu 2015 r. – Moż na uznać, że dzię ki ta -
kim dzia ła niom, jak te pro wa dzo ne
w ra mach pro jek tu „Cy fro we okno
na świat w Po wie cie Gli wic kim” tech -
no lo gia in for ma cyj na nie bę dzie dla
miesz kań ców po wia tu czymś ob cym –
mó wi sta ro sta gli wic ki Wal de mar Do -
mbek. – Ży czył bym so bie, aby na si
miesz kań cy, dzię ki na szym dzia ła niom,
w peł ni mo gli uczest ni czyć w spo łe -
czeń stwie in for ma cyj nym.

(EH)

Jed na z uczest ni czek pro jek tu od bie ra no wy lap top
z rąk sta ro sty gli wic kie go Wal de ma ra Do mb ka.
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Pod czas szko le nia w ra mach pro jek tu pro wa dzo ne go w pra cow ni kom pu te -
ro wej  Ze spo łu Szkól Spe cjal nych w Knu ro wie – wy po sa żo nej rów nież ze środ -
ków unij nych.
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Co raz sze rzej otwie ra my
cy fro we okno na świat 
Od paź dzier ni ka 2013 r. trwa re ali za cja pro jek tu „Cy fro we okno na świat
w Po wie cie Gli wic kim” do fi nan so wa ne go ze środ ków Unii Eu ro pej skiej
z Eu ro pej skie go Fun du szu Roz wo ju Re gio nal ne go w ra mach Pro gra mu
Ope ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar ka, Prio ry tet 8 Spo łe czeń stwo in for -
ma cyj ne – zwięk sza nie in no wa cyj no ści go spo dar ki Dzia ła nie 8.3. – Prze -
ciw dzia ła nie wy klu cze niu cy fro we mu – eInc lu sion. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka



Blok ope ra cyj ny Szpi ta la w Knu ro -
wie Sp. z o. o zo stał wy po sa żo ny
w no wo cze sny stół ope ra cyj ny.
Sprzęt fir my Fa med z Żyw ca
umoż li wia prze pro wa dza nie wszel -
kie go ro dza ju za bie gów i ope ra -
cji,  ja kim pod da wa ni są pa cjen ci
prze by wa ją cy w knu row skim szpi -
ta lu. Stół skła da się z pię ciu seg -
men tów i po sia da na pęd elek tro -
-hy drau licz ny. Je go kon struk cja
wy ko na na jest z two rzyw i ma te -
ria łów umoż li wia ją cych prze ni ka -
nie pro mie ni RTG.

Koszt za ku pu sto łu wy niósł 48 tys.
zł i zo stał do fi nan so wa ny  z Fun du szu
Pre wen cyj ne go PZU.
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Szpi tal w Knu ro wie za warł umo wę
z Na ro do wym Fun du szem Zdro wia
na le cze nie wszyst kich cho rych
z za kre su pa kie tu on ko lo gicz ne go.
To zna czy, że wszyst kie oso by
z cho ro ba mi no wo two ro wy mi mo -
gą być ope ro wa ne na od dzia łach
chi rur gicz nym i gi ne ko lo gicz nym
bez ko niecz no ści ocze ki wa nia
w ko lej kach. 
– Kon trakt za war ty z NFZ po zwa la
nam przy jąć wszyst kich chęt nych
na le cze nie w na szym szpi ta lu – mó wi
Mi chał Ek kert, pre zes Za rzą du Szpi ta la
w Knu ro wie Sp. z o. o. – W tym ce lu
do ku pi li śmy no wo cze sny sprzęt
na blok ope ra cyj ny, jak rów nież za trud -
ni li śmy do dat ko wych spe cja li stów,
szcze gól nie z za kre su ope ra cji ra ka
pier si, ra ka tar czy cy, jak i le ka rzy ze
spe cja li za cją gi ne ko lo gii on ko lo gicz -
nej. 

W naj bliż szych mie sią cach zo sta nie
uru cho mio na rów nież jed na z naj no wo -
cze śniej szych w wo je wódz twie ślą skim
pra cow ni mam mo gra fii, któ ra po win na
uzy skać kon trakt z NFZ.

– Le cze nie cho rych, a szcze gól nie
z cięż ki mi scho rze nia mi on ko lo gicz -
ny mi, to je den z prio ry te tów na sze go
szpi ta la. Cie szę się, że mo że my le -
czyć bez piecz nie, co po twier dzo no
wszyst ki mi cer ty fi ka ta mi ja ko ści
i akre dy ta cją. Pra gnie my rów nież
nad mie nić, że szpi tal po sia da wła sny

od dział on ko lo gii kli nicz nej, jak rów -
nież za war tą umo wę z NFZ na che -
mio te ra pię. Dzię ki pod pi sa nej umo -
wie z In sty tu tem On ko lo gii w Gli wi -
cach na si cho rzy tra fia ją bez po śred nio
na ra dio te ra pię, je śli za cho dzi ta ka
ko niecz ność.

Wszel kie in for ma cje na ten te mat
moż na uzy skać w dzia le sta ty stycz no -
-or ga ni za cyj nym szpi ta la pod nu me rem
tel. 32 331 93 03, jak rów nież w se kre -
ta ria tach od dzia łów chi rur gii –
tel. 32 331 92 75 i gi ne ko lo gii –
tel. 32 331 93 30. 

Pre zes Ek kert przy po mi na tak że, że
Za kład Opie kuń czo -Lecz ni czy w Knu -

ro wie Sp. z o. o. przy ul. Dwor co wej 3
dys po nu je miej sca mi dla cho rych
w no wo cze snych i kom for to wych wa -
run kach, jak rów nież mo że przyj mo -
wać cho rych, któ rzy wy ma ga ją ho spi -
ta li za cji na ra dio te ra pię. – Je ste śmy
w trak cie uzgod nień, w ja ki spo sób
NFZ bę dzie re fun do wał te świad cze nia
– in for mu je Mi chał Ek kert. – Za pew -
nia my opie kę le ka rzy spe cja li stów, pie -
lę gnia rek, opie ku nów me dycz nych, jak
rów nież re ha bi li tan tów.

Do dat ko we in for ma cje pod nr
tel. 32 428 17 00 oraz na stro nie in ter -
ne to wej www.zolk nu row.pl. 

(MN)

Pa kiet on ko lo gicz ny
w Szpi ta lu w Knu ro wie

Pra cow ni cy po wia to wych szkół,
po rad ni psy cho lo gicz no -pe da go -
gicz nych, do mów po mo cy spo -
łecz nej i ro dzin ne go do mu dziec ka
zo sta li prze szko le ni z za kre su udzie -
la nia pierw szej po mo cy.
Szko le nie od by ło się 26 stycz nia
w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi -
cach. 33 pra cow ni ków po wia to wych
jed no stek or ga ni za cyj nych, któ rzy
na co dzień zaj mu ją się dzieć mi,
mło dzie żą i oso ba mi nie peł no spraw -
ny mi, w teo re tycz ny i prak tycz ny
spo sób zdo by wa ło wie dzę, któ ra nie -
zbęd na jest w sy tu acjach za gro że nia
ży cia. Szko le nie prze pro wa dzi ło Me -
dycz ne Cen trum Szko le nio we RE -
MEX Van der Co ghen, któ re pro wa -
dzi po dob ne szko le nia prze zna czo ne
dla uczniów szkół po nad gim na zjal -
nych. Ko rzy sta li z nich rów nież
ucznio wie, dla któ rych or ga nem pro -

wa dzą cym jest Po wiat Gli wic ki.
Uczest ni cy naj pierw za po zna li się
z wie dzą na te mat sta nów za gro że nia
ży cia, a na stęp nie w prak tycz ny spo -
sób ćwi czy li, jak na le ży udzie lać
pierw szej po mo cy.

– Ta ka wie dza po trzeb na jest każ -
de mu – mó wi pro wa dzą cy szko le nie
Mi chał van der Co ghen. – Prze cięt nie
każ dy z nas co naj mniej dwa ra zy
z ży ciu mo że ko muś ura to wać ży cie,
bo wiem w je go obec no ści do szło np.
do wy pad ku sa mo cho do we go czy
ktoś stra cił przy tom ność. Sta ty sty ki
mó wią zaś, że w ta kiej sy tu acji je dy -
nie co czwar ty z nas re agu je, bo wiem
więk szość boi się pod jąć ak cję ra tow -
ni czą. 

Szko le nie zor ga ni zo wał Wy dział
Zdro wia i Po mo cy Spo łecz nej Sta ro -
stwa Po wia to we go w Gli wi cach.

(RG)

Po trzeb na wie dza 
i prak ty ka

Nad ia Wan dzel jest jed ną z pod -
opiecz nych Fun da cji „Po ma ga my
z uśmie chem”. Wy ma ga sta łej re -
ha bi li ta cji.
Dziew czyn ka uro dzi ła się z mar twi cą
pra wej rącz ki. Po do dat ko wych ba da -
niach oka za ło się, że prze szła bar dzo sil -
ny udar nie do krwien ny mó zgu, ze spół
uda ro wy móżdż ku, a do te go zdia gno zo -
wa ny zo stał ze spół tęt ni cy środ ko wej
mó zgu, za krzep tęt nic szyj nych, nie do -
wład po ło wicz ny le wo stron ny. Stan
dziec ka był bar dzo cięż ki, nie da wa no
Nad ii żad nych szans na prze ży cie. Jed -
nak po pierw szej ope ra cji przy szła na -
dzie ja na jej ura to wa nie, a po dru giej
Nad ia de li kat nie po ru sza ła pra wą rącz -
ką. 

Ze wzglę du na cięż ką cho ro bę,
dziew czyn ka mu si być bar dzo czę sto
re ha bi li to wa na. Re ha bi li ta cje od by wa -
ją się pięć ra zy w ty go dniu i wią żą się
z ogrom ny mi kosz ta mi. Koszt jed no ra -
zo wej wi zy ty to 105 zł, do te go do cho -
dzą kosz ty za ku pu pa sków do ba da nia
krwi, któ rą dziew czyn ka mu si mieć po -
bie ra ną co trzy dni. 

Fun da cja „Po ma ga my z uśmie -
chem” prosi o prze zna cze nie na rzecz
Nad ii 1% po dat ku. Wy star czy w sto -
sow nej ru bry ce ze zna nia po dat ko we go
wpi sać NU MER KRS 0000339440
z do pi skiem „Nad ia Wan dzel”. Moż na
też do ko ny wać wpłat na kon to ban ko -
we Fun da cji o nu me -
rze 35 2490 0005 0000 4530
7448 2357 – rów nież z do pi skiem
„Nad ia Wan dzel”. 

(RG)

Nad ia cze ka na po moc

Blok ope ra cyj ny do po sa żo ny

Czy wiesz, że do ga bi ne tów psy -
cho lo gicz nych zgła sza ją się już 8-
lat ki moc no uza leż nio ne od sie ci?
Spe cja li ści ostrze ga ją przed za gro -
że nia mi, ja kie nie sie ze so bą nie -
kon tro lo wa ne ko rzy sta nie z in ter ne -
tu przez dzie ci i mło dzież.
Na pro blem ten zwra ca ją uwa gę or ga -
ni za to rzy ogól no pol skiej kam pa nii
edu ka cyj no -pre wen cyj nej pn. „Am ba -
sa do rzy bez piecz ne go in ter ne tu”, ma ją -
cej na ce lu ochro nę ma ło let nich

przed za gro że nia mi wią żą cy mi się
z ko rzy sta niem z sie ci. Każ dy z ro dzi -
ców ma łych dzie ci i na sto lat ków wi -
nien za dać so bie py ta nie: Czy wiesz, co
two je dziec ko ro bi w sie ci? War to od -
po wie dzieć też na kil ka ukon kret nia ją -
cych je za py tań: ile cza su spę dza w in -
ter ne cie?, czy ma pocz tę elek tro nicz ną
i z kim ko re spon du je?, na ja kie stro ny
in ter ne to we wcho dzi?, któ re gry wy -
bie ra naj chęt niej?, ja kie apli ka cje ścią -
ga na ko mór kę?, czy po sia da pro fil

na fa ce bo oku i ja kich ma zna jo mych?
Je że li ro dzic cho ciaż na jed no z tych
py tań od po wie „nie”, po wi nien ko -
niecz nie po szu kać in for ma cji o tym, co
zro bić, by je go dziec ko w bez piecz ny
spo sób ko rzy sta ło z in ter ne tu.

Za in te re so wa nych od sy ła my na
stro nę www.am ba sa do rzy.kul tu ra on li -
ne.pl, gdzie zna leźć moż na bar dzo wie -
le in te re su ją cych ma te ria łów na ten te -
mat, łącz nie z bez płat ny mi szko le nia mi
in ter ne to wy mi. Są one prze zna czo ne
za rów no dla ro dzi ców, jak i dla na uczy -
cie li. (RG)

Sie cio we za gro że nia

Uczestnicy szkolenia w praktyczny sposób uczyli się udzielania pierwszej
pomocy. 
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Szpi tal wciąż po sze rza za kres świad czo nych usług me dycz nych.
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Dr n. med. Bog dan No wiń ski, or dy na tor Dzia łu Ane ste zjo lo gii oraz Blo ku Ope -
ra cyj ne go w Szpi ta lu w Knu ro wie pre zen tu je no wy stół ope ra cyj ny.
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To by ły tra gicz ne dni na Ślą sku –
pod ko niec II woj ny świa to wej
do pra cy na Wschód wy wie zio nych
zo sta ło ty sią ce męż czyzn, z któ -
rych prze ży li i po wró ci li tyl ko nie -
licz ni. Ar mia Czer wo na, wy zwa la -
jąc na sze zie mie, do ko na ła tu
ogrom nych spu sto szeń. 
Pa mię ta my o tych wy da rze niach i dra -
ma tach na szych bli skich sprzed 70 lat.
Sej mik Wo je wódz twa Ślą skie go ogło -
sił 2015 Ro kiem Pa mię ci Ofiar Tra ge -
dii Gór no ślą skiej. Tak że w na szym po -
wie cie od by wa ją się uro czy sto ści upa -
mięt nia ją ce te tra gicz ne na Ślą sku dni.

25 stycz nia jed ną z nich zor ga ni zo -
wa no w Żer ni cy. Miesz kań cy, sa mo rzą -
dow cy oraz du chow ni spo tka li się
na tam tej szym cmen ta rzu pod Po mni -
kiem Po le głych i In ter no wa nych
w Cza sie II Woj ny Świa to wej. To wa -
rzy szy ły im pocz ty sztan da ro we oraz
or kie stra gór ni cza. Ga briel To bor, bur -
mistrz Ra dzion ko wa, gdzie po wsta je
Cen trum Do ku men ta cji De por ta cji
Gór no ślą za ków, prze ka zał Ma cie jo wi
Go gul li, wój to wi Gmi ny Pil cho wi ce,
urnę z zie mią przy wie zio ną z Don ba su.
Mo dli twę w in ten cji ofiar Tra ge dii

Gór no ślą skiej po pro wa dził ks. Ma rek
Wi niar ski, pro boszcz pa ra fii św. Mi -
cha ła Ar cha nio ła w Żer ni cy. Na stęp nie
zło żo ne zo sta ły wień ce i kwia ty
pod po mni kiem – w imie niu Po wia tu
Gli wic kie go uczy ni li to sta ro sta Wal de -
mar Do mbek oraz rad ni Winfryd Fi coń
i Wil helm Kry wal ski. 

Z cmen ta rza uczest ni cy uro czy sto -
ści prze szli do ko ścio ła pw. Pod wyż -
sze nia Krzy ża Świę te go w Żer ni cy,
gdzie od pra wio na zo sta ła msza św.
w in ten cji in ter no wa nych w 1945 ro ku
z pa ra fii i gmi ny oraz wszyst kich Gór -
no ślą za ków, któ rzy w tam tym cza sie
by li ofia ra mi re pre sji. Ka za nie pod czas
mszy wy gło sił ks. in fu łat Pa weł Pyr -
cha ła. Przy po mnia no, iż 70 lat te mu
w żer nic kim ko ście le ze bra li się męż -
czyź ni, któ rych we zwa no do sta wie nia
się na roz kaz so wiec kich władz oraz
ich ro dzi ny, by mo dlić się przed nie -
zna ny mi im, tra gicz ny mi wy da rze nia -
mi, któ re póź niej na stą pi ły. Wy wie zio -
no wte dy 300 męż czyzn, z któ rych
więk szość już ni gdy nie wró ci ła. 

Po mszy uro czy ste spo tka nie od by ło
się w Do mu Kul tu ry w Żer ni cy. W je go
kli mat wpro wa dzi ła ze bra nych pre zen -

ta cja przy go to wa na przez uczniów
Gim na zjum w Pil cho wi cach, przy po -
mi na ją ca tra ge dię Gór no ślą za ków wy -
wie zio nych zi mą 1945 r. na Wschód.
O tych dra ma tycz nych wy da rze niach
mó wił Je rzy Go rze lik, rad ny Sej mi ku
Wo je wódz twa Ślą skie go. Rad ny Po -
wia tu Gli wic kie go Win fryd Fi coń
w imie niu sta ro sty gli wic kie go Wal de -
ma ra Do mb ka za pew nił, że nie za po -
mni my o dra ma cie ofiar tej tra gicz nej
ak cji. Ga briel To bor przed sta wił po -
wsta ją ce w Ra dzion ko wie Cen trum
Do ku men ta cji De por ta cji Gór no ślą za -
ków i opo wie dział, jak do szło do je go
utwo rze nia, a na stęp nie ze bra ni mo gli
obej rzeć pre mie ro wy po kaz fil mu pt.
„De por ta cje”. 

Te go sa me go dnia przed sta wi cie le
Po wia tu Gli wic kie go – prze wod ni czą -
cy Ra dy Po wia tu An drzej Ku rek i wi -
ce prze wod ni czą cy An drzej Frej no zło -
ży li kwia ty pod Po mni kiem Ofiar Wo -
jen i To ta li ta ry zmów w Gli wi cach.

Pa mięć tych dni czczą Py sko wi ce.
W tam tej szym mu zeum moż na zo ba -
czyć wy sta wę po świę co ną 70. rocz ni cy
wkro cze nia Ro sjan do te go mia sta i de -
por ta cji miesz kań ców Ślą ska i Py sko -

wic do Związ ku Ra dziec kie go.
Na jej otwar ciu przy po mnia no, że

re pre sje roz po czę ły się wraz z wkro -
cze niem Ar mii Czer wo nej pod ko niec
stycz nia 1945 r. Ak ty ter ro ru wo bec
Gór no ślą za ków – aresz to wa nia, in ter -
no wa nia, eg ze ku cje i wy wóz ki do nie -
wol ni czej pra cy na Wschód, trwa ły
przez kil ka mie się cy. We dług sza cun -
ków wy wie zio no wów czas ok. 50-60
tys. miesz kań ców re gio nu. Wsku tek in -
ter wen cji ro dzin, za kła dów pra cy i or -
ga ni za cji spo łecz no -po li tycz nych ko -
mu ni stycz ne wła dze Ślą ska sta ra ły się
o po wrót de por to wa nych. Sy tu acja
trwa ła do 1950 ro ku. Część z wy wie -
zio nych ni gdy nie po wró ci ła do do -
mów. Ich licz ba wciąż jest trud na
do usta le nia. 

Li stę na zwisk in ter no wa nych wów -
czas miesz kań ców Py sko wic spi sa ła
Elż bie ta Bor kow ska. Wy no si ona 325
na zwisk. Wszyst kie pre zen to wa ne są
na wy sta wie. Ba da niom na uko wym
tych wy da rzeń to wa rzy szą po dej mo wa -

ne w ostat nich la tach ini cja ty wy upa -
mięt nia ją ce ofia ry re pre sji. W Py sko -
wi cach, przy pa ra fii pw. Na wró ce nia
św. Paw ła stoi Krzyż Gol go ty Wscho du
po świę co ny tra ge dii Gór no ślą za ków,
jak rów nież Kre so wia ków wy mor do -
wa nych na Wo ły niu przez ban dy UPA.
Co ro ku we wrze śniu przy po mni ku od -
by wa się na bo żeń stwo, za wsze
po mszy świę tej od pra wio nej w ich in -
ten cji. 

Na eks po zy cji, przy go to wa nej przez
Wła dy sła wa Ma co wi cza, ku sto sza mu -
zeum i ku ra to ra wy sta wy, moż na oglą -
dać do ku men ty, ma py, zdję cia, opi sy
dzia łań wy zwo leń czych na ocz nych
świad ków wy da rzeń i wie le in nych hi -
sto rycz nych bia łych kru ków. Wkro cze -
nie Ar mii Czer wo nej do Py sko wic zo -
sta ło szcze gó ło wo opi sa ne w bro szur ce
po świę co nej eks po zy cji.

Wy sta wę moż na zwie dzać do koń ca
lu te go br., od wtor ku do so bo ty w godz.
16.00-18.00, w nie dzie lę od 15.00-
17.00. Wstęp wol ny. (RG, MFR)

Pa mię ta my o Tra ge dii Gór no ślą skiej

W po przed nim wy da niu WPG wspo -
mi na li śmy po stać dok to ra Ju liu sza
Ro ge ra. Po ni żej pu bli ku je my ko lej -
ny tekst po świę co ny te mu za słu żo -
ne mu dla Ślą ska czło wie ko wi wie lu
pa sji, zwią za ne mu z po wia tem gli -
wic kim. Na pły nął do na szej re dak -
cji z Mu zeum w Gli wi cach.
W stycz niu ob cho dzi liśmy 150 rocz ni -
cę śmier ci za słu żo ne go dla zie mi gli -
wic kiej i Gór ne go Ślą ska le ka rza, spo -
łecz ni ka, folk lo ry sty, en to mo lo ga – Ju -
liu sza Ro ge ra. W cią gu 2015 ro ku Mu -
zeum w Gli wi cach bę dzie przy po mi nać
wy jąt ko wą po stać dra Ro ge ra, je go do -
ko na nia i pa sje. 

Ju liusz Au gust Ro ger uro dził się 28
lu te go 1819 r. w Nie der stot zin gen obok
Ulm, w kra ju związ ko wym Ba de nia -
-Wir tem ber gia. Uczęsz czał do gim na -
zjum w Au gs bur gu, a na stęp nie stu dio -
wał fi lo zo fię w Mo na chium. Je go dru -
gim kie run kiem stu diów by ła me dy cy -
na, któ rą zgłę biał na Wy dzia le Me dycz -
nym Uni wer sy te tu w Tübin gen. Tam też
w 1843 r. uzy skał ty tuł dok to ra me dy cy -
ny. Rok póź niej od był w Wied niu do dat -
ko we stu dia z dzie dzi ny oku li sty ki.

Po krót kiej pra cy w za wo dzie le ka -
rza i asy sten tu rze w kli ni ce uni wer sy -
tec kiej w Tübin gen, w 1847 r. tra fił
na Gór ny Śląsk, na służ bę w cha rak te -
rze kró lew skie go rad cy sa ni tar ne go –
do Wik to ra I, księ cia Ra ci bo rza i Co -
rvey. Po wo dem za trud nie nia Ro ge ra
w po sia dło ści księ cia w Ru dach by ła
epi de mia ty fu su sza le ją ca od 1847 r.
w po wie cie ryb nic kim. Ju liusz Ro ger
z wiel kim od da niem zaj mo wał się swo -
imi pa cjen ta mi, wie lo krot nie nie przyj -
mu jąc od nich żad nej za pła ty, go tów
był słu żyć im w każ dym cza sie. 

W nie dłu gim cza sie Ro ger roz po -
czął bu do wę szpi ta li, z któ rych pierw -
szy – fun da cji ra ci bor skiej pa ry ksią żę -
cej, Wik to ra i Ama lii – po wstał w Ru -
dach i otrzy mał na zwę „Za kład św. Ka -
ro la”. W dal szej ko lej no ści za jął się
nie wiel kim szpi ta lem klasz tor nym
w Pil cho wi cach – ten zo stał przez nie -
go roz bu do wa ny i uno wo cze śnio ny.
Naj więk szym jed nak je go osią gnię -
ciem by ło po wo ła nie do ży cia szpi ta la
dla ko biet w Ryb ni ku. Środ ki na ten cel
dr Ro ger po zy skał ze skła dek spo łecz -
nych, oraz dzię ki hoj no ści przy ja ciół

z ca łej Eu ro py. Pla ców ka ta otrzy ma ła
na zwę „Szpi tal św. Ju liu sza” – na cześć
za ło ży cie la i zo sta ła otwar ta już po je -
go śmier ci, 8 kwiet nia 1869 r. 

Oprócz dzia łal no ści zwią za nej z za -
wo dem, Ju liusz Ro ger z wiel kim za pa -
łem od da wał się swo im dwóm in nym
pa sjom: en to mo lo gii oraz ślą skiej pie -
śni lu do wej. Owo cem je go za in te re so -
wań przy rod ni czych by ły pu bli ka cje,
ta kie jak np.: „Spis do tych czas od na le -
zio nych na Gór nym Ślą sku chrząsz -
czy” (1856), „Co nie co o mrów kach”
(1857), czy „O użyt ko wa niu skrzy deł
chrząsz czy”, jak rów nież ar ty ku ły
w spe cja li stycz nej pra sie oraz zbiór
ok. 400 ga tun ków chrząsz czy, do tej
po ry nie zba da nych. 

Jak już wspo mnia no, dru gą pa sją
dra Ro ge ra by ły ślą skie pie śni lu do we,
z któ ry mi ze tknął się jesz cze w cza sie
epi de mii ty fu su, od wie dza jąc pa cjen -
tów. Za czął je zbie rać ok. 1849 r. Za in -
te re so wa nie pie śnia mi skło ni ło go
do na uki ję zy ka pol skie go. W póź niej -
szych la tach pro wa dził ko re spon den cję
z Paw łem Stal ma chem, pol skim pu bli -
cy stą i dzia ła czem spo łecz nym, oraz
z Jó ze fem Lom pą, włą cza jąc do swej
ko lek cji nie któ re z ze bra nych przez

nich pie śni. Przy jaźń łą czy ła go tak że
z Au gu stem Frie dri chem Hof f man nem
von Fal ler sle ben, au to rem m.in. póź -
niej sze go nie miec kie go hym nu na ro do -
we go „Das Lied der Deut schen”. 

Ju liusz Ro ger ze brał ogó łem 546 pie -
śni, w tym 294 z me lo dia mi, któ re po -
gru po wał w osob nych dzia łach. W 1863
r. uka zał się zbiór pt. „Pie śni lu du pol -

skie go w Gór nym Szlą sku z mu zy ką.
Ze brał i wy dał Ju liusz Ro ger”. 

Dr Ju liusz Ro ger zmarł na gle 7
stycz nia 1864 r. na za wał ser ca, kie dy
to wa rzy szył księ ciu ra ci bor skie mu
na po lo wa niu w le sie ra cho wic kim. Zo -
stał po cho wa ny na cmen ta rzu w Ru -
dach, gdzie do dziś znaj du je się je go
grób, ufun do wa ny przez księ cia Wik to -
ra I. 

(Opr. RG)

Dok tor wie lu pa sji 

Tak wy glą dał ry nek w So śni co wi cach po przej ściu ra dziec kich wojsk. (Zdję -
cie ze zbio rów Za kła du Fo to gra ficz ne go „Iwo na” w So śni co wi cach). 

De le ga cja Po wia tu Gli wic kie go zło ży ła kwia ty pod Po -
mni kiem Po le głych i In ter no wa nych w Cza sie II Woj ny
Świa to wej na cmen ta rzu w Żer ni cy. 

Otwar cie wy sta wy po świę co nej tra gicz nym wy da rze niom
sprzed 70 lat w py sko wic kim mu zeum. 
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W la sach po mię dzy Ko zło wem i Ra -
cho wi ca mi po sta wio no przed la ty
obe lisk, upa mięt nia ją cy miej sce
śmier ci J. Ro ge ra.
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Dr Ju liusz Ro ger (zdję cie ze zbio rów
Mu zeum w Gli wi cach).
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Chór Tryl po wstał w 1995 ro ku z ini cja -
ty wy pro bosz cza pa ra fii św. Ka ta rzy ny
w Tosz ku – ks. Ma ria na Pio trow skie go
oraz dy ry gent Ma rii Gar bal – ab sol -
went ki Aka de mii Mu zycz nej w Ka to wi -
cach. Jest chó rem mie sza nym, li czą -
cym 18 człon ków, wy ko nu ją cym re per -
tu ar pie śni sa kral nych i świec kich.
Na swo im kon cie ma wie le na gród,
m.in. na gro dę za słu żo nych dla spo łecz -
no ści Po wia tu Gli wic kie go – „Be ne
Me ri tus 2013”. Chór kon cer to wał

w kra ju i za gra ni cą (Au stria, Fran cja,
Niem cy, USA, Wa lia), uświet niał wie le
waż nych uro czy sto ści w re gio nie. Jed ną
z nich przed la ty by ło 700-le cie ko ścio -
ła w Płuż ni cy Wiel kiej (gm. Strzel ce
Opol skie), le żą cej tuż przy gra ni cy
z na szym po wia tem. Ksiądz Sta ni sław
Bo ber – ów cze sny pro boszcz tam tej szej
pa ra fii za pro sił chór, by wy stą pił pod -
czas ju bi le uszo wej uro czy sto ści. Był to
po czą tek zna jo mo ści z po tom ka mi Ślą -
za ków, któ rzy przy by li z Tek sa su na tę
uro czy stość do Płuż ni cy Wiel kiej wraz
ze swo im bi sku pem Joh nem W. Yan tą.

– W po ło wie XIX wie ku lud ność ze
Ślą ska, w tym i z na szej oko li cy, emi -

gro wa ła do Ame ry ki za chle bem, bo -
wiem na na szych te re nach pa no wa ła
bie da. Z Płuż ni cy wy je cha ło wie le ro -
dzin, a to za spra wą o. Le opol da Mo -
czy gem by – opo wia da Ma ria Gar bal,
dy ry gent chó ru „Tryl”. – Oj ciec Mo -
czy gem ba po cho dził z Płuż ni cy, był
bar dzo wy kształ co nym czło wie kiem,
znał sie dem ję zy ków. Kie dy za wę dro -
wał z mi sją do Sta nów i zo ba czył tam
wiel kie zie mie na zby ciu, po sta no wił
ścią gnąć do Tek sa su swo ich ro da ków.

Po ro zu miał się z miej sco wy mi wła ści -
cie la mi, aby chło pi z Pol ski, któ rzy wy -
kar czu ją la sy, mo gli od ku pić te zie mie
w ra tach. Pierw si miesz kań cy Płuż ni cy
wy je cha li w 1854 ro ku i po dłu giej
i cięż kiej po dró ży do tar li do mia sta San
An to nio. Za ło ży li osa dę, któ rą na zwa li
Pan na Ma ria i wy bu do wa li pierw szy
pol ski ko ściół w USA. War to tu pod -
kre ślić, że jest to naj star sza pol ska
miej sco wość w Ame ry ce – do da je Ma -
ria Gar bal. 

Po tom ko wie emi gran tów z Pol ski
czę sto przy jeż dża ją na Śląsk w po szu -
ki wa niu swo ich ko rze ni. Znaj du ją je
m.in. w Płuż ni cy, Ko tu li nie, Tosz ku,

Ole śnie oraz w po wie cie strze lec kim.
Za pro si li chór „Tryl” do sie bie, bo -
wiem za chwy cił ich swo im śpie wem.
Pierw sza wi zy ta od by ła się w 2001 ro -
ku – wów czas dy ry gent Ma ria Gar bal
otrzy ma ła ho no ro we oby wa tel stwo
mia sta San An to nio. Przy każ dej ko lej -
nej oka zji Tek sań czy cy po na wia li swe
za pro sze nia, jed nak do pie ro te raz
na prze ło mie 2014/2015 chó rzy ści wy -
bra li się tam po raz dru gi – ze wzglę du
na kosz ty, któ re po kry wa li sa mi.

Po byt trwał od 28 grud nia do
9 stycz nia i wy peł ni ły go kon cer ty,
wspól ne śpie wa nie, wzru sza ją ce spo -
tka nia. Chór do USA po le ciał na za pro -
sze nie Fun da cji ks. Le opol da Mo czy -
gem by. Jak przy zna je dy ry gent Ma ria
Gar bal, ce lem wi zy ty by ło od świe że nie
pol sko ści w Tek sa sie. 

– Po tom ko wie pol skiej emi gra cji
w Tek sa sie to lu dzie, któ rzy sza nu ją
swo je ro dzin ne hi sto rie, są dum ni
z pol skich tra dy cji. Na na szych wy stę -
pach śpie wa li ko lę dy – nie jed no krot nie
zna li na pa mięć wszyst kie zwrot ki –
wspo mi na Alek san dra Gar bal, pia nist -
ka i kom po zy tor ka współ pra cu ją ca
z chó rem. Wszę dzie, gdzie „Tryl” kon -
cer to wał, brzmia ły pol skie ko lę dy
i pie śni lu do we. Wie le emo cji bu dzi ło
wy ko na nie pie śni „Ser decz na Mat ko”
czy „Pol skie kwia ty”, przy któ rych nie -
jed nej oso bie z pu blicz no ści za krę ci ła
się łez ka w oku. 

„Tryl” wy stą pił w ta kich mia stach
jak San An to nio, Au stin, Flo re svil le,
Pan na Ma ria, Sa int He dwig, Cor pus
Chri sti, Fall Ci ty, Poth, La Ver nia, Mar -
ti nez, Ke ne dy, Ban de ra, York town, Ko -
sciu sko. 

– Śpie wa li śmy dla po tom ków pol -
skich emi gran tów sprzed 160 lat, dla
sióstr Se ra fi tek oraz księ ży w Pol skiej
Mi sji w San An to nio, gdzie zo sta ły na -
gra ne pol skie ko lę dy i pie śni lu do we
w na szym wy ko na niu, w obec no ści ar -

cy bi sku pa Gu sta vo Gar cia -Sil le ra, bi -
sku pa Joh na W. Yan ty oraz rek to ra i de -
le ga cji Ka to lic kie go Uni wer sy te tu Lu -
bel skie go. Za śpie wa li śmy „Gau de Ma -
ter Po lo nia” w par la men cie sto li cy Tek -
sa su – Au stin. Waż nym wy da rze niem
był kon cert 6 stycz nia w Sa cred He art
Church we Flo re svil le. Był to kon cert
dla trzech na ro do wo ści, któ re miesz ka ją
na tych te re nach – lu dzie o pol skich ko -
rze niach, rdzen ni Tek sań czy cy oraz
Mek sy ka nie. Śpie wa li śmy wspól nie
po pol sku, an giel sku i hisz pań sku. Wy -
ko na li śmy m.in. mo ją naj now szą kom -
po zy cję „Al le lu ia per Co ro mi sto” za de -
dy ko wa ną ks. Fran cisz ko wi Ku rza jo wi,
któ ry opie ko wał się na mi pod czas po by -
tu w Sta nach oraz Fun da cji ks. Le opol -
da Mo czy gem by w do wód wdzięcz no -
ści za ser decz ność i go ścin ność – re la -
cjo nu je po byt Alek san dra Gar bal. 

Nie oby ło się rów nież bez spo tkań
po la tach. Chó rzy ści od wie dzi li miesz -
kań ców, któ rych po zna li pod czas
pierw szej wi zy ty. Ci do sko na le pa mię -
ta li ów cze sne kon cer ty, wi ta li ich z ra -
do ścią i otwar to ścią, zwłasz cza w Pan -
nie Ma rii, Flo re svil le i Ko sciu sko. 

– Jed ną z ta kich osób by ła uro dzo na
w Pan nie Ma rii Lo re ta Nie stroy, któ ra
wie le lat te mu wzię ła udział w kon kur -
sie „Po na szy mu, czy li po ślą sku”
w Za brzu. Czymś co za ska ku je, to fakt,
że część tam tej szej lud no ści po słu gu je
się jesz cze ję zy kiem sta ro pol skim.
Rów nież z pa nią Lo re tą zwią za na jest
cie ka wa hi sto ria. Wy cho wa ła się
w Pan nie Ma rii, a ję zy ka pol skie go

uczy ły ją za kon ni ce. Kie dyś pa ni
w szko le, sły sząc jak mó wi Lo re ta, za -
rzu ci ła jej, że nie jest to ję zyk pol ski.
Skie ro wa no pa nią Lo re tę do pro fe so ra,
któ ry miał tę kwe stię roz strzy gnąć.
Oka za ło się, że pa ni Lo re ta – po dob nie
jak wie lu po tom ków emi gran tów z Pol -
ski – po słu gu je się rdzen nie sta ro pol -
ski mi wy ra że nia mi. By ła uszczę śli wio -
na, że mo gła so bie z na mi po roz ma -
wiać w ję zy ku oj czy stym. Obec nie ma
ok. 80 lat i jest peł na ży cia. Miesz kań -
cy Tek sa su, z któ ry mi spo tka li śmy się
pod czas po dró ży są dum ni, że po cho -
dzą z Pol ski, na praw dę dba ją o tra dy -
cję, sta ra ją się za cho wać ją w ta kiej po -
sta ci, w ja kiej przy wieź li ją do USA ich
przod ko wie – wspo mi na Ma ria Gar bal.
– Przy pierw szej wi zy cie, jak i przy tej
dru giej sta ra li śmy się w mia rę moż li -
wość prze ka zy wać kon tak ty po mię dzy
miesz kań ca mi Tek sa su a na sze go po -
wia tu i oko li cy. Wie lu Tek sań czy kom
już nie raz po la tach uda ło się od na leźć
gro by swo ich da le kich krew nych. 

– To był nie zwy kle pięk ny po byt,
cie szy my się, że mo gli śmy na szym
śpie wem przy bli żyć im pol skie ko lę dy.
Mie li śmy oka zję po roz ma wiać o na -
szych tra dy cjach, przod kach, ko rze -
niach, a z dru giej stro ny zo ba czyć, jak
ży je się w pol skich osa dach w sta nie
Tek sas, jak ra dzą so bie ko lej ne po ko le -
nia Ślą za ków. Ta po dróż peł na by ła za -
baw nych, ale i wzru sza ją cych mo men -
tów, a na każ dym kro ku to wa rzy szył jej
śpiew – pod kre śla Ma ria Gar bal. 

SO NIA GU ZIK

„Tryl” w Tek sa sie
To szec ki chór „Tryl” na prze ło mie grud nia i stycz nia 2014/2015 kon cer to wał w ame ry kań skim sta nie Tek sas. Wi zy -
ta mia ła nie tyl ko wy miar mu zycz ny, ale ob fi to wa ła w spo tka nia z po tom ka mi ślą skich emi gran tów i wspól ne pie -
lę gno wa nie pol skiej kul tu ry. 

Ko ściół w Pan nie Ma rii, pierw szej pol skiej osa dzie w USA – tu też kon cer to wa -
li chó rzy ści z Tosz ka, zbie ra jąc grom kie bra wa. 
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„Tryl” po wy stę pie w ko ście le św. Sta ni sła wa w Ban de rze, miej sco wo ści za ło -
żo nej przez pol skich kow bo jów.

Pierw sze go lu te go ru szy ła ósma
od sło na pro jek tu Szkol na Eks pe dy -
cja. Piąt ka uczniów pil cho wic kie go
gim na zjum tym ra zem wy bra ła się
do Tur cji.

W wy pra wie bio rą udział: Zo fia
Młot kow ska – mło dzie żo wy kie row nik
wy pra wy, Li wia Sza fru ga, Mag da le na
Hry ny szyn, Pa try cja Ho nysz i Szy mon
Sta ro ścik oraz Krzysz tof Krztoń –
opie kun gru py i Adam Zia ja – kie row -
nik wy pra wy, na uczy ciel geo gra fii, po -
my sło daw ca cy klu Szkol nych Eks pe -
dy cji.

Uczest ni cy wy pra wy z Okę cia wy -
le cie li do Gru zji, skąd mar szrut ką do -
tar li do gra ni cy z Tur cją. Pierw sze mia -
sto, do któ re go się uda li to Trab zon,

a da lej wzdłuż Mo rza Czar ne go po wę -
dro wa li do Istam bu łu, po dro dze od -
wie dza jąc wszyst ko, co ich za cie ka wi.
Wra ca ją lo tem po wrot nym z Istam bu łu
do Bu da pesz tu 14 lu te go, da lej po cią -
giem do Bra ty sła wy i au to bu sem
do Ka to wic. Na gli wic kim dwor cu po -
win ni się za mel do wać 15 lu te go ra no. 

Głów nym ce lem ich wy pra wy jest
tym ra zem ja ski nia Bal li ca. Po ło żo na
głę bo ko w gó rach, jest jed ną z naj więk -
szych i naj bar dziej in te re su ją cych ja -
skiń w Tur cji. Jej dłu gość sza cu je się
na 680 me trów, a jej wy so kość wy no si
miej sca mi aż 95 me trów. Wiek ja ski ni
okre śla się na 3,4 mi lio nów lat. 

Przy go dy pil cho wic kich uczniów
moż na na bie żą co śle dzić

na www.fb.com/eks -
pe dy cja. 

Szkol na Eks pe dy -
cja to pro jekt edu ka -
cyj ny, któ ry zo stał za -
po cząt ko wa ny w Ze -
spo le Szkół w Pil cho -
wi cach w 2011 r. Za -
ło że niem pro jek tu jest
pro mo wa nie wśród
mło dzie ży gmi ny Pil -
cho wi ce tu ry sty ki
back pac kin go wej –
ple ca ko wej, uczą cej
uczniów ży cia, za rad -
no ści i sa mo dziel no ści. Do tych czas
w ra mach pro jek tu zo sta ło zor ga ni zo -
wa nych sie dem eks pe dy cji: do Ma ro ka,

Nor we gii, Gru zji, Sri Lan ki, Ar me nii,
na Sa ha rę Za chod nią i do In dii. 

„Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie -

go” są jed nym z pa tro nów me dial nych
Szkolnej Ekspedycji.

(RG)

Ósma Szkol na Eks pe dy cja 

Przed wy ru sze niem w tra sę uczest ni cy wy pra wy mie li od pra wę w Ze spo le Szkół w Pil cho wi -
cach. Pa miąt ko we zdję cie zro bi li so bie wraz z bli ski mi i opie ku na mi przed wiel ką ma pą po -
dró ży swych ma rzeń.
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Przy go to wy wa na przez Mu zeum
w Gli wi cach wy sta wa „Rzecz o szlach -
cie pol skiej” przy bli ża dzie je sta nu
szla chec kie go i kul tu rę sar mac ką w jej
naj więk szym roz kwi cie. Moż na na niej
po znać szlach tę ja ko ini cja to ra re form
ustro jo wych, go spo dar czych i kul tu ral -
nych, jej roz ryw ki, sie dzi bę ro -
do wą oraz spój ny i za ska ku ją co
ela stycz ny ze staw war to ści ro -
dzin nych, spo łecz nych i na ro do -
wych, ja kim był sar ma tyzm.
Wśród zgro ma dzo nych na wy -
sta wie za byt ków znaj du ją się
ele men ty stro jów, uzbro je nie,
a tak że do ku men ty sta no we.
Praw dzi wym uni ka tem jest tzw.
Sta tut Ła skie go - do ku ment
z 1506 r. bę dą cy spi sem wszyst -
kich sta tu tów i przy wi le jów obo -
wią zu ją cych w Kró le stwie Pol -
skim aż do roz bio rów
w XVIII wie ku. Zo ba czyć moż -
na rów nież spe cy ficz ne dla pol -
skiej kul tu ry szla chec kiej por tre -
ty – w tym por tre ty tru mien ne.
Na szym prze wod ni kiem po wy -
sta wie bę dzie Ta de usz Rej tan,
sym bol Sar ma ty ide al ne go, go -
to we go od dać ży cie za Oj czy znę. 

– Ce lem wy sta wy jest nie tyl ko za -
pre zen to wa nie za byt ków kul tu ry ma te -
rial nej pol skiej szlach ty, ale przede
wszyst kim przy po mnie nie ze sta wu ce -
nio nych przez nią war to ści, do któ rych
na le ża ło umi ło wa nie wol no ści, tro ska
o Oj czy znę, go ścin ność, do bro dusz -
ność, mę stwo oraz od wa ga. Nie roz -
łącz ną czę ścią sar ma ty zmu by ły tak że
idee re pu bli kań skie: pra wo rząd ność,
to le ran cja re li gij na, sa mo rząd ność
i wy bie ral ność urzęd ni ków, w tym te go
naj wyż sze go – kró la – mó wi ku ra tor
wy sta wy, hi sto ryk Mi ko łaj Rat ka z Mu -
zeum w Gli wi cach.

– Na sza eks po zy cja stoi w opo zy cji
do kry tycz ne go spoj rze nia na pol ską
szlach tę, za po cząt ko wa ne go przez kra -
kow ską szko łę hi sto rycz ną w XIX wie -
ku, a utrwa lo ne go w po wszech nej
świa do mo ści zwłasz cza w okre sie
PRL -u, kie dy to pod kre śla no ne ga tyw -

ną ro lę szlach ty w do pro wa dze -
niu do upad ku Rzecz po spo li tej.
Dzi siaj wi dzi my ra czej po trze bę
mó wie nia o po zy tyw nym ob li -
czu zło tej wol no ści - ro zu mia nej
tak, jak poj mo wał ją Rej tan się -
ga ją cy po li be rum ve to, by „bro -
nić ca ło ści Pol ski z na ra że niem
ży cia i mie nia”. Pa mię taj my, że
nie spo ty ka ny w ów cze snej Eu ro -
pie sys tem war to ści sar ma ty był
fun da men tem, na któ rym bu do -
wa no pol ską toż sa mość i kul tu rę,
z któ rej każ dy z nas wi nien być
dum ny. Wraz z roz bio ra mi
szlach ta nie za po mnia ła o swo -
ich ide ałach i w XIX wie ku z za -
an ga żo wa niem wzię ła na swo je
bar ki cię żar wal ki o nie pod le -
głość Oj czy zny – wy ja śnia Grze -
gorz Kraw czyk, dy rek tor Mu -
zeum w Gli wi cach.

Wy sta wa w Wil li Ca ro po -
zwo la prze śle dzić dzie je sta nu
szla chec kie go od po cząt ków aż

po je go upa dek, kie dy wraz z na sta -
niem rzą dów Sa sów Rzecz po spo li ta
po grą ży ła się w anar chii i sta ła się
przed mio tem gry mię dzy na ro do wej
mo carstw, a za sa dy de mo kra cji szla -
chec kiej ule gły wy na tu rze niu.

Zgro ma dzo ne w ra mach eks po zy cji
za byt ki po cho dzą z kil ku na stu pol skich
mu ze ów, mię dzy in ny mi z Mu ze ów
Na ro do wych w War sza wie, Kra ko wie,
Wro cła wiu i Kiel cach. 

„Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie -
go” są jed nym z pa tro nów me dial nych
tej wy sta wy.

(ECh)

Rzecz o szlach cie
pol skiej 
Opo wieść o Rzecz po spo li tej szla chec kiej – naj star szej no wo żyt nej de mo -
kra cji, jej oby cza jach, ide ałach i ce re mo nia le – od 14 lu te go do 31 ma ja
w gli wic kiej Wil li Ca ro. 

Nie daw no uka za ła się ko lej na
książ ka hi sto rycz na au tor stwa An -
drze ja Zie lon ki pt. „O po ko le niach
dla po ko leń. Hi sto ria na szej zie mi”
opi su ją ca dzie je Wie low si. Jest to
ko lej na – po wy da nych w 2012 ro -
ku „Dzie jach Wi śni cza” po zy cja na -
pi sa na przez mło de go hi sto ry ka -
-ama to ra z Gli wic. 
W przy go to wa niu są już na to miast na -
stęp ne je go książ ki. Jed na do ty czy hi -
sto rii Sie rot, a pi sze ją wraz z cio cią
Do ro tą Ada mek, a dru ga to hi sto ria
miej sco wo ści Ol szo wy po wsta ją ca we
współ pra cy z Pio trem Smy ka łą.

An drzej Zie lo na od daw na in te re su -
je się hi sto rią zie mi po wia tu gli wic kie -
go, zwłasz cza je go pół noc nej czę ści.
Hi sto ria to jed nak nie je dy ne po le je go
za in te re so wań, bo swój czas po świę ca
tak że mo to ry za cji, ma lar stwu, po ezji,
kar to gra fii i ko lej nic twu.

– Te sze ro kie za in te re so wa nia za -
szcze pił we mnie mój ta ta. To on za -
wsze za chę cał mnie do śle dze nia wy -
da rzeń hi sto rycz nych i roz wi jał we
mnie wszyst kie pa sje. Od za wsze wa -
ka cje spę dza łem u dziad ków w gmi nie
Wie lo wieś. Po ko cha łem ten re gion,
dla te go po świę cam mu spo rą część
mo je go cza su, wer tu jąc do ku men ty
i roz ma wia jąc z ludź mi. Gmi na Wie lo -
wieś to ta ka mo ja ma ła oj czy zna –
opo wia da.

Książ ka „O po ko le niach dla po ko -
leń. Hi sto ria na szej zie mi” wy da na zo -
sta ła przez Gmin ny Ośro dek Kul tu ry
w Wie low si. Uka za ła się w 500 eg zem -
pla rzach przy współ udzia le środ ków
unij nych otrzy ma nych z Eu ro pej skie go
Fun du szu Rol ne go na Rzecz Roz wo ju
Ob sza rów Wiej skich: Eu ro pa in we stu -
ją ca w ob sza ry wiej skie. Pro jekt współ -
fi nan so wa ny ze środ ków Unii Eu ro pej -
skiej w ra mach dzia ła nia 413 „Wdra ża -
nie lo kal nych stra te gii roz wo ju” – ma -
ły pro jekt Pro gra mu Roz wo ju Ob sza -
rów Wiej skich na la ta 2007-2013. In -
sty tu cja za rzą dza ją ca PROW 2007-
2013 – Mi ni ster Rol nic twa i Roz wo ju
Wsi.

Książ ka po wsta ła dzię ki re gio na li -
stom, ko lek cjo ne rom oraz… mi ło ści
do wsi Wie lo wieś. Po zy cja przed sta wia
za rys hi sto rycz ny wio ski w róż nych
aspek tach: hi sto rii so łec twa, dzie jów
zam ku, hi sto rii ko ścio ła, za byt ków, ko -
mu ni ka cji, le gend i wier szy, uka za niu
pie czą tek róż nych in sty tu cji, przed sta -
wie niu osób zwią za nych z Wie low sią,
licz nych fo to gra fii, a na wet re klam. 

– Chciał bym po dzię ko wać wszyst -
kim oso bom, któ re przy czy ni ły się
do po wsta nia mo no gra fii. Z praw dzi wą
du mą za pra szam do przej rze nia,
a przede wszyst kim do prze czy ta nia
mo jej książ ki – za chę ca An drzej Zie -
lon ka.

A my uchy li my rąb ka ta jem ni cy
i zdra dzi my, że w wy da nie tej po zy cji
za an ga żo wa ny był rów nież Adam Woj -
to wicz, rad ny Po wia tu Gli wic kie go. To
wła śnie on na pi sał wnio sek i po zy skał
środ ki unij ne od Lo kal nej Gru py Dzia -
ła nia „Spi chlerz Gór ne go Ślą ska”, któ -
ra ogło si ła kon kurs na ma łe pro jek ty. 

Książ ka do stęp na jest w Gmin nym
Ośrod ku Kul tu ry w Wie low si oraz
w oko licz nych bi blio te kach i szko łach.
Po zy cja z pew no ścią nie wy czer pu je
ca ło ści te ma tu, ale jest przy go to wa na
rze tel nie, z du żym wy sił kiem twór -
czym au to ra i wie lu in nych osób.(MFR)

Tym ra zem – Wie lo wieś 

Na wy sta wie moż na zo ba czyć m.in. por tret
Ja na Ka ro la Chod kie wi cza z ok. 1620 r. (au -
tor nie zna ny) ze zbio rów Mu zeum Okrę go -
we go w Tar no wie…

…oraz re kon struk cję zbroi Ste fa na Ba to re -
go.
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Pięk ne śpie wy lau re atów XII Wo je -
wódz kie go Fe sti wa lu Ko lęd i Pa sto -
ra łek wy brzmia ły 17 stycz nia w ko -
ście le w Dą brów ce. 
Fe sti wa lo we prze słu cha nia od by ły się
w grud niu. Jak przy zna ła pod czas ga li
lau re atów po my sło daw czy ni przed się -

wzię cia, Iwo na Ewer tow ska -Me ner,
z ro ku na rok uczest ni cy pre zen tu ją
co raz wyż szy po ziom. Fe sti wal cie szy
się wiel ką po pu lar no ścią, o czym
świad czy licz ba uczest ni ków – bli -
sko 400 z ca łe go wo je wódz twa. Zgło -
si li się wy ko naw cy z Knu ro wa, Py -
sko wic, Woj ski, Two ro ga, Za brza, Ru -

dy Ślą skiej, Wie low si, Ryb ni ka, Ogro -
dzień ca, Pnio wa, Gli wic, Ra dzion ko -
wa, Świ bia. Oceniało ich ju ry w skła -
dzie Jo an na Pu dlik i Wal de mar Ga łąz -
ka.

Te go rocz ny kon cert lau re atów
roz po czął Ze spół Mu zy ki Daw nej

z Pnio wa (opie kun ka – Iwo na Ewer -
tow ska -Me ner) sta ro pol ską ko lę dą
„Dzie ciąt ko się na ro dzi ło”, na stęp nie
wy stą pił ze spół z Two ro ga (Be ata Ja -
ni ga), a po nim Ju lia Ża bic ka z Gim -
na zjum Miej skie go nr 4 w Knu ro wie
(Be ata Ma zu rek), Ze spół wo kal ny
„Pierw sze kro ki” ze Szko ły Pod sta -

wo wej nr 4 w Py sko wi cach (An na
Smyl), du et Jan i Ja kub Świercz
z Przed szko la nr 43 w Ryb ni ku (To -
masz Świercz), Chór z Ze spo łu
Szkol no -Przed szkol ne go w Woj sce
(Ró ża Neu mann), Ju lia Pi kul z SP
nr 6 w Py sko wi cach (Ali cja Sty bliń -
ska), Ze spół wo kal no -in stru men tal ny
z SP nr 2 w Ra dzion ko wie (Hen ry ka
Fran kow ska, Adam Staś), Be ata Za le -
śny z SP nr 18 w Gli wi cach (Jo an na
Cze kań ska, Da nu ta Ole siń ka -Ko zieł),
Wik to ria Ra zim i Ja cqu eli ne Wien -
chol z SP w Wie low si (Ma ja Kla wi -
kow ska, Do mi ni ka Zie lon ka), Ol ga
Sza frań ska z SP nr 4 w Py sko wi cach
(An na Smyl, An na Sza frań ska) oraz
Chór „Fe sti ne Len te” z MG nr 3
w Knu ro wie (Ja cek Ży ła). Wszy scy
wy ko naw cy zo sta li na gro dze ni grom -
ki mi bra wa mi. Wy jąt ko wa at mos fe ra,
ja ka pa no wa ła pod czas kon cer tu zo -
sta ła uwień czo na wspól nym wy ko na -
niem ko lę dy. Lau re aci otrzy ma li licz -
ne na gro dy. 

Or ga ni za to ra mi fe sti wa lu by li:
Gim na zjum im. Ja na Paw ła II w Wie -
low si, Gmin na Ko mi sja ds. Roz wią zy -
wa nia Pro ble mów Al ko ho lo wych,
przed się bior stwo KON CEPT w Dą -
brów ce oraz Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach. 

Pa tro nat ho no ro wy nad im pre zą ob -
ję li: bi skup se nior Die ce zji Gli wic kiej
Ge rard Kusz, sta ro sta gli wic ki, wójt
gmi ny Wie lo wieś oraz ku ra tor oświa ty
w Ka to wi cach.

(SoG, IEM)

Ko lę do wa li w Dą brów ce

Lau re aci fe sti wa lu wy stą pi li w ko ście le w Dą brów ce, zbie ra jąc grom kie bra -
wa.
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Miej ski Ośro dek Spor tu i Re kre acji
w Knu ro wie, któ ry wy ko nał tę in we -
sty cję, roz po czął pra ce we wrze śniu ub.
ro ku, a za koń czył je w po ło wie grud -
nia. Pro ces po prze dzi ły dłu gie przy -
miar ki, bo wiem przed się wzię cie jest
no wa tor skie i wy ma ga ło wie lu usta leń
z gór nic twem. MO SiR za czy nał je
jesz cze z Kom pa nią Wę glo wą, a osta -
tecz nie stro ną współ pra cu ją cą jest
obec nie Ja strzęb ska Spół ka Wę glo wa
KWK „Knu rów – Szczy gło wi ce”.
No wo cze sny sys tem ogrze wa za rów no
wo dę, jak i po wie trze w obiek cie
przy ul. Gór ni czej 2. Pod grze wa po -
nad 500 m3 wo dy w ba se nie i w wan -
nie do hy dro ma sa żu, a tak że wo dę

użyt ko wą pod na try ski, za si la też
w cie pło na grzew ni ce cen tral wen ty la -
cyj nych ha li ba se no wej o po wierzch -
ni 650 m2 i ku ba tu rze 4225 m3. Moc
za in sta lo wa nych pomp cie pła jest du -
ża: do pod grze wa nia wo dy ba se no wej
i wan ny do hy dro ma sa żu wy no si 104
kW, do za si la nia wy dzie lo nych cen tral
wen ty la cyj nych – 124,2 kW, a do pod -

grze wa nia wo dy użyt ko wej – 105 kW.
Ra zem da je to 333,2 kW, gdy moc za -
in sta lo wa na obec nie w obiek cie
to 580,7 kW (przy ko rzy sta niu rów -
nież z kon wen cjo nal nych źró deł cie -
pła). 

– In sta la cja wy ko rzy stu je cie płą wo dę
z ukła du chło dze nia sta cji sprę ża rek tło -
czą cych po wie trze do wy ro bisk ko pal -
nia nych – wy ja śnia Krzysz tof Sto la rek,
dy rek tor knu row skie go MO SiR -u. – Wo -
da po ochło dze niu sta cji sprę ża rek ma
oko ło 20 stop ni i jest tło czo na na chłod -
nię wen ty la to ro wą, gdzie schła dza się ją
o 5 stop ni i wra ca ma jąc tem pe ra tu rę 15
st. po now nie chło dzić sta cję sprę ża rek.
Po bie ra my ją bez po śred nio z ru ro cią gu

(20 st.), któ rym jest do pro wa dza na na in -
sta la cję chłod ni wen ty la to ro wej i od da je -
my schło dzo ną przez na szą sta cję pomp
cie pła o 5 st. czy li o temp. 15 st. do ru ro -
cią gu, któ rym pły nie na sta cję sprę ża rek.
Czyn ni kiem na pę dza ją cym na sze pom py
cie pła jest więc wo da, któ ra za wie ra tech -
no lo gicz ne cie pło od pa do we ge ne ro wa ne
przez ko pal nię.   

War tość pro jek tu wy nio sła bli -
sko 1,2 mln zł, na co skła da się koszt
sta cji pomp cie pła – nie mal 953 tys. zł
oraz in sta la cji za si la nia pomp cie pła –
po nad 227 tys. zł. In we sty cja zo sta ła

do fi nan so wa na ze środ ków 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,
otrzy mu jąc do ta cję w wy so ko ści po -
nad 381 tys. zł i pre fe ren cyj ną po życz -
kę w kwo cie 331,6 tys. zł – łącz nie bli -
sko 713 tys. zł. Resz tę środ ków po kry ło
mia sto, prze zna cza jąc 240 tys. zł
na pom py cie pła i 227 tys. zł na sta cję

trans for ma to ro wą. No wo cze sna in sta la -
cja da jed nak spo re oszczęd no ści, któ re
z cza sem zwró cą za in we sto wa ne środ ki
– wy nio są one oko ło 88 tys. zł rocz nie.

Obiekt, któ ry z ra cji swe go prze zna -
cze nia po trze bu je du że ilo ści cie pła,
wcze śniej ogrze wa ny był przez spół kę
ME GA WAT, zu ży wa jąc ener gię wy twa -
rza ną w ko tłach wę glo wych. Za sto so wa -
ne roz wią za nie da je kon kret ne, du że efek -
ty eko lo gicz ne. Bar dzo znacz nie ogra ni -
czo na zo sta ła emi sja dwu tlen ku wę gla –
z 878 196,00 Mg/a zma la ła do 483 164,00

Mg/a rocz nie. Emi sja py łu zmniej szy się
o 112 kg/a, dwu tlen ku siar ki – o 3 054
kg/a, tlen ków azo tu – o 637 kg/a, tlen ku
wę gla – o 796 kg/a, a ra ko twór cze go ban -
zo api re nu – o 0,1 kg/a. 

To bar dzo in no wa cyj ny pro jekt, bo
za wie ra w so bie dwa kom po nen ty – za -
sto so wa nie od na wial nych źró deł ener gii
i wy ko rzy sta nie ener gii od pa do wej, któ ra
do tej po ry by ła mar no tra wio na. (RG)
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TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW

WOJEWÓdZkiEGO FUNdUSZU

OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki 
WOdNEj W KATOWiCACh

Zie lo ne
Cze ki 
cze ka ją
Moż na już zgła szać kan dy da tów
do na gro dy „Zie lo ne cze ki”, przy -
zna wa nej co rocz nie oso bom wy -
róż nia ją cym się w dzia łal no ści pro -
eko lo gicz nej na te re nie wo je wódz -
twa ślą skie go.
Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do -
wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to wi -
cach co ro ku od 11 lat wrę cza te na gro -
dy z oka zji Dnia Zie mi. W tym ro ku
zmia nie uległ re gu la min ich przy zna -
wa nia. Pra wo zgła sza nia kan dy da tów
do na gro dy przy słu gu je sa mym kan dy -
da tom oraz: Ko mi sji Śro do wi ska i Go -
spo dar ki Wod nej Sej mi ku Wo je wódz -
twa Ślą skie go, in sty tu cjom ochro ny
śro do wi ska z te re nu wo je wódz twa ślą -
skie go, or ga ni za cjom po za rzą do wym
o cha rak te rze re gio nal nym, szko łom
wyż szym i in sty tu cjom na uko wym,
izbom go spo dar czym i Klu bo wi Pu bli -
cy stów Ochro ny Śro do wi ska EKOS.

Zgło sze nie Kan dy da ta mu si za wie -
rać wy peł nio ny wnio sek wraz z uza -
sad nie niem, re ko men da cję przy naj -
mniej jed nej z wy mie nio nych po wy żej
in sty tu cji w przy pad ku zgło szeń wy -
peł nio nych przez kan dy da tów oraz in -
sty tu cji zgła sza ją cej w przy pad ku zgło -
szeń wy peł nio nych przez te in sty tu cje.

Do ku men ty na le ży skła dać w Kan -
ce la rii Fun du szu WFO ŚiGW w Ka to -
wi cach, przy ul. Ple bi scy to wej 19 z do -
pi skiem „Zie lo ny czek”. Ter min przyj -
mo wa nia wnio sków w biu rze Fun du szu
upły wa 20 mar ca, a ogło sze nie li sty
lau re atów na stą pi pod czas ga li z oka zji
Dnia Zie mi (22 kwiet nia).

Ka pi tu ła skła da ją ca się z eks per tów,
pra cow ni ków na uko wych oraz dzia ła -
czy na rzecz ochro ny śro do wi ska i po -
pu la ry za cji przy ro dy, wy ło ni lau re atów
w na stę pu ją cych ka te go riach: in no wa -
cje i tech no lo gie, pro gra my i ak cje do -
ty czą ce ochro ny przy ro dy, pra ce na uko -
wo -ba daw cze, edu ka cja eko lo gicz na
dzie ci i mło dzie ży, pu bli cy sty ka eko lo -
gicz na, dzia ła nia po pu la ry za tor skie
i pro mo cja po staw pro eko lo gicz nych.

Za in te re so wa nych zgło sze niem kan -
dy da tów do na gro dy od sy ła my na stro -
nę www.wfo sigw.ka to wi ce.pl, gdzie
zna leźć moż na ma te ria ły do po bra nia:
Re gu la min na gro dy Zie lo nych Cze ków
oraz sto sow ny wnio sek – za rów no dla
osób zgła sza ją cych się in dy wi du al nie,
jak i dla in sty tu cji zgła sza ją cych.

War to do dać, że co ro ku wśród lau -
re atów na gro dy znaj du ją się oso by
zwią za ne z Zie mią Gli wic ką. (RG)

Chłod nia wen ty lo wa po bli skiej ko pal ni od da je mar no wa -
ną do tej po ry ener gię…

…in sta la cji, któ rej naj waż niej szą czę ścią są pom py cie -
pła.

Kry ty ba sen knu row skie go MO SiR -u w Szczy gło wi cach zy skał no wo cze sne
ogrze wa nie, oszczę dza ją ce śro do wi sko.
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Sys tem uzu peł nia wła sna sta cja
trans for ma to ro wa.

Rol ni cy po raz ko lej ny otrzy ma ją
w tym ro ku do fi nan so wa nie
do wap no wa nia gleb, po cho dzą ce
ze środ ków 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. Bę -
dzie ono wyż sze niż w po przed nich
la tach. 
28 stycz nia Ra da Nad zor cza WFO -
ŚiGW w Ka to wi cach pod ję ła uchwa łę
o do fi nan so wa niu kwo tą mi lio na zło -

tych do ta cji za da nia pn. „Wap no wa nie
gleb kwa śnych i bar dzo kwa śnych
na te re nie wo je wódz twa ślą skie go w ro -
ku 2015”, re ali zo wa ne go przez Ślą ską
Izbę Rol ni czą w Ka to wi cach. Wzo rem
lat po przed nich pie nią dze te zo sta ną
prze zna czo ne na czę ścio we sfi nan so -
wa nie za ku pów na wo zów wap nio wych
i wap nio wo -ma gne zo wych ku po wa -
nych przez rol ni ków ce lem prze pro wa -
dze nia za bie gu od kwa sza nia grun tów

rol nych, do któ rych za kwa sze nia przy -
czy ni ła się dzia łal ność prze my sło wa. 

W la tach 2011-2014 ze środ ków
WFO ŚiGW w Ka to wi cach na za kup
na wo zów wap nio wych wy da no kwo tę
ok. 5 mln zł, któ ra zo sta ła wy ko rzy sta -
na na za kup po nad 65 tys. ton czy ste go
skład ni ka od kwa sza ją ce go (CaO) i ob -
sia nie po nad 24 tys. ha grun tów rol -
nych. W ra mach obec nie przy zna nych
środ ków na 2015 rok pla nu je się je
prze zna czyć na za kup ok. 13 tys. ton
czy ste go skład ni ka od kwa sza ją ce go
(CaO oraz MgO) i wy sia nie ich na ob -

sza rze ok. 4,5 tys. ha. Do pła ty bę dą ko -
rzyst niej sze, bo wiem w prze ci wień -
stwie do lat po przed nich o wy so ko ści
do pła ty do jed nej to ny na wo zu bę dzie
de cy do wa ła nie tyl ko za war tość CaO,
ale rów nież MgO. W efek cie przy czy ni
się to zwięk sze nia jed nost ko wej kwo ty
do fi na so wa nia, ja ką otrzy ma rol nik de -
cy du ją cy się na za kup na wo zu wap nio -
wo–ma gne zo we go.

Wszel kie do dat ko we in for ma cje
na te mat do płat otrzy mać moż na w Ślą -
skiej Izbie Rol ni czej w Ka to wi cach.

(RG)

Mi lion na ra to wa nie gleb

Od nie daw na kry ty ba sen w Knu ro wie -Szczy gło wi cach ogrze wa ny jest
przy po mo cy pomp cie pła – z wy ko rzy sta niem ener gii po cho dzą cej z po ło żo -
nej po są siedz ku ko pal nia nej chłod ni wen ty la to ro wej. Dzię ki te mu do po wie -
trza tra fia zde cy do wa nie mniej tru ją cych i ra ko twór czych sub stan cji – py łu,
dwu tlen ku siar ki, tlen ków azo tu, ben zo api re nu oraz tlen ku i dwu tlen ku wę gla. 

Ogrze wa nie bez tru cia
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W pierw szej czę ści spo tka nia wzię li
udział naj młod si ucznio wie, któ rzy wy -
słu cha li pre lek cji do ty czą cej za sad bez -
pie czeń stwa pod czas wy po czyn ku
w róż nych miej scach, bez pie czeń stwa

pod czas za baw
zi mo wych, jak
rów nież za sad za -
cho wa nia wo bec
osób ob cych
i w sy tu acji sa -
mo dziel ne go po zo sta wa nia w do mu.
Ucznio wie ak tyw nie uczest ni czy li
w za ję ciach, a fa la nie koń czą cych się
py tań nie po zwa la ła za koń czyć spo tka -
nia. W dru giej czę ści spo tka nia wzię li
udział gim na zja li ści oraz ucznio wie
klas przy spo sa bia ją cych do pra cy, któ -
rzy wy słu cha li pre lek cji na te mat od po -
wie dzial no ści kar nej nie let nich, za sad

za cho wa nia w szko le, do mu oraz miej -
scach pu blicz nych, przy po mnie li so bie
rów nież za sa dy bez piecz ne go upra wia -
nia róż nych spor tów zi mo wych. Spo -
tka nie cie szy ło się du żym za in te re so -

wa niem uczniów za rów no młod szych,
jak i star szych, jed ni i dru dzy za da li go -
ściom wie le py tań, na któ re otrzy ma li
wy czer pu ją ce od po wie dzi. Ca łość spo -
tka nia zo sta ła pod su mo wa na w kon kur -
sie wie dzy o bez pie czeń stwie, zor ga ni -
zo wa nym przez au tor ki pro gra mu –
Agniesz kę Bu czek i Ju sty nę Mlecz ko. 

(AB)

Bez piecz ne fe rie 
uczniów Ze spo łu Szkół 
Spe cjal nych w Knu ro wie
Tuż przed zi mo wy mi wa ka cja mi, w ra mach re ali zo wa ne go od wrze -
śnia 2014 ro ku w Ze spo le Szkół Spe cjal nych w Knu ro wie pro gra mu pro fi -
lak tycz ne go „Bez piecz na szko ła”, zor ga ni zo wa ne zo sta ło spo tka nie z po -
li cjant ka mi z Ko men dy Miej skiej Po li cji w Gli wi cach do ty czą ce bez pie -
czeń stwa w cza sie fe rii zi mo wych. 

Tech ni kum nr 1 w Knu ro wie po raz
trze ci zo sta ło Brą zo wą Szko łą
w Ran kin gu Szkół Po nad gim na zjal -
nych PER SPEK TY WY 2015, któ ry zo -
stał opu bli ko wa ny przez Fun da cję
Edu ka cyj ną Per spek ty wy.
Tech ni kum nr 1 w Ze spo le Szkół im. I.
J. Pa de rew skie go w Knu ro wie kształ ci
w za wo dach: tech nik in for ma tyk, tech -
nik eko no mi sta, tech nik spe dy tor, tech -
nik ob słu gi tu ry stycz nej. W ogól no pol -
skim ran kin gu tech ni ków, w któ rym
punk to wa ne są wy ni ki eg za mi nów ma -
tu ral nych (przed mio ty obo wiąz ko we
i do dat ko we), wy ni ki eg za mi nów za -
wo do wych oraz osią gnię cia olim pij skie
uczniów, szko ła zo sta ła wy so ko skla sy -
fi ko wa na już po raz trze ci – po przed nio
tra fi ła na tę pre sti żo wą li stę w la -
tach 2013 i 2014. Zna czą ca i utrwa lo na
jest po zy cja szko ły w ran kin gu ślą -
skim, w któ rym upla so wa ła się na 32.
miej scu w wo je wódz twie i 3. miej scu
w re gio nie.

– Po zy cja na sze go tech ni kum w te -
go rocz nym ran kin gu utwier dza nas
w prze ko na niu, że szko ła wy pra co wa ła
so bie sil ną po zy cję na ryn ku edu ka cyj -
nym – ko men tu je Do ro ta Gu mien ny,
dy rek tor szko ły. – Do brze wy ko nu je my

swo ją pra cę, sku tecz nie przy go to wu jąc
uczniów do ze wnętrz nych eg za mi nów
ma tu ral nych i za wo do wych. Śle dzi my
lo sy na szych ab sol wen tów: wie my, że
do brze so bie ra dzą na ryn ku pra cy, wie -
lu z nich stu diu je. Tak do bry wy nik
w ogól no pol skim ran kin gu tech ni ków
i wy so ka po zy cja na szej szko ły w re -
gio nie są wspól ną za słu gą kom pe tent -
nych na uczy cie li i zmo ty wo wa nych
uczniów. Wszy scy czu je my mo bi li za -

cję do dal szej dba ło ści o po ziom szko -
ły.

Rów nie do brze kla sy fi ko wa ne
jest I Li ceum Ogól no kształ cą ce w Ze -
spo le Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie, któ re od trzech lat od no -
to wu je suk ce syw ny wzrost swo jej po -
zy cji w ran kin gu wo je wódz kim:
w ubie głym ro ku o 8 po zy cji, a w edy -
cji te go rocz nej o 9 po zy cji w gó rę. 

(DG)

Brą zo wa szko ła

Ze spół Szkół Spe cjal nych w Knu ro -
wie od wie dzi li przed szko la cy z gru -
py spe cjal nej „Ku bu sio wa ro dzin -
ka” z Miej skie go Przed szko la nr 13
„Sło necz ko” z od dzia ła mi in te gra -
cyj ny mi i ich ro dzi ce. 
Pod czas spo tka nia dy rek tor Ze spo łu
Szkół Spe cjal nych w Knu ro wie Ali na
Ja wor ska za pre zen to wa ła ro dzi com
szko łę, przed sta wi ła gro no pe da go gicz -
ne, bo ga tą ofer tę me tod pra cy z dziec -
kiem nie peł no spraw nym oraz har mo -
no gram naj cie kaw szych wy da rzeń
w szko le. W tym cza sie przed szko la ki
wraz z naj młod szy mi ucznia mi Ze spo -
łu Szkół Spe cjal nych uczest ni czy ły
w za ję ciach z za kre su pe da go gi ki za ba -

wy. Dzie ci śpie wa ły pio sen ki z po ka zy -
wa niem, ćwi czy ły w for mie za ba wy
orien ta cję w sche ma cie cia ła, wy stu ki -
wa ły pro ste ryt my oraz
wy ko na ły pra ce pla stycz -
ne. Po za ję ciach wszy scy
spo tka li się na słod kim
po czę stun ku. 

W ra mach kon ty nu -
acji in te gra cji przed szko -
la ki za pro si ły gosz czą -
cych ich go spo da rzy
na spo tka nie z oka zji
„Wa len ty nek” do swo je -
go przed szko la. Bę dzie
więc oka zja, by kon ty nu -
ować mi le za war te zna jo -

mo ści – a po tem, być mo że spo ty kać
się jesz cze czę ściej, już we wspól nej
szko le. (AB)

Ucznio wie go ści li przed szko la ków

Cech Rze miosł Róż nych i Przed się -
bior czo ści w Gli wi cach ma cie ka -
wą pro po zy cję dla tych ab sol wen -
tów szkół za wo do wych i tech ni -
ków, któ rzy nie zda li eg za mi nu
kwa li fi ka cyj ne go.
Jak wy ni ka z ana li zy, prze pro wa dzo nej
przez tę in sty tu cję i Izbę Rze mieśl ni czą
oraz Ma łej i Śred niej Przed się bior czo -
ści w Ka to wi cach, eg za mi ny cze lad ni -
cze w Izbie Rze mieśl ni czej zda je 85-93
proc. ab sol wen tów szkół za wo do wych,
a 93-93 proc. z nich znaj du je za trud nie -
nie. Se sja eg za mi nów za czy na się
w ma ju i trwa do grud nia, każ dy ze zda -
ją cych ma ter min pod sta wo wy oraz po -
praw ko wy. Ina czej jest w Okrę go wej
Ko mi sji Eg za mi na cyj nej w Ja worz nie,

gdzie eg za mi ny od by wa ją się od czerw -
ca do lip ca, a każ dy ze zda ją cych ma
wy zna czo ny tyl ko je den ter min. Ich
zda wal ność jest o wie le niż sza. Oso by,
któ re nie zda ły eg za mi nu kwa li fi ka cyj -
ne go, mu szą cze kać rok, by po now nie
przy stą pić do je go zda wa nia. W tym
cza sie naj czę ściej re je stru ją się w Po -
wia to wym Urzę dzie Pra cy ja ko bez ro -
bot ni bez kwa li fi ka cji za wo do wych.

Cech Rze miosł Róż nych i Przed się -
bior czo ści w Gli wi cach wy cho dzi na -
prze ciw ko tej sy tu acji i pro po nu je zdo -
by cie kwa li fi ka cji za wo do wych – cze -
lad ni ka w za wo dzie wy uczo nym. Moż -
li wość ta ka ist nie je w ra mach tzw.
Przy go to wa nia za wo do we go do ro słych
wraz z prak tycz ną na uką za wo du. Dla

osób, któ re ukoń czy ły szko ły za wo do -
we, przy go to wa nie ta kie trwa 6 mie się -
cy i obej mu je kurs za wo do wy (teo ria)

w wy mia rze 300 go dzin oraz po -
nad 660 go dzin prak tycz nej na uki za -
wo du w za kła dzie rze mieśl ni czym. Na -

to miast ab sol wen ci tech ni ków ma ją za -
pew nio ne przy go to wa nie za wo do we
trwa ją ce 9 mie się cy – 300 go dzin teo rii
i 1140 go dzin prak tycz nej na uki za wo -
du. Ca łość koń czy się eg za mi nem cze -
lad ni czym prze pro wa dza nym w Izbie
Rze mieśl ni czej oraz Ma łej i Śred niej
Przed się bior czo ści w Ka to wi cach. 

Za ję cia te są bez płat ne dla uczest ni -
ków, kosz ty po kry wa Po wia to wy
Urząd Pra cy w Gli wi cach ze środ ków
fun du szu pra cy. Kie ru je na nie Po wia -
to wy Urząd Pra cy w Gli wi cach. Są
prze zna czo ne dla bez ro bot nych. Oso -
by, któ re w nich uczest ni czą, otrzy mu -
ją sty pen dium w wy so ko ści 120 proc.
naj niż szej pła cy kra jo wej. 

Bliż sze in for ma cje otrzy mać moż na
w Ce chu Rze miosł Róż nych i Przed się -
bior czo ści w Gli wi cach – ul. Ra ci bor -
ska 2, tel. 32 231 39 92. (RG)

Rze mieśl ni cy pro po nu ją

Tech ni kum nr 1 wcho dzi w skład pro wa dzo ne go przez Po wiat Gli wic ki Ze spo -
łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie.
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Sie dzi ba ce chu przy ul. Ra ci bor skiej w Gli wi cach.
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Po li cjant ki od -
po wia da ły na
wszyst kie py ta -
nia uczniów,
któ rzy ak tyw nie
u c z e s t  n i  c z y  l i
w tych nie ty po -
wych za ję ciach.

By ła oka zja do po zna nia m.in. za sad bez pie czeń stwa ru -
chu dro go we go.

Fo
 to

 (2
): 

A
RC

 Z
SS

Spo tka nie mia ło in te gra cyj ny cha rak ter – dzie ci ze
szko ły cie pło przy ję ły swych młod szych ko le gów
i ko le żan ki z przed szko la. 
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Na uka za wo du
wczo raj i dziś
Od wrze śnia 2012 ro ku zmie ni ło się
szkol nic two za wo do we. Do tej po ry
ucznio wie za sad ni czej szko ły za -
wo do wej i tech ni kum po za koń -
cze niu na uki zda wa li eg za min po -
twier dza ją cy kwa li fi ka cje w kon -
kret nym za wo dzie. Obec nie ab sol -
wen ci gim na zjów mo gą pod jąć
na ukę w do wol nym za wo dzie
w trzy let niej za sad ni czej szko le za -
wo do wej lub czte ro let nim tech ni -
kum.
Pierw sze wra że nie jest na stę pu ją ce: nic
się nie zmie ni ło, więc po co re for ma?
Otóż zmie nił się spo sób kształ ce nia 
w kon kret nych za wo dach na rzecz
kształ ce nia kon kret nych kwa li fi ka cji,
czy li umie jęt no ści w wy ma ga nych za -
wo dach.

Te raz eg za mi ny po twier dza ją ce te
umie jęt no ści (kwa li fi ka cje) prze pro wa -
dza ne są na róż nych eta pach na uki kon -
kret ne go za wo du (np. po kla sie dru -
giej). Cie ka wost ką jest to, że tech nik
bę dzie zda wał ta kie sa me eg za mi ny,
jak uczeń za sad ni czej szko ły za wo do -
wej; je że li w pod sta wie pro gra mo wej
bę dą ta kie sa me kwa li fi ka cje. Oto
przy kład – uczeń za sad ni czej szko ły
za wo do wej i uczeń tech ni kum (w kie -
run ku tech nik elek tryk) bę dą zda wa li
eg za mi ny z kwa li fi ka cji: mon taż i kon -
ser wa cja ma szyn i urzą dzeń elek trycz -
nych (E7); mon taż i kon ser wa cja in sta -
la cji elek trycz nych (E8). Po zda niu
tych eg za mi nów uczeń za sad ni czej
szko ły za wo do wej jest wy kwa li fi ko wa -
nym pra cow ni kiem; gdy tym cza sem
uczeń tech ni kum mu si zdać jesz cze

jed ną kwa li fi ka cję: eks plo ata cja ma -
szyn, urzą dzeń i in sta la cji elek trycz -
nych (E24).

Cie ka wost ką jest to, że uczeń po za -
koń cze niu za sad ni czej szko ły za wo do -
wej bę dzie mógł kon ty nu ować na ukę
w li ceum ogól no kształ cą cym dla do ro -
słych od kla sy dru giej, a tak że zdo być
ko lej ną kwa li fi ka cję za wo do wą i uzy -
skać ty tuł tech ni ka.

No wą for mą kształ ce nia są kur sy
za wo do we skie ro wa ne do osób do ro -
słych, dzię ki któ rym moż na prze kwa li -
fi ko wać się i zdo być in ny za wód.

Ozna cza to, że dzię ki no wo cze sne -
mu kształ ce niu za wo do we mu w Ze spo -
le Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro -
wie moż na zdo być do bry za wód, a na -
wet za wo dy i za pew nić so bie lep szą
przy szłość. 

ANE TA GRO NET, JO AN NA BEL LA

Dzi siaj Ze spół Szkół Za wo do wych nr 2
w Knu ro wie two rzą: Li ceum Ogól no -
kształ cą ce, Tech ni kum oraz Za sad ni cza
Szko ła Za wo do wa. W pla ców ce obec -
nie kształ ci się 550 uczniów w 23 od -
dzia łach.

Li ceum Ogól no kształ cą ce od 5 lat
re ali zu je pro jekt edu ka cyj ny – kla sy
mun du ro we. Od po cząt ku swo je go ist -
nie nia bu dzi ły one du że za in te re so wa -
nie, po nie waż na uka w nich jest nie -
stan dar do wa. Ucznio wie do szko ły
przy cho dzą w mun du rach i ma ją do dat -
ko we przed mio ty zwią za ne z pro jek -
tem.

– W kla sie pierw szej jest to edu ka cja
woj sko wa, w dru giej – po li cyj na,
a w trze ciej po żar ni cza – mó wi Ka ta rzy -
na Szwar czyń ska, na uczy ciel ka ZSZ.

Za ję cia są na praw dę cie ka we. – Tre -
nin gi, musz tra, po li go ny, strzel ni ca – wy -
mie nia ją jed nym tchem ucznio wie klas
mun du ro wych Alek san dra Proć, Wik to -
ria Żu kow ska oraz Da niel Szczo dry.

Jak przy zna je Ka ta rzy na Szwar -
czyń ska, ab sol wen ci „mun du rów ki”
są teo re tycz nie i spraw no ścio wo przy -
go to wa ni do te go, aby w przy szło ści
sta rać się o pra cę w służ bach mun du -
ro wych. Koń cząc szko łę otrzy mu ją
spe cjal ny cer ty fi kat, któ ry np. w re -
kru ta cji do po li cji da je im dwa do dat -
ko we punk ty.

Z ko lei w tech ni kum moż na kształ -
cić się w na stę pu ją cych kie run -
kach: tech nik gór nic twa pod -
ziem ne go, tech nik elek tryk,
tech nik me cha nik. Tu taj mło -
dzież nie tyl ko zdo by wa za wód,
ale ma moż li wość po dej ścia do
ma tu ry, a po jej zda niu – kon ty -
nu owa nia swo jej ścież ki za wo -
do wej na stu diach.

W szko le za wo do wej uczą się
przy szli gór ni cy eks plo ata cji
pod ziem nej, elek try cy, a w kla -
sach wie lo za wo do wych ucznio -
wie, któ rzy wy bra li m.in. za wód
fry zje ra, me cha ni ka sa mo cho do -
we go, ku cha rza, bla cha rza, la -
kier ni ka.

– Za le ży nam, aby na si ab sol -
wen ci by li przy go to wa ni do wej -
ścia na ry nek pra cy. Otrzy mu ją
od nas wy kształ ce nie za wo do we,
a ucznio wie li ceum i tech ni kum
są przy go to wa ni do pod ję cia stu -
diów – do da je dy rek tor szko ły Gra ży na
Dą brow ska.

Już nie dłu go ucznio wie trze cich
klas gim na zjum bę dą po dej mo wać de -
cy zję, gdzie kon ty nu ować na ukę, ja ką
szko łę wy brać. ZSZ nr 2 ca ły czas dba
o atrak cyj ną ofer tę dla gim na zja li -
stów. W naj bliż szym cza sie pla nu je
zor ga ni zo wać kształ ce nie w no wych
kie run kach: dla szko ły za wo do wej bę -
dą to ślu sarz i mon ter ma szyn i urzą -
dzeń, a dla tech ni kum – tech nik han -

dlo wiec. Dla li ceum jest pro po zy cja
no we go pro jek tu edu ka cyj ne go – Ko -
sme ty ka i wi zaż. Szko ła chce rów nież
przy go to wać ofer tę dla osób do ro -
słych w po sta ci kur sów kwa li fi ka cyj -
nych dla za wo dów gór ni ka i elek try ka
(wie czo ro we bez płat ne) i li ceum
ogól no kształ cą ce go w sys -
te mie wie czo ro wym.

W ZSZ nr 2 dba się o to,
aby mło dzież mo gła uczyć
się za wo du na no wo cze snym
sprzę cie. Do dys po zy cji są
m.in. no wo cze sna to kar ka,
fre zar ka, pra cow nie tech -
nicz ne, róż no rod ne opro gra -
mo wa nia, sprzęt kom pu te ro -
wy oraz zmo der ni zo wa na sa -
la gim na stycz na.

Ucznio wie mo gą rów nież
uczest ni czyć w pro jek tach
unij nych i zdo by wać do dat -
ko we upraw nie nia.

– Przez czte ry la ta
w szko le zdo by wa łem wie -
dzę i do świad cze nie. Tech ni -
kum elek trycz ne umoż li wia
mi pod ję cie pra cy w róż nych
za kła dach i fir mach. Dzię ki
udzia ło wi w pro jek tach unij -
nych mie li śmy tak że moż li wość ukoń -
cze nia do dat ko wych kur sów elek trycz -
nych i kur su pra wa jaz dy – mó wi Da -
niel Gór ka, uczeń kla sy czwar tej, lau re -

at ogól no pol skie go kon kur su
„No wa tor ska elek try ka”. Ta -
kie moż li wo ści dał pro jekt
„Mam za wód – mam pra cę
w re gio nie” re ali zo wa ny
przez Po wiat Gli wic ki.

– Dzię ki te mu pro jek to wi
uczest ni czy li śmy w kur sach
spa wa cza i na wóz ki wi dło -
we. Mie li śmy prak ty ki w wie -
lu za kła dach pra cy i na ko pal -
ni – do da je Mar tin Do brzań -

ski, uczeń kla sy czwar tej tech ni kum me -
cha nicz ne go.

Da niel i Mar tin pod kre śla ją rów -
nież, że w szko le pa nu je bar dzo do bra
at mos fe ra, za wsze moż na li czyć na po -
moc na uczy cie li i wziąć udział w za ję -
ciach do dat ko wych. A li sta pro jek tów
re ali zo wa nych przez szko łę jest dłu ga:
są to m.in. ak cja Mam Ha ka na ra ka
oraz pro jek ty: In no wa cje pe da go gicz -
ne; START, czy li szko ła twór cza, roz -
wi ja ją ca ta len ty w po wie cie gli wic kim
oraz wspo mnia ny już pro jekt edu ka -
cyj ny – kla sy mun du ro we.

Po nad to w pla ców ce dzia ła Szkol na
Aka de mia Fil mo wa oraz jest wy da wa -
na ga zet ka szkol na pt. De Fac to. 

Ucznio wie bio rą też czyn ny udział
w ży ciu spo łecz no ści knu row skiej. An ga -
żu ją się w Dni In te gra cji Knu ro wa, w ak -
cje Pol skie go Czer wo ne go Krzy ża i ob -
cho dy Dnia Nie pod le gło ści, pod czas któ -
rych co ro ku kla sy pierw sze li ceum mun -
du ro we go skła da ją uro czy ste ślu bo wa nie.
Szko ła współ pra cu je ze śro do wi skiem lo -
kal nym m.in. z przed szko la mi, wyż szy mi
uczel nia mi oraz jed nost ką woj sko wą.

W ZSZ nr 2 ucznio wie kształ cą się,
na by wa ją kon kret ne umie jęt no ści,
zdo by wa ją za wód, zwięk sza jąc
przy tym swo je szan se na ryn ku pra cy,
ale też ma ją moż li wość oraz wa run ki
do roz wi ja nia swo ich pa sji i za in te re -
so wań. (SoG)

Eg za mi ny zda wa ne przez uczniów
za sad ni czej szko ły i tech ni kum, zdo -
by wa ją cych za wód elek try ka.

Kształ cą… za wo do wo! 

W zmo der ni zo wa nej sa li gim na stycz nej or ga ni zo wa ne są tak że cie ka we wy da rze nia.
W ubie głym ro ku od był się tu taj m.in. Dzień Spor tu – na rzecz ak cji Mam Ha ka na Ra ka
w Knu ro wie. 
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Tak pre zen tu ją się ucznio wie kla sy mun du ro wej.

Ucznio wie na by wa ją prak tycz ne
umie jęt no ści na no wo cze snych
urzą dze niach. 
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Ze spół Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie to szko ła o bo ga tej tra dy cji
kształ ce nia za wo do we go. Już od 70 lat mło dzież uczy się w niej kon kret -
ne go fa chu i prak tycz nych umie jęt no ści za wo do wych. Po cząt ki pla ców ki
się ga ją 1945 ro ku, kie dy to roz po czę ła dzia łal ność Szko ła Do kształ ca ją ca
Za wo do wa przy KWK Knu rów. Przez te 70 lat szko ła prze kształ ci ła się
i wzbo ga ci ła swo ją ofer tę edu ka cyj ną.
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WY GRAJ Z NA MI

Poniżej za miesz cza my dwa py ta nia. Wśród osób, któ re od po -
wie dzą na nie pra wi dło wo, roz lo su je my wy gra ną – dra bi nę ufun -
do wa ną przez PT KRUS w Gli wi cach. Na od po wie dzi cze ka my
do 28 lu te go. Na le ży nad sy łać je na ad res ma ilo wy: re dak -
cja@sta ro stwo.gli wi ce.pl lub pocz to wy: „Wia do mo ści Po wia tu
Gli wic kie go”, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-100 Gli wi ce.
Py ta nia kon kur so we:
1. Przy ob słu dze knu rów w wie ku po wy żej 9 mie się cy po win -
ni pra co wać:
a. ko bie ty i mło do cia ni,
b. sil ni męż czyź ni, 
c. oso by sła be fi zycz nie i nie peł no spraw ne.
2. Oso by, któ re nie po win ny po ma gać pod czas bo le snych za -
bie gów we te ry na ryj nych to: 
a. oso by sta le ob słu gu ją ce zwie rzę ta, 
b. po moc we te ry na rza,
c. są sie dzi.
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.). 

Pra ca rol ni ka przy pro duk cji zwie rzę cej ma cha rak ter
cią gły, czyn no ści wy ko ny wa ne są co dzien nie bez
wzglę du na po rę ro ku, dni świą tecz ne czy po go dę. Po -
nad to jest to pra ca o nie nor mo wa nym cza sie, co wy -
ni ka ze spe cy fi ki sa mej pra cy, czy li m.in. kar mie nia
zwie rząt, usu wa nia obor ni ka, ście le nia czy prze pro wa -
dza nia za bie gów zoo tech nicz nych i we te ry na ryj nych.
Spe cy fi ka ta kiej pra cy po wo du je ogól ne prze mę cze -
nie or ga ni zmu, w szcze gól no ści przy du żej in ten sy fi ka -
cji prac, a to mo że do pro wa dzić do zmniej sze nia kon -
cen tra cji w trak cie wy ko ny wa nia czyn no ści, osła bie -
nia re flek su i ogól ne go ob ni że nia per cep cji czło wie ka. 
Do pro duk cji zwie rzę cej za li cza my m.in. ho dow lę trzo dy
chlew nej. Obec nie sto so wa ne tech no lo gie cho wu i ho dow li
trzo dy chlew nej są bar dzo zróż ni co wa ne. W no wych zme -
cha ni zo wa nych obiek tach za gro że nia wy pad ko we są prak -
tycz nie nie wiel kie. Na to miast w ma łych i star szych obiek -
tach, gdzie ilość zwie rząt jest du ża a sto pień me cha ni za cji
nie wiel ki, ist nie je wie le za gro żeń wy ni ka ją cych z ko niecz no -
ści ob słu gi zwie rząt przez lu dzi. Do wy pad ków naj czę ściej
do cho dzi na sku tek nie wie dzy na te mat za cho wań zwie rząt,

igno ro wa nia za gro żeń oraz bra ku wy obraź ni pra cu ją cych
osób. Do wy pad ków zwią za nych z ob słu gą trzo dy chlew nej
naj czę ściej do cho dzi pod czas: kar mie nia, trans por tu tucz ni -
ków i wy rzu ca nia obor ni ka. Nie bez pie czeń stwo stwa rza ją
kar mią ce ma cio ry, gdyż bro niąc swo ich pro siąt mo gą za ata -
ko wać na wet oso by do brze im zna ne. Na le ży pa mię tać, że
po sia da ją bar dzo ostre kły i po ką sa nia sta no wią za gro że nia
dla lu dzi – przy uszko dze niu tęt ni cy udo wej do wy krwa wie -
nia do cho dzi w cią gu kil ku dzie się ciu se kund. Dla te go war to
za mon to wać dla ma cior kar mią cych spe cjal ne koj ce eli mi nu -
ją ce moż li wość za ata ko wa nia przez ma cio rę na wet wte dy,
gdy pro się ta kwi czą pod czas za bie gów ho dow la nych. Rów -

nie nie bez piecz ne są knu ry, dla te -
go po win ny prze by wać w osob -
nych koj cach.

Przy ob słu dze trzo dy chlew nej
na le ży sto so wać się do pod sta wo -
wych za sad bez pie czeń stwa pra cy
i pod sta wo wych za sad hi gie ny.

Za sa dy bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy ob słu dze
zwie rząt:
– w bu dyn kach in wen tar skich po wi nien za wsze pa no wać po -
rzą dek, nie uży wa ne w da nej chwi li ostre na rzę dzia na le ży
prze cho wy wać osob no. Nie wol no za sta wiać przejść i ko ry -
ta rzy;
– otwo ry drzwio we po miesz czeń go spo dar skich po win ny
być po zba wio ne pro gów;
– nie obu do wa ne otwo ry w stro pach słu żą ce za zwy czaj
do zrzu ca nia pasz po win ny być za bez pie czo ne li stwą przy po -
dło go wą o wy so ko ści mi ni mum 15 cm i po rę cza mi o wy so -
ko ści 1,1 m;
– po wierzch nie sta no wisk dla zwie rząt po win ny być na ty le
du że, aby był moż li wy swo bod ny do stęp do nich;

– sil ne zwie rzę ta go spo dar skie, np. knu ry po win -
ny w mia rę moż li wo ści ob słu gi wać sta le te sa me
oso by;
– przy ob słu dze knu rów w wie ku po wy żej 9 mie -
się cy nie po win ny pra co wać ko bie ty i mło do cia -
ni oraz oso by sła be fi zycz nie i nie peł no spraw ne;
– za ła du nek i roz ła du nek zwie rząt na środ ki
trans por tu po wi nien od by wać się z uży ciem wła -
ści wych ramp. Tra sę przej ścia zwie rząt na le ży
tak za bez pie czyć, aby zwie rzę ta mo gły prze -
miesz czać się w okre ślo nym kie run ku. Krzyk
i bi cie zwie rząt pod czas prze pę dza nia i za ła dun -
ku są nie do pusz czal ne. Prze pę dza nie jest spraw -
ne i mniej stre su ją ce, je śli uży wa się do te go ce lu
spe cjal nych płyt; 
– po miesz cze nia in wen tar skie, wy bie gi i okól ni ki
dla zwie rząt po win ny być czy ste i okre so wo de -

zyn fe ko wa ne, po zba wio ne pro gów w przej ściach;
– nie do zwo lo ne jest bi cie zwie rząt i ich stra sze nie, a sta no wi -
ska zwie rząt zło śli wych na le ży ozna ko wać ostrze gaw czo
a do ce lo wo zwie rzę ta te od izo lo wać;
– wcho dząc mię dzy zwie rzę ta, a szcze gól nie zbli ża jąc się
do nich od ty łu, na le ży je o tym uprze dzić gło sem;
– oso by sta le ob słu gu ją ce zwie rzę ta nie po win ny po ma gać
w wy ko ny wa niu bo le snych za bie gów we te ry na ryj nych.

Wła sna wy obraź nia i świa do mość wy stę pu ją cych za gro -
żeń przy ob słu dze trzo dy chlew nej i po zo sta łych zwie rząt to
naj lep szy spo sób, aby unik nąć wie lu nie szczęść i tra ge dii
ludz kich.

KRUS pro mu je bez piecz ną pra cę 

Do brze trak tu jesz –
mniej ry zy ku jesz

W ostat nim nu me rze „Wia do mo ści
Po wia tu Gli wic kie go” omó wi łem
kwe stie do ty czą ce ra chun ków
ban ko wych. Kon ty nu ując te mat
chciał bym zwró cić uwa gę
na spra wy zwią za ne z prze no sze -
niem ra chun ku i je go pod sta wo we
ro dza je. 
Pa mię tać mu si my, że na wnio sek klien -
ta bank jest zo bo wią za ny do za mknię cia
je go ra chun ku. 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. Klient pra gną cy zmie nić bank
mo że zwró cić się o po moc do ban ku,
w któ rym chce mieć no wy ra chu nek. 

No wy bank po wi nien za ła twić for -
mal no ści zwią za ne z za mknię ciem sta re -
go ra chun ku, prze la niem zgro ma dzo nych
na kon cie środ ków na no we kon to i po -
wia do mie niem osób trze cich (np. ZUS -u)
o no wym nu me rze ra chun ku. Ca ła usłu ga
bę dzie bez płat na, o ile przy tej oka zji nie
po ja wią się ja kieś nie stan dar do we czyn -
no ści. Wów czas bank mo że ob cią żyć
klien ta opła tą (jak rów nież w sy tu acji za -
mknię cia sta re go ra chun ku przed upły -
wem ro ku od je go za ło że nia). War to
zwró cić uwa gę na ta kie za pi sy przy za -
wie ra niu umo wy. Na le ży pa mię tać, że
fakt prze nie sie nia ra chun ku do no we go
ban ku nie zwal nia klien ta od ure gu lo wa -
nia ewen tu al nych na leż nych dłu gów wo -
bec po przed nie go ban ku.

Pod sta wo we ro dza je ra chun ków
ban ko wych to kon to oso bi ste i kon to
oszczęd no ścio we. 

Kon to oso bi ste jest ro dza jem ra -
chun ku prze zna czo nym dla osób pry -
wat nych. Słu ży do otrzy my wa nia i bez -
piecz ne go prze cho wy wa nia środ ków
pie nięż nych (np. wy na gro dzeń czy
świad czeń ZUS -u) oraz wy ko ny wa nia

p o d  s t a  w o  -
wych ope ra cji
ban ko wych,
ta kich jak
prze le wy, wy -
pła ty i wpła ty
za po mo cą
ban ko ma tów
(wpła to ma tów) lub w pla ców ce ban ko -
wej, płat no ści za po mo cą kar ty płat ni -
czej.

W związ ku z tym, że środ ki gro ma -
dzo ne na kon cie oso bi stym są za zwy czaj
opro cen to wa ne bar dzo ni sko, war to po -
my śleć o za ło że niu do dat ko we go kon ta
o wyż szym opro cen to wa niu, tzw. kon ta
oszczęd no ścio we go. Jest ono al ter na ty -
wą do lo ka ty, z tym że środ ki z kon ta
oszczęd no ścio we go nie są blo ko wa ne
na ja kiś czas (jak to ma miej sce przy lo -
ka tach ter mi no wych). Kon to oszczęd no -
ścio we nie słu ży (jak kon to oso bi ste)
do pła ce nia, więc ope ra cje, ja kie mo że -
my z nie go wy ko nać, to za zwy czaj je dy -
nie wpła ta na kon to i wy pła ta z nie go.
Na kon cie oszczęd no ścio wym moż na
trzy mać wol ne środ ki pie nięż ne – na tym
kon cie one pro cen tu ją, ale klient mo że je
pod jąć w do god nej chwi li. Aby za ło żyć
kon to oszczęd no ścio we, na le ży zwró cić
się do ban ku, w któ rym po sia da się kon -
to oso bi ste. Jest ono za zwy czaj za kła da -
ne od rę ki ja ko sub kon to, czy li kon to do -
dat ko we do kon ta głów ne go. Kon to
oszczęd no ścio we to wy god ny spo sób
oszczę dza nia, ale i do bry po czą tek na uki
in we sto wa nia – po mna ża nia drob nych
kwot. Sys te ma tycz ne od kła da nie na wet
bar dzo nie wiel kich sum po ma ga we wła -
ści wym za rzą dza niu go tów ką i uła twia
kon tro lę wy dat ków. 

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

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

Ra chun ki ban ko we (3)

Cen trum Kształ ce nia Za wo do we go
w Gli wi cach za pra sza oso by po zo -
sta ją ce bez za trud nie nia na kur sy
w ra mach pro jek tu „Ak ty wi za cja
za wo do wa klu czem do suk ce su”.
Uczest ni ka mi pro jek tu mo gą być oso by
w wie ku 18-30 lat (prze wi du je się
udział 36 ko biet i 24 męż czyzn), po zo -
sta ją ce bez za trud nie nia (w tym za re je -
stro wa ne w PUP) i za miesz ku ją ce
na te re nie woj. ślą skie go. Wszyst kie
oso by mu szą mieć mak sy mal ne śred nie
wy kształ ce nie (pod sta wo we, gim na -
zjal ne, po nad gim na zjal ne).

Udział w pro jek cie obej mie m.in.:
dwa dwu go dzin ne spo tka nia z do rad cą
za wo do wym, pod czas któ rych zo sta ną
przy go to wa ne In dy wi du al ne Pla ny
Dzia ła nia (ich ce lem bę dzie okre śle nie
ścież ki roz wo ju uczest ni ka pro jek tu);
szko le nia z ak tyw ne go po szu ki wa nia
pra cy, przy go to wy wa nia do ku men tów
apli ka cyj nych i za gad nień praw nych
oraz szko le nia za wo do we w opar ciu

o In dy wi du al ny Plan Dzia ła nia (w gru -
pach 15-oso bo wych):
– pra cow nik ochro ny fi zycz nej bez li -
cen cji, 
– opie kun oso by star szej, 
– te le mar ke ter, 
– pra cow nik cen trum ob słu gi te le fo -
nicz nej. 

Or ga ni za to rzy za pew nia ją wy ży wie -
nie uczest ni ków. Oso bom uczest ni czą -
cym w szko le niach ofe ro wa ne są: 3-
mie sięcz ne sta że w za wo dach ści śle po -
wią za nych ze szko le nia mi (z wy na gro -
dze niem 1 600,00 zł na mie siąc), do da -
tek szko le nio wy po 562,12 zł za udział
w szko le niach, ubez pie cze nie NNW. 

Szcze gó ło we in for ma cje moż na
uzy skać w sie dzi bie ośrod ka w Gli wi -
cach, ul. Wy szyń skie go 11 lub pod nr
tel. 32 231 11 81, 697 818 625.

Pro jekt jest współ fi nan so wa ny ze
środ ków Unii Eu ro pej skiej, w ra mach
Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne go. 

(SzB)

Szko le nia dla bez ro bot nych 

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.

Ra dzi Kry sty na Krę -
giel, kie row nik Pla -
c ó w  k i  T e  r e  n o  w e j
KRUS  w Gli wi cach.

Nasz po przed ni kon kurs wy grał Da mian Wą sik
z Czar ko wa. Na zdję ciu w chwi lę po ode bra niu
na gro dy, dra bi ny ufun do wa nej przez Pla ców kę
Te re no wą KRUS w Gli wi cach. 
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Fotowarsz ta ty
Woj ciech Ba ran zna ny ja ko Fo to ma -
niak – fo to re por ter zwią za ny z kil ko -
ma ty tu ła mi pra so wy mi w Gli wi -
cach, któ re pu bli ku ją je go zdję cia,
za pra sza na warsz ta ty fo to gra ficz ne.

Warsz ta ty pt. „Fo to gra fo wa nie nie jest
trud ne” od bę dą się wKnu ro wie wso bo tę21
lu te go o godz. 14.00 w ka wiar ni Masz kie ty
przy ul. Ka pe la nów Woj sko wych 2e. Wstęp
wol ny, wska za ne jest przy nie sie nie wła sne -
go sprzę tu fo to gra ficz ne go. (RG)

Wśród ad re sa tów ko re spon den cji
są do wej czę sto pa nu je prze ko na -
nie, że nie ode bra nie jej oso bi ście
nie wy wo łu je żad nych skut ków
praw nych. Nic bar dziej myl ne go.

– W ar ty ku le 139 Ko dek su po stę po -
wa nia cy wil ne go po ja wia ją się za pi sy
o tzw. do rę cze niach pism pro ce so wych
w spo sób za stęp czy. Ten prze pis moż na
roz pa try wać w dwóch aspek tach.
W pierw szym da je szan se wie rzy cie -
lom na to, by wy eg ze kwo wać na leż ne
im środ ki na wet wte dy, gdy dłuż nik nie
od bie ra kie ro wa nej do nie go ko re spon -
den cji. W dru gim chro ni dłuż ni ków,
któ rzy nie wie dzie li o to czą cych się
prze ciw nim po stę po wa niom – in for -
mu je Mał go rza ta Su piń ska z Biu ra Po -
rad Oby wa tel skich.

OD MO WA PRZY JĘ CIA KO RE -
SPON DEN CJI A JEJ SKUT KI

Zgod nie z brzmie niem §1 art. 139 ko re -
spon den cja są do wa mo że być po zo sta -
wio na w urzę dzie pocz to wym wła ści -
wej gmi ny, a za wia do mie nie o zło że niu
ko re spon den cji (awi zo) ma zo stać
umiesz czo ne w drzwiach miesz ka nia
ad re sa ta, ze wska za niem gdzie i kie dy
pi smo po zo sta wio no oraz wska za niem
ter mi nu do je go ode bra nia. Ta kie po -
wia do mie nie mo że na stą pić dwu krot -
nie. Po bez sku tecz nym upły wie tych
dwóch ter mi nów, pi smo uwa ża się
za do rę czo ne. Wa run kiem sku tecz ne go
do rę cze nia we wska za ny spo sób jest to,
że by ad re sat ko re spon den cji miesz kał
pod wska za nym ad re sem. 

– Czę sto do cho dzi do sy tu acji, że
ad re sat ko re spon den cji od ma wia jej
przy ję cia, gdy wi dzi, że jest to ko re -
spon den cja są do wa. Wów czas li sto -
nosz do ko nu je ad no ta cji o od mo wie
przy ję cia, a do rę cze nie uzna je się
za sku tecz ne. Jak wi dać, od mo wa przy -
ję cia pi sma nie spra wi, że da na spra wa
nie bę dzie się to czyć. Na le ży zwró cić
tak że uwa gę, że je że li ko re spon den cję
od bie ra oso ba trze cia, to na niej spo -
czy wa obo wią zek po wia do mie nia ad re -
sa ta o tej że ko re spon den cji i nie jed no -
krot nie o tre ści tam za war tej. Co do za -
sa dy, na nic zda się póź niej tłu ma cze nie
ad re sa ta ko re spon den cji, że o ni czym
nie wie dział, bo nikt mu nie prze ka zał
li stu, chy ba że ad re sat bę dzie w sta nie

upraw do po dob nić przy czy nę nie po -
wia do mie nia go o tre ści ko re spon den -
cji (np. kon flikt z żo ną, mę żem itp.) –
pod kre śla Mał go rza ta Su piń ska.

W po wyż szym za kre sie na le ży
zwró cić uwa gę tak że na fakt, iż zgod nie
z art. 136 kpc. stro ny po stę po wa nia już
to czą ce go się ma ją obo wią zek za wia do -
mić sąd o każ dej zmia nie swo je go ad re -
su za miesz ka nia. Brak po wia do mie nia,
czy li za nie dba nie te go obo wiąz ku skut -
ku je tym, że pi sma są do we po zo sta wia
się w ak tach ze skut kiem do rę cze nia. 

KIE DY KO RE SPON DEN CJA
TRA FIA POD ZŁY AD RES

Zda rza się jed nak rów nież i tak, że ad -
re sat nie był w sta nie ode brać ko re -
spon den cji – z tej przy czy ny, że
pod ad re sem, na któ ry by ła wy sy ła na
nie miesz ka od lat, a o to czą cej się
spra wie nie miał po ję cia. Z re gu ły ta ka
sy tu acja ma miej sce, gdy po wód czy
też wnio sko daw ca nie usta lił pra wi dło -
we go ad re su po zwa ne go czy też
uczest ni ka po stę po wa nia, a ko re spon -
den cja zo sta ła po zo sta wio na w ak tach
są do wych ze skut kiem do rę cze nia.

O wy da niu przez sąd orze cze nia,
nie jed no krot nie nie ko rzyst ne go, ad re sat
nie ode bra nej ko re spon den cji do wia du je
się do pie ro po wsz czę ciu przez ko mor -
ni ka po stę po wa nia eg ze ku cyj ne go. 

– Z ta kiej sy tu acji jest jed nak wyj -
ście. Zgod nie z za pi sem § 5 art. 139 ad -
re sat ko re spon den cji są do wej, któ ry do -
wie dział się od ko mor ni ka, że zo stał
wy da ny prze ciw nie mu wy rok, na kaz
za pła ty, mo że wy stą pić do są du o wy da -
nie spe cjal ne go za świad cze nia. W tym -
że za świad cze niu sąd stwier dza, że wy -
rok za ocz ny bądź na kaz za pła ty zo stał
uzna ny za do rę czo ny w try bie okre ślo -
nym w art. 139 § 1 kpc. Ta kie za świad -
cze nie umoż li wi wstrzy ma nie po stę po -
wa nia eg ze ku cyj ne go na czas wy ja śnie -
nia przez dłuż ni ka – ad re sa ta ko re spon -
den cji wszel kich oko licz no ści spra wy –
tłu ma czy Mał go rza ta Su piń ska. 

W mo men cie wsz czę cia po stę po wa -
nia eg ze ku cyj ne go ko mor nik przed sta -
wia dłuż ni ko wi pod sta wę praw ną swych
żą dań – wska zu je sy gna tu rę akt oraz
sąd, któ ry wy dał wy rok lub na kaz. Dzię -
ki te mu dłuż nik mo że skon tak to wać się
z tym że są dem i usta lić co to za wy rok,

na kaz i dla -
cze go nie
zo stał o nim
p o  w i a  d o  -
mio ny. 

– Je że li mia ło miej sce do rę cze nie
za stęp cze, a do dat ko wo ko re spon den -
cja by ła kie ro wa na na nie ak tu al ny ad -
res dłuż ni ka, to wów czas mo że on
zwró cić się do są du o ko pię akt spra wy
(po zew i na kaz za pła ty, wy rok) i wy stą -
pić ze sprze ci wem, któ ry bę dzie za wie -
rał wnio sek o przy wró ce nie ter mi nu
do do ko na nia czyn no ści. W tym że pi -
śmie oprócz od wo ła nia się od wy da ne -
go orze cze nia na le ży wy ja śnić są do wi,
dla cze go ter min po wi nien zo stać przy -
wró co ny. Wnie sie nie sprze ci wu wraz
z za świad cze niem są du o przy wró ce nie
ter mi nu mo że uchro nić dłuż ni ka
przed eg ze ku cją ko mor ni czą do cza su
wy ja śnie nia spra wy. Istot ne zna cze nie
ma rów nież fakt, je śli do rę cze nie za -
stęp cze orze cze nia są do we go mia ło
miej sce na in ny ad res ani że li na ten,
na któ ry ko mor nik skie ro wał za wia do -
mie nie o wsz czę ciu eg ze ku cji; w myśl
art. 820 (3) §1 kpc. ko mor nik za wie sza
na wnio sek dłuż ni ka po stę po wa nie eg -
ze ku cyj ne pro wa dzo ne na pod sta wie
wy ro ku za ocz ne go, na ka zu za pła ty wy -
da ne go w po stę po wa niu na ka zo wym,
upo mi naw czym i elek tro nicz nym po -
stę po wa niu upo mi naw czym, je że li
dłuż nik przed sta wi za świad cze nie wy -
da ne na pod sta wie art. 139§5 kpc.
z któ re go wy ni ka, że wy rok za ocz ny
lub na kaz za pła ty zo stał do rę czo ny
na in ny ad res ani że li miej sce za miesz -
ka nia usta lo ne w po stę po wa niu eg ze -
ku cyj nym. Po wyż sza pro ce du ra jest
bar dzo waż na, zwłasz cza z punk tu wi -
dze nia wy stę pu ją cych w ob ro cie praw -
nym prze ter mi no wa nych wie rzy tel no -
ści. Kie dy np. po 10 la tach fir ma win -
dy ka cyj na chce ścią gnąć na leż ność
za nie za pła co ny ra chu nek – to na niej
spo czy wa obo wią zek usta le nia ak tu al -
ne go miej sca za miesz ka nia. Jed nak tę
pro ce du rę moż na za sto so wać tyl ko
w przy pad ku, gdy ktoś zmie nił ad res,
cza sem na wet już i na zwi sko, a wie rzy -
ciel nie usta lił ak tu al nych da nych i ko -
re spon den cja by ła kie ro wa na na nie -
wła ści wy ad res. Z ca łą pew no ścią nie
bę dzie moż na za sto so wać tych prze pi -
sów, gdy kie dyś od mó wi li śmy przy ję -
cia ko re spon den cji li cząc, że nas to nie
do ty czy i nie bę dzie dal szych kon se -
kwen cji – in for mu je do rad ca Su piń ska. 

Opr. SoG

Ze spraw Biu ra Po rad Oby wa tel skich

Do rę cze nia są do we
Ka sa Rol ni cze go Ubez pie cze nia
Spo łecz ne go za chę ca wszyst kich
rol ni ków do udzia łu w XIII edy cji
Ogól no kra jo we go Kon kur su Bez -
piecz ne Go spo dar stwo Rol ne or ga -
ni zo wa ne go wspól nie z Mi ni ster -
stwem Rol nic twa i Roz wo ju Wsi,
Pań stwo wą In spek cją Pra cy oraz
in ny mi in sty tu cja mi. 
Ce lem kon kur su jest pro mo cja za sad
ochro ny zdro wia i ży cia w go spo dar -
stwach rol nych. Wa run kiem uczest nic -
twa w nim jest zgło sze nie go spo dar stwa
rol ne go w Pla ców ce Te re no wej KRUS
w Gli wi cach w ter mi nie do 31 mar ca.
For mu la rze zgło sze nio we i szcze gó ło -
we in for ma cje o wa run kach udzia łu
w kon kur sie do stęp ne są w Pla ców ce
Te re no wej KRUS w Gli wi cach –
tel. 32 302 90 12, a tak że na stro nie in -
ter ne to wej KRUS – www.krus.gov.pl.

Ko mi sje kon kur so we w zgło szo -
nych go spo dar stwach bę dą oce niać ele -
men ty wpły wa ją ce bez po śred nio
na bez pie czeń stwo pra cy, ta kie jak: ład
i po rzą dek w ob rę bie po dwó rza, za bu -
do wań i sta no wisk pra cy; stan bu dyn -
ków in wen tar skich i go spo dar czych,
w tym scho dów i uży wa nych dra bin

oraz in sta la cji i urzą dzeń elek trycz -
nych; wy po sa że nie ma szyn i urzą dzeń
uży wa nych w go spo dar stwie w osło ny
ru cho mych czę ści, pod po ry i in ne za -
bez pie cze nia przed wy pad ka mi; stan
tech nicz ny ma szyn i urzą dzeń sto so wa -
nych w go spo dar stwie; wa run ki ob słu -
gi i by to wa nia zwie rząt go spo dar skich;
sto so wa nie, stan i ja kość środ ków
ochro ny oso bi stej; roz wią za nia or ga ni -
za cyj ne, tech no lo gicz ne i tech nicz ne
wpły wa ją ce na bez pie czeń stwo osób
pra cu ją cych i prze by wa ją cych w go -
spo dar stwie rol nym oraz es te ty kę go -
spo darstw.

– Przy stą pie nie do kon kur su to
szan sa i oka zja do po pra wy sta nu bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy we wła -
snym go spo dar stwie rol nym, to spraw -
dzian efek tów swo jej pra cy i wpro wa -
dzo nych in no wa cji czy ulep szeń
na rzecz po pra wy bez pie czeń stwa pra -
cy. Zdo by ta przy oka zji uczest nic twa
w kon kur sie na gro da sta no wi do dat ko -
wą mo ty wa cję i pro mo cję dla lau re ata
i re gio nu, z któ re go się wy wo dzi – za -
chę ca do udzia łu Kry sty na Krę giel,
kie row nik PT KRUS w Gli wi cach. 

(SoG)

Kon kurs na bez piecz ne
go spo dar stwo rol ne

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. Za pi sy te le fo nicz nie pod nr. 781 130 900. 

Małgorzata Supińska

W ub. ro ku pierw sze miej sce w na szym re jo nie zdo by ło go spo dar stwo pań -
stwa Ru si nów z Przy szo wic.
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Od dział PTTK Zie mi Gli wic kiej za -
pra sza na cie ka we wy ciecz ki tu ry -
stycz no -kra jo znaw cze.
� 28 lu te go – Zie mia Ząb ko wic ka
� 21-22 mar ca – Sank tu aria Zie mi
Kłodz kiej
� 17-19 kwiet nia – Roz po czę cie se zo -
nu tu ry stycz ne go: Kro ku sy
� 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, e -ma il: gli wi -
cepttk@pocz ta.onet.pl oraz na stro nie
in ter ne to wej http://gli wi ce.pttk.pl. (RG)

Cie ka we wy ciecz ki

W imie niu Za rzą du, Ko mi sji Re wi zyj nej oraz Za wod ni ków Klu bu LKS 
„Vic to ria” Pil cho wi ce, prze ka zu ję naj szczer sze kon do len cje 

Pa ni Gra ży nie Jań czak
z po wo du śmier ci Oj ca 

śp. ZYG MUN TA GAR CZEW SKIE GO.
Ko le żan ko Gra ży no, wo bec cio su, któ ry spadł na Pań stwa Ro dzi nę, nie ła two

zna leźć sło wa otu chy. Moż na je dy nie ży czyć sił do znie sie nia te go bó lu, któ ry
tyl ko czas mo że zła go dzić. Pro si my przy jąć od nas wy ra zy naj szczer sze go

współ czu cia.
Pre zes Za rzą du
Ewa Kul czy na

Za stęp cy Wój ta Gmi ny Gie rał to wi ce
Pa nu Ja nu szo wi Ko ru so wi

po śmier ci

żo ny HA LI NY

szcze re wy ra zy głę bo kie go współ czu cia
i sło wa wspar cia w tych trud nych chwi lach

skła da ją

Sta ro sta Gli wic ki Wal de mar Do mbek w imie niu Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go
Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go An drzej Ku rek wraz z Rad ny mi
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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
No wy Rok. Ma te ria ły pro mo cyj ne Po -
wia tu Gli wic kie go otrzy mu ją: Ja dwi ga
Sal wa, Elż bie ta Sto lar czyk oraz Anie la
Su chan. 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 24 lu te go
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. Gmi na, z któ rej po cho dzi chór Tryl.
2. Zi mo wa prze rwa szkol na. 
3. W ten dzień za ja da my się pącz ka mi.

4. „XII… Fe sti wal Ko lęd i Pa sto ra łek”
– od był się w Dą brów ce. 
5. Dzień Za ko cha nych. 

Py ta nia do krzy żów ki:WIADOMOŚCI POWIATU GLIWICKIEGO 
Redaktor naczelna: Romana Gozdek Zespół: Magdalena Fiszer-Rębisz, Sonia Guzik 

Skład: Aniela Olbrzymek
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Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów, zastrzega sobie prawo do
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WIADOMOŚCI POWIATU GLIWICKIEGO 
są bezpłatnym miesięcznikiem
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ze środków Powiatu Gliwickiego. 

W Tusty Szwortek tusto zjymy
Krepli richtig wiela trza
Niy na darmo przeca wiymy
Że post przidzie richtig - ja.. Bro ni sław Wą tro ba

Ślą ska frasz ka

Tusty Czwortek 

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

Czwo ro zna jo mych, któ rzy po zna li się
w pra cy w jed nej z po wia to wych szkół,
już od czte rech lat uma wia się w swo ich
do mach, aby wza jem nie po dej mo wać
się wy szu ka ny mi ko la cja mi. Od pew ne -
go cza su for mu ła ku li nar nych spo tkań
zo sta ła roz bu do wa na o „prze bie ran ki”.
Go spo darz przy go to wu je stra wę dla
cia ła, a go ście wy my śla ją po żyw kę dla
du cha. By ły więc już prze bra nia „w ko -
lo ry”, w hal lo we eno we zja wy, wio sen -
ne dusz ki, rdzennych mieszkańców
Afryki czy tra dy cyj nych Chiń czy ków.

Ostat nio jed nak po wia to wi „Ugo to wa -
ni” wy my śli li bal u Lu dwi ka XVI. Nie -
sa mo wi te i pięk ne stro je „z epo ki” wy -
po ży czo ne zo sta ły z Gim na zjum
w Tosz ku. Za ba wa by ła przed nia.

– Cie szy my się ogrom nie z każ de go
spo tka nia, bo wiem bar dzo lu bi my jeść
i się wy głu piać. Za wsze mi ło spę dza -
my ta ki wspól ny wie czór, roz pra wia jąc
nie tyl ko o prze pi sach ku li nar nych, ale
i o ży ciu… Każ de mu spo tka niu to wa -
rzy szą emo cje, bo zwy kle „prze bie rań -
cy” za ska ku ją swo im stro jem go spo da -

rza. To nie sa mo wi te, że wciąż chce
nam się ra zem ba wić i śmiać – mó wią

zgod nym chó rem po wia to wi „Ugo to -
wa ni”, któ rych w stro jach z dwo ru Lu -

dwi ka XVI moż na by ło nie daw no zo -
ba czyć w Py sko wi cach. (MFR)

Ku li nar na za ba wa in spi ru je do szu ka nia wciąż 
no wych wy zwań

Po wia to wi 
„Ugo to wa ni”
Nie zwy kle po pu lar ny pro gram jed nej ze sta cji te le wi zyj nych, w któ rym
czwór ka ku cha rzy -ama to rów za pra sza się wza jem nie do swo ich do mów
na wła sno ręcz nie przy go to wa ny i ory gi nal ny po si łek, zna lazł na śla dow -
ców rów nież w na szym po wie cie. 

Nie sa mo wi ci „Ugo to wa ni” – tym ra zem w stro jach z epo ki Lu dwi ka XVI – pod czas spo tka nia w Py sko wi cach. Są wśród
nich m.in. na uczy cie le i urzęd ni cy.
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RO LA DA Z IN DY KA

Na rych to wać:
� fi let z in dy ka
� 15 pie cza rek
� ce bu la
� 20 dag twa roż ku
� sól
� pieprz
� 4 łyż ki ło le ju
� 1 ły żec ka przi pra wy do dro biu
� 4 ząb ki cosn ku
� słod ko pa pry ka
� in ne zio ła
Jak to cza zro bić:
Fi let prze ci no my tak, co by nom po -
wstoł w mia ra pro sto kont ny płat. Le ko
roz bić tuc kiem. Po sy pać so lą, pie -

przym i przi pra wą do dro -
biu. Przi go to wać farsz:
pie czar ki usma żyć ra zem
z ce bul ką na ło le ju. Po tym
do dać przi pra wy: zio ła,
sól, pieprz, slod ko pa pry -
ka. Wy stu dzić i do dać
twa ro żek, i wszy sko ra -
zym wy be lon tać. Ma sa
roz sma ro wać na miy sie
i za wi nąć w ro la da. Ro la -
da po sy pać pie przym, pa -
pry ką i ze piąć drew nia ny -

mi szpyn dli ka mi. Ob ło żyć ro la da cosn -
kiem i zio ła mi, piec na bla sze w bra tru -
rze w temp. ok. 175°C przez 1 go dzi na.
Ko ło Go spo dyń Wiej skich w Wie low si

CWI BAK TOR TA

Na rych to wać:
� 2 bio łe pu din gi (wa ni -
lio we abo śmie ton ko we)
� pół fon ta cwi ba ku (kek -
su lub su cha rek)
� 1 krał za mar me la dy do -
mo wej abo dży mu (mo że
być ap fel mus)
� 1 li ter mly ka na pu ding

� 1 li ter mly ka do mo czy nio cwi ba ku
Jak to cza zro bić:
Pu ding uwa rzyć, przy kryć co by był
gor ki. Uwa rzyć mly ko na cwi bak.
Łod kryn cić krał za z mar me la dą.
Wy cią gnąć (z bi fy ja) prze źro czy sto
asjet ka (mo że być koż do in no tyż,
ale jak prze świ tu je, to faj nie wy glą -
do). Na spodek na loć gor kie go pu -
din gu (tak z ćwierć uwa żo ne go).
Na to kłaś ton ka ny w gor kim mly ku
cwi bak, tak co by za krył tyn pu ding.
Po tym wy kłaść na to pół krał zy
mar me la dy i po sma ro wać ca ły cwi -
bak. Zaś wy loć pu ding (ty la co by
ło sta ło na som wiyrch tyj tor ty)
i na to cwi bak mo czo ny w gor kim
mly ku i resz ta mar me la dy.
Na wjyrch wy loć resz ta pu din gu.
Wy row nać, jak kto chce po sy pać
ko kos flo ka mi abo man dla mi i ło -
cho dzić. Mo ja oma tyż w nie dzie la
ro biy ła ta ki masz kyt.
Re na ta Pie tru szew ska, Ko cha no wi ce

Spi chle rzo we prze pi sy
Po le ca my ko lej ne re gio nal ne po tra wy. Spi sa ne w gwa rze prze pi sy za -
czerp nę li śmy z ksią żecz ki „Tra dy cyj na Kuch nia Ślą ska w Spi chle rzu”, wy -
da nej przez Fun da cję Lo kal na Gru pa Dzia ła nia „Spi chlerz Gór ne go Ślą -
ska”. Obie po tra wy za pre zen to wa ne zo sta ły na jed nej z edy cji kon kur su
Da nie Ro ku Spi chle rza, któ ra od by ła się w Go spo dar stwie Agro tu ry stycz -
nym RAN CZO Kor ne li i Kry stia na Kieł ba sów w Pro bosz czo wi cach. 


