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Świę ta Wiel ka noc ne to tra dy cyj ny czas na dziei,
od ro dze nia ży cia i wio sen nej ra do ści. 

Z tej oka zji ży czy my, by prze ży wa nie wiel ka noc ne go
trium fu ży cia nad śmier cią na peł ni ło nas na dzie ją 

i wza jem ną mi ło ścią oraz przy nio sło wia rę 
w zwy cię stwo te go, co do bre i szla chet ne.

Niech ci sza pu ste go gro bu wzbu dza w nas au ten tycz ną
mi łość do dru gie go czło wie ka, 

a świat co dzien nie pro mie niu je we wnętrz nym po ko jem,
ja ki to wa rzy szy Świę tom Zmar twych wsta nia.

Świę ta Wiel ka noc ne to tra dy cyj ny czas na dziei,
od ro dze nia ży cia i wio sen nej ra do ści. 

Z tej oka zji ży czy my, by prze ży wa nie wiel ka noc ne go 
trium fu ży cia nad śmier cią na peł ni ło nas na dzie ją 

i wza jem ną mi ło ścią oraz przy nio sło wia rę 
w zwy cię stwo te go, co do bre i szla chet ne.

Niech ci sza pu ste go gro bu wzbu dza w nas au ten tycz ną
mi łość do dru gie go czło wie ka, 

a świat co dzien nie pro mie niu je we wnętrz nym po ko jem,
ja ki to wa rzy szy Świę tom Zmar twych wsta nia.

Sta ro sta Gli wic ki
Wal de mar Do mbek 

wraz z Za rzą dem Po wia tu Gli wic kie go
i Pra cow ni ka mi Sta ro stwa

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

An drzej Ku rek
wraz z Rad ny mi

Za ją czek i Gwiazd ka za fun do wa ły
zie lo ne fe rie uczniom Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych w Knu ro wie. W czerw -
cu dzie ci wy ja dą do Wi sły -Ma lin ki
– w du żej mie rze dzię ki dat kom ze -
bra nym na dwóch kier ma szach
w Cen trum Han dlo wym Au chan
w Gli wi cach.
Pierw szy kier masz zor ga ni zo wa ny
zo stał przez szko łę i jej ra dę ro dzi ców
przed Bo żym Na ro dze niem i cie szył
się wiel kim po wo dze niem. Nie ina -
czej by ło 20 i 21 mar ca, kie dy to
w pa sa żu CH Au chan roz ło ży ło się
sto isko ze wszyst kim, co mo że przy -
ozdo bić świę ta Wiel kiej No cy – naj -
róż niej szy mi ozdob ny mi jaj ka mi, kur -
cza ka mi, za jącz ka mi, pół mi ska mi
i in ny mi na czy nia mi, kart ka mi z ży -
cze nia mi, ser wet ka mi, ob raz ka mi itp.
Wy ro by rę ko dziel ni cze zni ka ły jak
cie płe bu łecz ki.

– Cie szy nas to ogrom nie – mó wi
Ali na Ja wor ska, dy rek tor ZSS
w Knu ro wie. – Wszyst kie dat ki, ja -
kie uda nam się ze brać na kier ma -
szu, prze zna czy my na zor ga ni zo wa -
nie zie lo nych fe rii dla na szych
uczniów. Wie lu z nich po cho dzi
z ro dzin, któ rych nie stać na opła ce -
nie ta kie go wy jaz du, tak więc
wspar cie lu dzi do brej wo li jest dla
nas bez cen ne. 

Wy sta wio ne na kier ma szu ślicz ne
ozdo by wy ko na ne zo sta ły w ra mach
za jęć kształ tu ją cych kre atyw ność, od -
by wa ją cych się w Szko le Przy spo sa -
bia ją cej do Pra cy ZSS w Knu ro wie
oraz na lek cjach pla sty ki i tech ni ki
w tam tej szej szko le pod sta wo wej
i gim na zjum. Ucznio wie wy ko ny wa li
je pod kie run kiem wie lu na uczy cie lek,

m.in. Bar ba ry So bek, Ju sty ny Roz pę -
dow skiej, An ny Sie dlec kiej, Ka ta rzy ny
Gil, Ju sty ny Szy mań skiej i Agniesz ki
Pa nek. Tak że na uczy ciel ki pod czas
kier ma szu za chę ca ły klien tów Au chan
do ofia ro wa nia dat ków, a po ma ga li im
w tym ucznio wie – m.in. bra cia To masz
i Krzysz tof Mu sio ło wie.

(RG)

Kier masz przy cią gał wie le osób ro bią cych wiel ka noc ne za ku py w CH Au -
chan.

Na stoisku ZSS zachwycały kurczaki,
jajka i zajączki wykonane przez
uczniów.
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Zie lo ne fe rie od Za jącz ka



In sty tu cja ta bu dzi du że za in te re so wa nie, co nie
dzi wi, cho dzi bo wiem o na sze bez pie czeń stwo.
Na lu towej se sji po ka za na zo sta ła pre zen ta cja
na te mat or ga ni za cji CRG, je go funk cjo no wa nia
oraz za kre su za dań wy ko ny wa nych na rzecz po -
wia tu. Przed sta wił ją To masz Ko sze la – za stęp ca
kie row ni ka Ze spo łu Za rzą dza nia Kry zy so we go
w CRG, a wy ja śnień na ten te mat udzie lał rów nież
Jan Sro ka, za stęp ca ko men dan ta CRG. 

Pla ców ka ta dzia ła m.in. ja ko Ośro dek Po wia -
da mia nia Ra tun ko we go. Słu ży te mu sa la dys po zy -
tor ska ze zin te gro wa nym sta no wi skiem pod mio -
tów ra tow ni czych funk cjo nu ją cych w CRG: Pań -
stwo wej Stra ży Po żar nej, Stra ży Miej skiej oraz
Po wia to we go Cen trum Za rzą dza nia Kry zy so we go
(PCZK). Przyj mu je on ca ło do bo wo zgło sze nia
o zda rze niach z te re nu Gli wic i po wia tu gli wic kie -
go oraz z Wo je wódz kie go Cen trum Po wia da mia -
nia Ra tun ko we go (WCPR). Umoż li wia to alar mo -
wa nie i dys po no wa nie nie zbęd nych sił i środ ków
pod mio tów ra tow ni czych do zda rzeń, za pew nia
rów nież moż li wość ko or dy na cji pro wa dzo nych
dzia łań oraz usu wa nie skut ków zda rzeń.

Z ko lei PCZK mo ni to ru je ca ło do bo wo za gro że -
nia, uru cha mia pro ce du ry za rzą dza nia kry zy so we -
go, za pew nia prze pływ in for ma cji na po trze by za -
rzą dza nia kry zy so we go oraz wa run ki do pra cy po -
wia to we mu ze spo ło wi za rzą dza nia kry zy so we go.
Za pew nia też sta ro ście gli wic kie mu i pre zy den to -

wi Gli wic wa run ki
do kie ro wa nia na na -
szym te re nie kra jo -
wym sys te mem ra -
tow ni czo -ga śni czym, jak rów nież dzia ła nia mi pod -
mio tów i or ga ni za cji z nim współ dzia ła ją cych
w sy tu acjach nad zwy czaj nych za gro żeń ży cia,
zdro wia i śro do wi ska.

CRG dzia ła rów nież ja ko Po wia to wy Ośro dek
Ana li zy Da nych i Alar mo -
wa nia (PO ADA), któ ry uru -
cha mia się w ce lu re ali za cji
za dań zwią za nych z in for -
mo wa niem, ostrze ga niem
oraz alar mo wa niem lud no -
ści – w sy tu acji za gro że nia
wy stę pu ją ce go na ob sza rze
mia sta i po wia tu. 

Jak wi dać, CRG wy ko -
nu je sze reg za dań z za kre su
za rzą dza nia kry zy so we go
i obro ny cy wil nej na rzecz
na sze go po wia tu. Rad nych
za nie po ko ił fakt, iż w 2013
r. z je go struk tur na mo cy
no wych prze pi sów ode szli
dy żu ru ją cy tu wcze śniej
przed sta wi cie le po go to wia

ra tun ko we go i po li cji, a dzwo nią cy na nu mer 112
miesz kań cy po wia tu łą czą się z WCPR w Ka to wi -
cach, co znacz nie wy dłu ża czas uzy ska nia po mo cy. 

Wy ja śnia łem te kwe stie ra zem ze sta ro stą gli -
wic kim Wal de ma rem Do mb kiem w cza sie spo tka -
nia ze ślą skim ko men dan tem wo je wódz kim po li -
cji, nad in spek to rem Ja ro sła wem Szym czy kiem.
Do szło do nie go 16 mar ca w Ka to wi cach. Nie ste -
ty, po wrót dy żu ru ją cych wcze śniej w CRG po li -
cjan tów jest nie moż li wy, po dob nie jak po go to wia
ra tun ko we go. Unie moż li wia ją to zmie nio ne prze -
pi sy ogól no pol skie. Ko men dant za po wie dział jed -
nak, że wkrót ce znacz nie skró co ny zo sta nie czas
przyj mo wa nia i prze ka zy wa nia zgło szeń przez
WCPR. Za pew nił, że je śli tyl ko nic nie sta nie
na prze szko dzie, wy ja śni te kwe stie rad nym
na naj bliż szej se sji, któ rej dru ga część od bę dzie się
w CRG. 

Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
AN DRZEJ KU REK
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Kon gres upa mięt nił po wsta nie 25 lat te mu sys te -
mu sa mo rzą do we go, bę dą ce go na stęp stwem de -
mo kra tycz nych prze mian, ja kie do ko na ły się
w Pol sce na prze ło mie lat 1989-1990 po zwy cię -
stwie „So li dar no ści”. W ich efek cie 8 mar ca 1990
r. Sejm przy jął usta wę o sa mo rzą dzie te ry to rial -
nym, któ ra sta ła się fun da men tem funk cjo no wa nia
ca łe go sys te mu pań stwo we go RP.

Kon gres XXV -le cia Sa mo rzą du Te ry to rial ne go
od by wał się pod pa tro na tem ho no ro wym Pre zy -
den ta RP Bro ni sła wa Ko mo row skie go. Wzię li
w nim udział m.in. wój to wie, bur mi strzo wie, pre -
zy den ci miast, sta ro sto wie, mar szał ko wie, prze -
wod ni czą cy rad oraz przed sta wi cie le władz cen -
tral nych i par la men tu – w su mie po nad ty siąc
osób. Uczest ni cy pod su mo wa li ćwierć wie cze sa -
mo rzą do wej Pol ski, omó wi li też no we wy zwa nia
sto ją ce przed sa mo rzą dem. Or ga ni za to rem kon -
gre su by ło sześć ogól no pol skich or ga ni za cji, two -
rzą cych stro nę sa mo rzą do wą Ko mi sji Wspól nej
Rzą du i Sa mo rzą du Te ry to rial ne go: Zwią zek
Miast Pol skich, Zwią zek Po wia tów Pol skich,
Zwią zek Gmin Wiej skich RP, Zwią zek Wo je -
wództw RP, Unia Mia ste czek Pol skich oraz Unia
Me tro po lii Pol skich. 

Pod czas po prze dza ją cych kon gres ob rad
Związ ku Miast Pol skich na pre ze sa tej or ga ni za cji
wy bra ny zo stał pre zy dent Gli wic Zyg munt Fran -
kie wicz. Wie le uwa gi po świę co no też na kon gre -
sie suk ce so wi Gli wic, sta wia nych za wzór mia sta
do brze za rzą dza ne go i dy na micz nie się roz wi ja ją -
ce go. Zyg munt Fran kie wicz otrzy mał ty tuł Sa mo -

rzą dow ca Ro ku 2014,
przy zna ny przez Pi smo
Sa mo rzą du Te ry to rial -
ne go „Wspól no ta”. Cie -
szą mnie bar dzo suk ce -
sy Gli wic – naj bliż sze -
go nam mia sta -gmi ny dzia ła ją ce go ja ko po wiat
grodz ki. 

W kon gre sie wzię li udział m.in. pre zy -
dent Bro ni sław Ko mo row ski, pre mier
Ewa Ko pacz i prof. Je rzy Bu zek. W wy stą -
pie niach pod kre ślo no nie za prze czal ny do -
ro bek 25-le cia pol skiej sa mo rząd no ści. Rów no -
cze śnie jed nak za uwa żo no, iż na le ży do koń czyć
i sta le mo dy fi ko wać roz po czę te ćwierć wie ku te -
mu re for my. Do ty czy to tak że sa mo rzą dów po -
wia to wych, choć by w ta kich kwe stiach, jak spo -
sób ich fi nan so wa nia. 

O pro ble mach, z ja ki mi bo ry ka ją się na sze sa -
mo rzą dy, mo wa by ła tak że na XIX Zgro ma dze niu
Ogól nym Związ ku Po wia tów Pol skich, któ re od by -
ło się w przed dzień kon gre su. Przy ję li śmy dwa na -
ście sta no wisk do ty czą cych ta kich spraw. Są to
m.in. pro ce du ra obie gu in for ma cji po mię dzy or ga -
na mi i struk tu ra mi za rzą dza nia kry zy so we go; re ali -
za cja przez po wia ty za dań z za kre su re ha bi li ta cji
za wo do wej i spo łecz nej osób nie peł no spraw nych
czy fi nan so wa nie do mów po mo cy spo łecz nej. 

Bar dzo istot ne jest sta no wi sko w spra wie fi nan -
so wa nia szpi ta li po wia to wych. Pod ję te zo sta ło
w związ ku z ich po gar sza ją cą się sy tu acją fi nan so -
wą. Ape lu je my w nim do władz rzą do wych o od -

wró ce nie ne ga tyw ne go tren du w za kre sie
fi nan so wa nia tych pla có wek. Zwra ca my
się też do pre ze sa Na ro do we go Fun du szu
Zdro wia z wnio skiem o re spek to wa nie
przez tę in sty tu cję praw świad cze nio -
daw ców do otrzy ma nia go dzi we go wy -
na gro dze nia za świad cze nia udzie la ne
w sy tu acji za gro że nia zdro wia i ży cia pa -
cjen tów – cho dzi o tzw. nad wy ko na nia.

Mi mo bo wiem ćwierć wie cza funk -
cjo no wa nia w Pol sce sa mo rząd no ści,
nie bra ku je pro ble mów, ja kie nie sie co -
dzien ność. Dla te go do brze, że są gre -
mia, któ re po ma ga ją w ich wspól nym
roz wią zy wa niu.
Sta ro sta gli wic ki WAL DE MAR DO MBEK

WIE ŚCI Z SE SJI
Przed na mi pią ta se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go, któ ra od bę dzie
się 26 mar ca. W tym miej scu po wró cę jesz cze do po przed niej, lu to -
wej se sji – a to za spra wą Cen trum Ra tow nic twa Gli wi ce (CRG).
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25 lat sa mo rząd no ści
Du żym ogól no pol skim wy da rze niem był Kon gres XXV -le cia Sa mo rzą -
du Te ry to rial ne go, ob ra du ją cy 5-6 mar ca w Po zna niu. Mia łem na nim
za szczyt re pre zen to wać Po wiat Gli wic ki.

Ca łe spek trum pro ble mów zna la -
zło się w krę gu za in te re so wa nia ko -
mi sji sta łych Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go, któ re ob ra do wa ły na swych
po sie dze niach w mar cu.
W tym mie sią cu na po sie dze niach ze -
bra ło się wszyst kie sześć ko mi sji Ra dy.
Ko mi sja Go spo dar ki, któ ra ob ra do wa -
ła 18 mar ca, za ję ła się te ma tem or ga ni -
za cji, funk cjo no wa nia oraz za kre su wy -
ko ny wa nych za dań na rzecz po wia tu
przez Cen trum Ra tow nic twa Gli wi ce. 

Ko mi sja Zdro wia mia ła tym ra -
zem 23 mar ca po sie dze nie wspól ne
z Ko mi sją Bu dże tu i Fi nan sów – oma -
wia no na nim spra woz da nie rocz ne
z wy ko na nia pla nu fi nan so we go
za 2014 rok Ze spo łu Opie ki Zdro wot -
nej w Knu ro wie oraz za po zna no się

z sy tu acją fi nan so wą tej in sty tu cji,
a tak że przy bli żo ne zo sta ły rad nym
spra woz da nia rocz ne do ty czą ce sy tu -
acji fi nan so wej za ub. rok Szpi ta la
w Py sko wi cach Spół ka z o.o. i Szpi ta la
w Knu ro wie Sp. z o.o. Ko mi sja Zdro -
wia ana li zo wa ła po nad to spra woz da nie
dy rek to ra Po wia to we go Cen trum Po -
mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach z dzia łal -
no ści PCPR -u za 2014 rok wraz z wy -
ka zem po trzeb w za kre sie po mo cy spo -
łecz nej i pie czy za stęp czej, a tak że sy -
tu ację głu cho nie mych w po wie cie.
Z ko lei Ko mi sja Bu dże tu i Fi nan sów
za po zna ła się ze spra woz da niem fi nan -
so wym i z pra cy za 2014 rok Wy dzia łu
Ko mu ni ka cji i Trans por tu. 

Przed mio tem ob rad Ko mi sji Edu -
ka cji 24 mar ca by ło spra woz da nie

rocz ne z wy ko na nia pla nu
fi nan so we go za 2014 rok
Po wia to wej Bi blio te ki Pu -
blicz nej w Gli wi cach.
Człon ko wie Ko mi sji Re wi -
zyj nej zaj mo wa li się
na swym po sie dze niu
5 mar ca kon tro lą zgod ną
z Pla nem Kon tro li na 2015
rok, a tak że zba da niem za -
sad no ści za rzu tów przed sta -
wio nych w skar dze na dzia -
ła nie dy rek to ra Po wia to we -
go Cen trum Po mo cy Ro dzi -
nie w Gli wi cach. 

Ko mi sja Ochro ny Śro -
do wi ska, Roz wo ju i Pro mo cji ana li zo -
wa ła 19 mar ca te ma ty kę ochro ny śro -
do wi ska w „Wia do mo ściach Po wia tu

Gli wic kie go” w ub. ro ku. Wy słu cha ła
tak że spra woz da nia po wia to we go
rzecz ni ka praw kon su men ta za 2014 r.

oraz za po zna ła się z pro ble ma ty ką je go
pra cy. 

(RG)

Bez pie czeń stwo, zdro wie, eko lo gia…

Dzia ła nie Cen trum Ra tow nic twa Gli wi ce przed sta wił na ostat niej se -
sji To masz Ko sze la z CRG.
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Zyg munt Fran kie wicz (pierw szy z pra wej) otrzy mał ty tuł
Sa mo rzą dow ca Ro ku 2014, a o suk ce sach Gli wic by ło
gło śno na kon gre sie w Po zna niu.
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Po sie dze nie Ko mi sji Ochro ny Śro do wi ska, Roz wo ju i Pro mo cji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go.
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Pierw szych pa cjen tów przyj mu je
już Ślą skie Cen trum Me dy cy ny In -
wa zyj nej w Nie bo ro wi cach. To no -
wa pla ców ka, któ ra łą czyć ma le -
cze nie szpi tal ne i am bu la to ryj ne.
Przyj mo wa nie pa cjen tów roz po czę ły
już po rad nie, od dzia ły szpi tal ne jesz cze
nie zo sta ły uru cho mio ne. Na prze ło mie
ma ja i czerw ca ru szy za kład dia gno sty ki
ob ra zo wej, m.in. z to mo gra fem kom pu -
te ro wym i re zo nan sem ma gne tycz nym
oraz blok ope ra cyj ny. Bę dzie rów nież
funk cjo no wać po rad nia re ha bi li ta cyj na.
Pó ki co pla ców ka dzia ła na za sa dach
ko mer cyj nych, nie ma bo wiem jesz cze
kon trak tu z NFZ, o któ ry się ubie ga.

– Ślą skie Cen trum Me dy cy ny In wa -
zyj nej to pry wat na jed nost ka me dycz na
spół ki Ad van ce Med Sp. z o.o. – wy ja -

śnia Ka ta rzy na Gnot, peł no moc nik Za -
rzą du ds. roz wo ju. – Jest to jed na z naj -
no wo cze śniej szych pry wat nych pla có -
wek me dycz nych w kra ju świad czą ca
kom plek so we usłu gi za rów no w za kre -
sie spe cja li stycz nej am bu la to ryj nej
opie ki me dycz nej, dia gno sty ki spe cja -
li stycz nej, jak rów nież lecz nic twa szpi -
tal ne go. Wy cho dząc na prze ciw ocze ki -
wa niom pa cjen tów, do stęp ne są rów -
nież za bie gi z za kre su chi rur gii pla -
stycz nej i me dy cy ny es te tycz nej.

Pla ców ka na sta wio na jest na wy so -
ko spe cja li stycz ną, no wo cze sną me dy -
cy nę. Dys po nu je trze ma do sko na le wy -
po sa żo ny mi sa la mi ope ra cyj ny mi oraz
na czy nio wą do za bie gów we wnątrz na -
czy nio wych. Bę dą tu wy ko ny wa ne in -

no wa cyj ne za bie gi chi rur gicz ne, szcze -
gól nie z za kre su chi rur gii na czy nio wej
z na ci skiem na we wnątrz na czy nio we,
neu ro chi rur gicz ne krę go słu pa czy che -
mo em bo li za cja wy ko rzy sty wa na
przy le cze niu on ko lo gicz nym m.in. wą -
tro by. Pra cow nie en do sko po we – ga -
stro sko pia, ko lo no sko pia, bron cho sko -
pia. Wśród ofe ro wa nych pa cjen tom
świad czeń znaj du je się in no wa cyj na te -
ra pia ko mór ka mi ma cie rzy sty mi bądź
oso czem bo ga to płyt ko wym w wie lu ro -
dza jach scho rzeń, z wy ko rzy sta niem
tech ni ki miej sco wej oraz en do wa sku -
lar nej. 

Z pla ców ką współ pra cu ją wy so kiej
kla sy spe cja li ści, w tym licz ne gro no
le ka rzy aka de mic kich łącz nie z zna ny -
mi pro fe so ra mi.

Dzia ła już star to wa stro na in ter ne to -
wa pla ców ki, przyj mo wa ne są też za pi -
sy na za bie gi. Ofer ta jest bar dzo sze ro -
ka, sa mych po rad ni spe cja li stycz nych
bę dzie wkrót ce kil ka na ście. Szpi tal
dys po nu je 60 miej sca mi w jed no -
i dwu oso bo wych sa lach z peł nym wę -
złem sa ni tar nym. 

– W żad nym ra zie nie za mie rza my
kon ku ro wać ze Szpi ta lem w Knu ro wie
– za pew nia Ka ta rzy na Gnot. – Wręcz
prze ciw nie, bę dzie my ze so bą współ -
pra co wać i w tym ce lu za war te zo sta ło
już sto sow ne po ro zu mie nie. Ma my zu -
peł nie in ny pro fil dzia ła nia niż Szpi tal
w Knu ro wie i za mie rza my się wza jem -
nie uzu peł niać dzia ła jąc dla do bra na -
szych pa cjen tów. (RG)

18 marca uroczyście otwarty został
Klub Dziecięcy Nr 2 w Żernicy.
Placówka może zapewnić opiekę
40 dzieciom w wieku od roczku do
trzech lat.
No wy bu dy nek jest ja sny, sło necz ny
i prze stron ny, do brze wy po sa żo ny,
z atrak cyj nie za go spo da ro wa nym pla -
cem za baw i roz le głym par kin giem.
Po wstał w ra mach re sor to we go Pro gra -
mu Roz wo ju In sty tu cji Opie ki
nad Dzieć mi do Lat Trzech „Ma luch”.
Koszt je go bu do wy i wy po sa że nia wy -
niósł po nad 1,7 mln zł, z cze go bli -
sko 1,4 mln zł po cho dzi ło z do ta cji rzą -
do wej otrzy ma nej przez gmi nę Pil cho -
wi ce. 

– Dzie ci ma ją tu do brą opie kę
i atrak cyj ne za ję cia, łącz nie z ję zy kiem
an giel skim – mó wi dy rek tor klu bu Do -
ro ta Paź dzio ra. – Klub jest czyn ny
od godz. 7.30 do 15.30, w tym cza sie
każ dy ma luch mo że prze by wać w nim
do pię ciu go dzin, gdyż ta kie są wy tycz -
ne re sor to we go pro gra mu.

Jest to dru gi ta ki klub w gmi nie Pil -
cho wi ce – pierw szy otwar ty zo stał
w lu tym ub. ro ku w Wil czy. Łącz nie
jest ich w woj. ślą skim kil ka na ście,
przy czym więk szość pro wa dzą sto wa -
rzy sze nia bądź in ne or ga ni za cje po za -

rzą do we, ten
(po dob nie jak
klub w Wil czy)
j e s t  j ed  nym
z pierw szych
o cha rak te rze
pu blicz nym. 

Pod czas uro -
czy ste go otwar -
cia sym bo licz ną
ws tę  gę  p rzy
drzwiach no we -
go obiek tu prze -
c i ę  l i  Do  ro  t a

Wój to wicz – dy rek tor Wy dzia łu Cer ty -
fi ka cji i Roz wo ju Ślą skie go Urzę du
Wo je wódz kie go w Ka to wi cach, Aga ta
Mo siądź -Kra morz – prze wod ni czą ca
Ra dy Gmi ny Pil cho wi ce oraz Ma ciej
Go gul la – wójt Pil cho wic, po czym pla -
ców kę po świę cił ks. pro boszcz Ma rek
Wi niar ski z pa ra fii św. Mi cha ła w Żer -
ni cy. 

Ży cze nia, by klub do brze słu żył ma -
lu chom i był po mo cy ro dzi com, zło żył
przed sta wi cie lom gmi ny sta ro sta gli -
wic ki Wal de mar Do mbek. Uro czy stość
zgro ma dzi ła rad nych Pil cho wic, przed -
sta wi cie li gmin nych pla có wek oświa to -
wych i Urzę du Gmi ny, któ rzy mie li
oka zję zo ba czyć pierw szy wy stęp przy -
go to wa ny przez ma lu chy, któ re już
od po ło wy stycz nia ko rzy sta ją z klu bo -
wej opie ki. (RG)

Ma lu chy ma ją swój klub

W li sto pa do wym nu me rze „Wia do -
mo ści Po wia tu Gli wic kie go” z ub. r.
pi sa li śmy o po wo ła niu Ślą skie go
Kla stra Me dycz ne go, bę dą ce go
plat for mą współ pra cy pla có wek
służ by zdro wia oraz na uki i biz ne su.
Od te go cza su ini cja ty wa ta na bra -
ła roz pę du.

Kla ster zo stał za wią za ny 3 paź -
dzier ni ka ub. ro ku z ini cja ty wy Mi cha -
ła Ek ker ta – pre ze sa Za rzą du Szpi ta la
w Knu ro wie sp. z o.o. Po cząt ko wo
w je go skład wcho dzi ło 11 pod mio tów
z te re nu wo je wódz twa ślą skie go. Jak
mó wi Mi chał Ek kert, ko or dy nu ją cy
pra ce kla stra, je go utwo rze nie spo tka ło
się z po zy tyw nym od ze wem w re gio -
nie. W cią gu trzech mie się cy do Ślą -

skie go Kla stra Me dycz ne go do łą czy ło
pięć ko lej nych firm i in sty tu cji. – Je ste -
śmy rów nież w trak cie roz mów z ko lej -
ny mi pod mio ta mi chcą cy mi z na mi
współ pra co wać w ra mach kla stra. Za -
chę cam wszyst kich za in te re so wa nych
do kon tak tu ze Szpi ta lem w Knu ro wie,
któ ry jest ko or dy na to rem te go kon sor -
cjum – do da je pre zes Ek kert.

Mi mo sto sun ko wo krót kie go okre su
ist nie nia, kla ster na wią zał już kon tak ty
z in ny mi te go ty pu pod mio ta mi 
z ca łej Pol ski. – Pod pi sa li śmy umo wę
o współ pra cy z Za chod nio po mor skim
Kla strem Me dycz nym oraz kla strem
PIK MED z Dol ne go Ślą ska. Dzię ki te -
mu na sze pro jek ty bę dą mo gły być re -
ali zo wa ne po za gra ni ca mi wo je wódz -

twa ślą skie go w opar ciu o in fra struk tu -
rę na szych part ne rów – wy ja śnia Mi -
chał Ek kert. 

Na czym kla ster i je go człon ko wie
kon cen tru ją się w chwi li obec nej? Pre -
zes Ek kert wska zu je, iż w tej chwi li
klu czo we jest me ry to rycz ne i lo gi -
stycz ne przy go to wa nie się do po zy ski -
wa nia środ ków unij nych w ra mach Re -
gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go
Wo je wódz twa Ślą skie go. Jed nym
z prio ry te tów bę dzie in for ma ty za cja
służ by zdro wia – rów nież w opar ciu
o no wo cze sne tech no lo gie te le me dycz -
ne. 

Przy po mi na my, że wszyst kie pod -
mio ty chcą ce wstą pić w skład Ślą skie -
go Kla stra Me dycz ne go mo gą kon tak -

to wać się z przed sta wi cie la mi Szpi ta la
w Knu ro wie pod ad re sem ma ilo wym

kla ster@szpi talk nu row.pl lub pod nu -
me rem te le fo nu 604 585 669. (SM)

Kla ster się roz wi ja

Ini cja ty wę ko or dy nu je Szpi tal w Knu ro wie.
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No wa pla ców ka me dycz na po wsta ła w Nie bo ro wi cach.
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Dzie ci bar dzo lu bią klu bo wy plac za baw.
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No wy obiekt po świę cił ks. pro boszcz Ma rek Wi niar ski.

Ma lu chy po ka za ły swe pierw sze w ży ciu przed sta wie -
nie.

Sta ro sta Wal de mar Do mbek mó wił, że za zdro ści dzie ciom
ta kiej we so łej sie dzi by.

No wy szpi tal 
z po rad nia mi
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Za gra li w So śni co wi cach

Ha lo wy Tur niej Mło dzie żo wych
Dru żyn Po żar ni czych OSP prze -
pro wa dzo ny zo stał 14 mar ca
w sa li spor to wej Ze spo łu Szkol no -
-Przed szkol ne go w Pa niów kach.
W tur nie ju wzię ło udział sie dem dru -
żyn, re pre zen tu ją cych jed nost ki OSP
w By ci nie, Pa niów kach, Świ biu
(dziew czę ca i chło pię ca), Wi do wie,
Wie low si i Wil czy. Za wo dy roz gry -
wa ne by ły w kon ku ren cjach CTIF:
tor prze szkód, bieg szta fe ta po żar ni -
cza i sta no wi sko wę złów oraz przy -
rzą dów i ar ma tur. 

Po za cię tej ry wa li za cji po raz ko -
lej ny nie po ko na ni oka za li się mło -
dzi dru ho wie i druh ny z OSP Świ bie
– ich re pre zen ta cje za ję ły pierw sze
miej sca za rów no w gru pie dziew -
cząt (w któ rej nie wy star to wa ła żad -
na in na dru ży na), jak i chłop -
ców. II miej sce zdo by ła re pre zen ta -
cja OSP Pa niów ki, III – Wie low -

si, IV – Wil czy, V – By ci ny, a VI –
Wi do wa. 

Ko mi sję sę dziow ską po wo łał ko -
men dant miej ski Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Gli wi cach, st. bryg. Jan

Przy byl ski, a sę dzią głów nym za -
wo dów był st. kpt. Je rzy Gro chow -
ski. 

(RG)

Tym ra zem dziew czę ta nie mia ły kon ku ren cji, a chłop cy by li
bez kon ku ren cyj ni

Świ bie znów naj lep sze15 mar ca w gim na zjum w So śni co -
wi cach od by ły się III Mi strzo stwa
Po wia tu Gli wic kie go w Pił ce Noż nej
Ha lo wej – dru żyn 5-oso bo wych. 
W tur nie ju wzię ło udział 6 dru -
żyn. I miej sce za ję ły So śni co wi -
ce, II zdo by ła Wie lo wieś, III Knu rów.
Lau re aci otrzy ma li pu cha ry i na gro dy,

któ re wrę czy li Le szek Ko ło dziej – rad -
ny Po wia tu Gli wic kie go, Le szek Pie -
tra siń ski – skarb nik gmi ny So śni co wi -
ce oraz Do mi ni ka Ja ro szyń ska ze Sta -
ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach. Im -
pre zę zor ga ni zo wa li Sta ro stwo Po wia -
to we w Gli wi cach i gmi na So śni co wi -
ce.  (DJ, SoG)

Pod czas mi strzostw nie bra ko wa ło uda nych ak cji pod bram ką.
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Za wo dy zgro ma dzi ły w Pa niów kach sie dem mło dzie żo wych dru żyn OSP.
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Do ro ta Sta si kow ska -Woź niak, za ło -
ży ciel ka Pol skiej Fi lii Or ga ni za cji
„Dress for Suc cess”, by ła go ściem
spo tka n ia  zor  ga n i  zo  wa ne go
13 mar ca w Urzę dzie Gmi ny w Gie -
rał to wi cach.
Spo tka nie zgro ma dzi ło gro no ak tyw -
nych pań nie tyl ko z gmi ny Gie rał to wi -
ce. Przy wi tał je wójt Jo achim Bar giel
oraz An na Kar wot – pre zes Fo rum Ko -
biet Zie mi Gli wic kiej. Do ro ta Sta si -
kow ska -Woź niak mó wi ła o Or ga ni za cji
„Dress for Suc cess”, dzia ła ją cej
na rzecz nie za leż no ści fi nan so wej ko -
biet. Jej mi sją jest wy po sa że nie ich
w atry bu ty do osią gnię cia suk ce su za -
wo do we go. Sto wa rzy sze nie zaj mu je
się or ga ni za cją warsz ta tów przy go to -
wu ją cych do pod ję cia za trud nie nia oraz
wy po sa ża ko bie ty po szu ku ją ce pra cy
w ubra nia biz ne so we, od po wied nią fry -
zu rę i ko sme ty ki. Na świe cie jest 113
fi lii te go sto wa rzy sze nia. „Dress for
Suc cess” w na szym kra ju dzia ła
pod ho no ro wym pa tro na tem Pa ni Pre -
zy den to wej Jo lan ty Kwa śniew skiej.

Do ro ta Sta si kow ska -Woź niak jest
tre ner ką, kre ator ką ak cji spo łecz nych
w Pol sce i na świe cie (m.in. na zle ce -
nie Ban ku Świa to we go), spe cja list ką
do spraw rów no upraw nie nia ko biet
i męż czyzn. Uczest ni czy w wie lu kon -
fe ren cjach kra jo wych i za gra nicz nych.
Jest za ło ży ciel ką Ślą skie go Klu bu Ni ke
So rop ty mist In ter na tio nal i Ślą skie go
Cen trum Rów nych Szans. Lau re at ka
na gród „Biz ne swo men ro ku” i „Skrzy -
dła Mer ku re go” za dzia łal ność cha ry ta -
tyw ną. 

W cza sie spo tka nia Do ro ta Sta si -
kow ska -Woź niak opo wie dzia ła też
o swych pa sjach li te rac kich, jest bo -
wiem pi sar ką. Na ko niec Li dia Pie -
trow ska, dy rek tor Gmin nej Bi blio te ki
Pu blicz nej w Gie rał to wi cach przed sta -
wi ła to mik po ezji „Dar sło wa”, wy da ny
nie daw no na kła dem tej in sty tu cji (wię -
cej o nim pi sze my na str. 16). Uczest -
nicz ki spo tka nia mia ły też oka zję za po -
znać się z dzia łal no ścią Fo rum Ko biet
Zie mi Gli wic kiej. 

(RG)

Ko bie co w Gie rał to wi cach

Do ro ta Sta si kow ska -Woź niak to ko bie ta wie lu pa sji, któ ry mi po tra fi za ra żać
in ne pa nie.
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Wszyst kie go o tym, jak pra wi dło wo
i bez piecz nie sto so wać środ ki
ochro ny ro ślin, mo gli do wie dzieć
się rol ni cy uczest ni czą cy w szko le -
niu, zor ga ni zo wa nym 11 mar ca
w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi -
cach.

Bez płat ne szko le nie pt. „Sto so wa nie
środ ków ochro ny ro ślin z uwzględ nie -
niem in te gro wa nej ochro ny w wo je -
wódz twie ślą skim” zor ga ni zo wa ne zo -
sta ło w związ ku z re ali za cją Pro gra mu
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich na la -
ta 2007-2013 dla dzia ła nia „Szko le nia
za wo do we dla osób za trud nio nych
w rol nic twie i le śnic twie”. Je go or ga ni -

za to ra mi by li Po wia to wy Ze spół Do -
radz twa Rol ni cze go w Gli wi cach i Ślą -
ska Izba Rol ni cza w Ka to wi cach,
a współ or ga ni za to rem – wła śnie sta ro -
stwo. 

Szko le nie otwo rzy ła – wi ta jąc je go
uczest ni ków – wi ce sta ro sta Ewa Jur -

czy ga. Przy po mnia ła, że po wiat gli wic -
ki ma w du żej mie rze cha rak ter rol ni -
czy i sta ro stwo za wsze chęt nie go ści
rol ni ków, je śli mo że po móc w po sze -
rze niu ich fa cho wej wie dzy. 

W szko le niu udział wzię ło 27 osób.
– To bar dzo po trzeb ne szko le nie, moż -
na się na nim do wie dzieć mię dzy in ny -
mi, ja kie są no we środ ki ochro ny ro -

ślin, a ja kich nie na le ży sto so wać – mó -
wi Mar cin Gro eger, rol nik upra wia ją -
cy 80-hek ta ro we go spo dar stwo rol ne
w Gli wi cach. – Mo je go spo dar stwo na -
sta wio ne jest na ho dow lę by dła mlecz -
ne go, pro wa dzę też upra wę ro ślin ną,
głów nie na pa szę. Wła śnie przy tej
dzia łal no ści nie zbęd na jest fa cho wa
wie dza na te mat sto so wa nia środ ków
ochro ny ro ślin.

Jak pod kre ślił pro wa dzą cy szko le -
nie An drzej Wie czo rek ze Ślą skie go
Ośrod ka Do radz twa Rol ni cze go
w Czę sto cho wie, uży cie środ ków
ochro ny ro ślin po ma ga roz wi jać go spo -
dar stwo, ale trze ba je tak sto so wać, by
w jak naj więk szym stop niu chro nić
śro do wi sko oraz zdro wie lu dzi i zwie -
rząt. – Rol ni cy mu szą speł niać wy mo gi
unij ne – do da je Ha li na Ca bak, spe cja li -
sta w Po wia to wym Ze spo le Do radz twa
Rol ni cze go w Gli wi cach. – Po sia da ne
przez nich kwa li fi ka cje w tym wzglę -
dzie mo gą być kon tro lo wa ne przez in -
sty tu cje rol ni cze, a od po wied nie za -
świad cze nie wy ma ga ne jest przy za ku -
pie środ ków o wyż szej tok sycz no ści. 

Szko le nie za koń czył eg za min,
po któ rym rol ni cy otrzy ma li za świad -
cze nia da ją ce im moż li wość wy ko ny -
wa nia za bie gów ochro ny ro ślin w upra -
wach po lo wych przez ko lej nych pięć
lat.

(RG)

Rol ni cy prze szko le ni

Ślą ska Izba Rol ni cza in for mu je,
iż 31 ma ja od bę dą się wy bo ry
człon ków do jej rad po wia to wych.
Rol nik ubie ga ją cy się o man dat człon -
ka ra dy po wia to wej izby rol ni czej mu -
si wy peł nić i zło żyć na stę pu ją ce do ku -
men ty: zgło sze nie kan dy da ta, oświad -
cze nie o zgo dzie na kan dy do wa nie oraz

li stę człon ków za wie ra ją cą co naj -
mniej 50 pod pi sów po par cia. Dru ki te
moż na otrzy mać w każ dym urzę dzie
gmi ny lub w biu rach ŚIR. Wszyst kie
wzo ry do ku men tów wy bor czych znaj -
du ją się tak że na stro nie in ter ne to wej:
www.sir -ka to wi ce.pl w za kład ce „Wy -
bo ry do izb rol ni czych”. 

Czy tel nie wy peł nio ne do ku men ty
na le ży prze słać do 11 ma ja na ad res:
Ślą ska Izba Rol ni cza, 40-159 Ka to wi -
ce, ul. Je sio no wa 9A. Szcze gó ło we in -
for ma cje o za sa dach wy bo rów moż na
zna leźć na stro nie Ślą skiej Izby Rol ni -
czej oraz uzy skać pod nr.
tel. 32 258 04 45. (SoG)

Wy bo ry do rad po wia to wych ŚIR

Rol ni ków w sta ro stwie przy wi ta ła wi ce sta ro sta Ewa Jur czy ga.
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Jak Pon bo czek cho dzioł po Ziy mie
Świyn tyj, to niy ke rych to ło grom nie
wner wia ło. Be stoż chy ciy li Go i po klu -
dziy li do fa ro rzy w Je ro zo lim skij Świą -
ty ni, a po tym do kró la Hy ro da. Ży dy
chcia ły od nich, co by sko za li Pon bocz -
ka na za bi cie. Ale wte dy rzą dziy ły tam
Rzy mio ny, ke re na ta ke ko ra nie mu sia -
ły sie zgo dzić. Be stoż to fa ry ze usze
i in ne złe Ży dy po klu dziy ły Pon bocz ka
do zom ku rzym ski go sze fa Pi ła ta, ke ry
go za py toł: Eli to tyś je ży dow ski król?
Na co Pon bo czek pa doł: Ja, jo nim je!

Wte dy Ży dy sztyjc py sko wa ły i prze -
zy wa ły na Pon bocz ka, ale Pi ła to wi to
sie niy zda ło i go do: Je ta ko tra dy cjo,
że dyc ki na świyn ta wy pusz czom
z wiyn ziy nio jed ne go cho pa. To moż no
w tym ro ku wy pusz cza wom Pon bocz -
ka? Ale Ży dy niy chcia ły te go su chać
i yno wrzesz cza ły: Ukrzi żuj go! Ukrzi -
żuj go! Jak Pi łat da lij niy chcioł sko zać
Pon bocz ka, to go po stra szy li: Jak ty go
niy sko rzesz, to po skar ży my na cie bie
cy so rzo wi w Rzy mie! Wte dy Pi łat sie
wy lyn koł, wzion mi ska z wo dą, umoł

sie ryn ce i pa doł: Niy chca być win ny
krwie te go po rząd ne go cho pa! Wy ście
mie do te go zmu siy li! A po tym Pi łat
sko zoł Pon bocz ka na ukrzi żo wa nie, ale
noj przod ko zoł go sprać bi cza mi. Za ro
wziy ny go wo jo ki i za czły niy mi ło sier -
nie prać, co aże krew pyr ska ła. Ło bly -
kli mu tyż dlo bło znow czer wo ny man -
tel, a na go wa wra ziy li cier nio wo ko ro -
na z pi ka mi. Plu li tyż na nie go, śmio li
sie i wrzesz cze li: Wi tej ży dow ski kró -
lu! Po tym wy klu dziy li go z zom ku Pi -
ła ta na go ra Gol go ta, na ukrzi żo wa nie.

Sku li na sze go Zba wiy nio,
Pon bo czek mioł fol ciyr piy nio.
Wiync za czy no my rzy ka nie,
Bo żyj Myn ki spo mi na nie:

Sta cjo piyr szo
Wprzod Pon -
bocz ka spra li
ba tym,
Po tym
pod syn dzią
Pi ła tym,
Na za bi cie
osą dziy li
I na myn ka
po klu dziy li.

Sta cjo dru go
Pon bocz ko wi
krziż na ba ry,
Wkło da ją
rzym skie cha -
cha ry.
Bi cza mi Go
po ga nia ją
I szpet nie Go
prze zy wa ją.

Sta cjo trze cio
Idzie Pon bo -
czek na go ra,
Co by ciyr pieć
tam i sko nać.
Wtym piyr szy
roz pod krzy -
żym
pod,
Wiync fest Go
za to pi znął
łotr.

Sta cjo czwor to
Tre fioł Pon bo -
czek na dro -
dze,
Swa Ma mul ka
smut no sro dze,
Ke ryj ser ce
prze szy wa ła
Bo leść. Tak Go
ża ło wa ła!

Sta cjo pią to
Krziż je ciynż ki,
bo lą ra ny,
A Pon bo czek
fest zma cha -
ny,
Be stoż do stoł
po moc ni ka,
Szy mo na Cy -
ry nej czy ka.

Sta cjo szó sto
Pon bocz ko we
sie od biy ły
Li ca, ke re tak
krwa wiy ły.
Utar ła je We -
ro ni ka,
Do bie luś ki go
ryncz ni ka.

Sta cjo siód mo
Idzie Pon bo -
czek na go ra,
Co by ciyr pieć
tam i sko nać.
Wtym dru gi roz
podkrzy żym pod,
Wiync fest Go
za to pi znął
łotr.

Sta cjo ło smo
Jak Pon bo -
czek ze krzi -
żym szoł,
Spo tka nym
ba bom tak
go doł:
Niy becz cie
i niy ślim tej cie!
Na swych syn -
kow po zor
dej cie!

Sta cjo dzie wią to
Trze ci roz Pon -
bo czek pod
I sie pod krzi żym
ciynż kim znod.
Do koń ca już
niy da le ko,
Lecz krziż
dźwi gać niy
ma le ko.

Sta cjo dzie sią to
Na Gol go ta już
tre fiy li,
Za ro by dą Go
myn czy li.
Na po czy ni se -
bly ka nie
I do krzi ża
rych to wa nie.

Sta cjo je dy no sto
Ryn ce i no gi
szpa nu ją,
Gwoź dzie
i mot ki szy ku -
ją.
Do krzi ża Go
przi bi ja ją,
Żod nyj li to ści
niy ma ją.

Sta cjo dwa no sto
Już do krzi ża
Go przi biy li
I na wiyr chu
po wie siy li.
Fest tam ciyr -
pi, za ro sko no.
Coł ko Ziy mia
już zba wio no!

Sta cjo trzi no sto

Zba wiy nie sie
do ko na ło
I sjy ni ze krzi ża
cia ło
Pon bocz ko -
we. I pła ka li
Jak je Ma mul -
ce do wa li.

Sta cjo sztyr no sto
W bio łe płót na
Go swi ja ją
I do gro bow ca
cho wa ją.
Jak ke ry chce,
to niych wie -
rzy,
Łon tam du go
niy po le ży!

Mar kot ny ty ja ter ślą ski 
czy li 

Myn ka Pon bocz ka na sze go Je zu sa Na za ryń ski go

Jak Pon bo czek już le żoł we gro bie, to
niy ke re fa ry ze usze i in ne złe Ży dy po -
szły do Pi ła ta na skar ga i tak mu pa da li:
Tyn, ke re goś doł ukrzi żo wać jesz cze
za ży cio ło spra wioł, co trzi dni po śmier -
ci sta nie z mar twych. Be stoż by ło by faj -
nie, co byś ko zoł wo jo kom wa cho wać
ko le Je go gro ba. Bo kam ra ty od Pon -
bocz ka mo gą wy kraść je go cia ło, a po -
tym pa da ją, że
zmar twych -
wstoł. Pi łat sie
zgo dzioł i wy -
słoł pod grob
wo jo kow. 

Trze  c i  go
dnia po śmie-
r ci Pon bo -
czek zro bioł
jak ło bie cy -
woł i zmar -
twych wstoł.
Wy szoł z gro-
ba, a wy lyn -
ka ni wach ty -
rze ze stra chu
po ci ta li.

Piyr szy roz
zmar twych -
w s t a  ł e  g o
P o n  b o c z  k a
ło bej rza ły ba -
by, ke re szły
do gro ba na ma ścić je go cia ło. Po szły
one pa dać to apo sto łom. Za ro po le cie li
tam św. Pio ter i św. Jon Ewan ge li sta
i ło bej rze li pu sty grob. Po ko zoł sie tyż
Pon bo czek dwom swo im uczniom, ke -

rzy szli do Emaus, no i przi szoł od -
wie dzić apo sto łow we wie czer ni ku.
Jak już doł im sie po znać, to po ko zoł,
że je praw dzi wym Pon bocz kiym, że
umioł zmar twych wstać i udo wod nioł,
że wszy sko cze go na uczoł w ko za -
niach to prow da. I wszy scy sie tym ło -
grom nie ra do wa li, a on im obie coł:
Łod tąd by da z wa mi bez wszyst kie

dnie, aże do skoń czy nio świa ta! A po -
tym po szoł z ni mi na go ra i wstą pioł
do nie ba, kaj kró lu je na wie ki wie -
kow. Amyn!

MAREK SZOŁTYSEK

Zmar twych wsta nie

Kie dy Pon bo czek umiy roł na krzi żu to
na ko niec pe dzioł: Łoj ciec, we Two je
ryn ce do wom mo ji go du cha! I sko noł.
By ło to ko le go dzi ny szo styj na wie -
czor. Ło roz zro biył sie wte dy ćmok
i ziy mia sie za trzyn sła. A je dyn rzym ski
wo jok, co stoł ko le krzi ża pa doł wy lyn -
ka ny: Ja, ja, tyn chop na prow dy boł
Pon bocz kiym! 

A boł wte dy we Je ro zo li mie je dyn
ta ki po czci wy chop, Ze fek z Ary ma te je,
ke ry po szoł do Pi ła ta i po pro sioł go:
Bydź cie tak do brzi Pi ła cie i dej cie mi
po cho wać we gro bie Pon bocz ka, ke re -
go ście dzi sioj ra no sko za li na ukrzi żo -
wa nie! I Pi łat po zwo loł. Be stoż wart ko

po szoł Ze fek, co by sjąć cia ło Pon bocz -
ka z krzi ża. A po mo ga li mu w tym
świyn ty Jon Ewan ge li sta, świyn to Ma -
mul ka Ma ryj ka i jesz cze po ra in nych.
Co by syjm nąć cia ło, mu sie li noj przod
wy ło na czyć klysz cza mi gwoź dzie, po -
tym cia ło spu ściy li na ziy mia i na po czy -
ni ło wi jać Pon bocz ka w bio ły sztof,
czy li we ta kie po grze bo we ob lycz ki.
Grob dlo Pon bocz ka ofia ro woł Ze fek
z Ary ma te je, ke ry pra je niy dow no doł
se go zro bić dlo swo ij ro dzi ny. Grob tyn
boł wy ku ty w ska le. Tam zło ży li cia ło
Pon bocz ka, a na ko niec po grze ba grob
tyn zam kli wiel gim ka miy niym. I le żoł
Pon bo czek za war ty we gro bie. 

Zło ży nie do gro ba

Za chę ca my do prze czy ta nia wiel ka -
noc ne go tek stu po ślą sku. Za czerp -
nię ty zo stał z książ ki „Ele men tarz ślą -
ski” Mar ka Szoł ty ska – au to ra wie lu
po pu lar nych ksią żek wy da nych
po ślą sku. Jest ab sol wen tem Ka to lic -
kie go Uni wer sy te tu Lu bel skie go, na -
uczy cie lem hi sto rii w IV Li ceum w Ryb -
ni ku -Chwa ło wi cach, re dak to rem
„Ga ze ty Ryb nic kiej”, au to rem co ty go -
dnio wych fe lie to nów w „Dzien ni ku Za -
chod nim”, wła ści cie lem wy daw nic -
twa „Ślą skie ABC”. W 1999 ro ku zo stał
uho no ro wa ny przez Zwią zek Gór no -
ślą ski pre sti żo wą na gro dą pro mo cyj -
ną im. Woj cie cha Kor fan te go za „w peł ni ory gi nal ny i nie kon wen cjo -
nal ny spo sób kształ to wa nia wie dzy o swo jej ma łej oj czyź nie”. 

DRO GA KRZI ŻO WO
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– Pro wa dzi cie Pań stwo je den z naj -
dłu żej funk cjo nu ją cych w Pol sce ro -
dzin ny dom dziec ka. Dzia ła on już
od 18 lat…
– Tak, ale na sze do świad cze nia się ga ją
da lej. Już przed ślu bem ma rzy li śmy
o tym, by stwo rzyć dom dla dzie ci, któ -
re nie mo gą li czyć na opie kę swej na tu -
ral nej ro dzi ny. W 1994 ro ku utwo rzy li -
śmy ro dzi nę za stęp czą, a od 1997 ro ku
pro wa dzi my dom w Pa czy nie. 
– Ilu dzie ciom da li ście w tym cza sie
wspar cie i opie kę, za stę pu jąc ich wła -
snych ro dzi ców?
– Łącz nie jest to 20 dziew cząt i chłop -

ców, z któ rych wie lu jest już do ro sły mi
ludź mi. Spę dzi li z na mi du żą część
swe go ży cia – naj młod sze dziec ko,
któ re do nas przy szło mia ło wów -
czas 2,5 ro ku, a naj star sze 14 lat. Obec -
nie two rzy my ro dzi nę dla ośmior ga
dzie ci w wie ku od 12 do 18 lat. By cie
ro dzi cem za stęp czym jest po wo ła niem
trud nym, ale pięk nym. Przez te la ta
prze ży li śmy wie le. Ma my za so bą do -
świad cze nia bar dzo ra do sne, ale nie
bra ku je też bo le snych. Za wsze jed nak
na gro dą jest mi łość na szych dzie ci. 
– Ta ka gro mad ka dzie ci to ogrom ny
obo wią zek i od po wie dzial ność. 
– Oby dwo je speł nia my się w tym, że
mo że my ko muś po móc. Wie my, że
opie ku je my się dzieć mi, któ rym ży cie
skom pli ko wa ło się nie z ich wi ny. Nie
ma nic pięk niej sze go jak to wa rzy szyć
im w do ra sta niu i wy cho dze niu na pro -
stą. To wa rzy szy my im w suk ce sach, ale
je ste śmy też przy nich, gdy po no szą

po raż ki. Na pew no nie bra ku je cięż kich
chwil, cza sa mi zwąt pie nia – ale to
prze cież do ty czy wszyst kich mam i oj -
ców na świe cie. Naj więk szą na szą du -
mą jest, gdy dzie ci bio rą ślub, za kła da -
ją ro dzi nę i są do bry mi ro dzi ca mi dla
swo ich dzie ci. 
– Mu si was za wsze być du żo
przy sto le…
– Na co dzień mniej, bo kil ka na ścio ro,
w nie dzie lę wię cej, ale na uro dzi nach
zwy kle za sia da do sto łu oko ło 40 osób.
To ogrom na ra dość, gdy przy cho dzą
do nas do ro słe już dzie ci, naj czę ściej ze
swy mi żo na mi, mę ża mi i po cie cha mi.

A przy cho dzą nie tyl ko od świę ta, ale
też na co dzień, z ra do ścia mi i smut ka -
mi. I jak w każ dej ro dzi nie, po ma ga my
jak mo że my, na przy kład rok te mu
po raz ko lej ny or ga ni zo wa li śmy we se -
le, tym ra zem dla na szej 26-let niej cór -
ki, in ne dzie ci wspie ra my, gdy sta ra ją
się o kre dyt czy re mon tu ją miesz ka nia.
Bo do ko go ma ją w ta kich sy tu acjach
iść? Przy cho dzą do nas, bo tu jest ich
dom.
– Zna ni są Pań stwo tak że z po mo cy
udzie la nej in nym ro dzi nom za stęp -
czym.
– Od kil ku lat dzia ła za ło żo na przez nas
Fun da cja Ro dzin nej Opie ki Za stęp czej
„Nasz Dom Za stęp czy”. Jej ce lem jest
sze ro ko ro zu mia ne wspie ra nie ro dzi -
ciel stwa za stęp cze go – po cząw szy
od ini cjo wa nia dzia łań ma ją cych na ce -
lu zmia nę pra wa, tak by by ło one bar -
dziej przy ja zne dla ro dzin za stęp czych,
po przez udzie la ną im po moc praw ną,

aż po wspar cie ma te rial ne. W mia rę
moż li wo ści wspo ma ga my ro dzi ny za -
stęp cze i ro dzin ne do my dziec ka w ca -
łym kra ju. Fun da cja an ga żu je się też
w po szu ki wa nie osób, któ re chcą stwo -
rzyć ro dzi nę za stęp czą, bo po trze by są
w tej mie rze ogrom ne. Współ pra cu je -
my przy tym z Po wia to wym Cen trum
Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach.
– Jak oce nia cie Pań stwo tę współ pra -
cę?
– Po wiat Gli wic ki – wła śnie dzię ki
PCPR -owi, kie ro wa ne mu przez dy rek -
tor Bar ba rę Ter lec ką-Ku bi cius – zna ny
jest w ca łej Pol sce z pro ro dzin ne go na -

sta wie nia. Ro bi
się tu bar dzo wie -
le, by dzie ci po -
zba wio ne opie ki
swych na tu ral -
nych ro dzi ców
nie tra fia ły
do do mów dziec -
ka, a do ro dzin
za stęp czych. Pa -
ni dy rek tor Bar -
ba ra Ter lec ka -
-Ku bi cius stwo -
rzy ła do sko na ły
ze spół współ pra -
cow ni ków o wy -

so kich kom pe ten cjach za wo do wych,
któ rzy w swej pra cy kie ru ją się przede
wszyst kim do brem dziec ka, na to miast
współ pra ca z ro dzi na mi opie ra się
na sza cun ku i życz li wo ści. Oso by
chcą ce za ło żyć ro dzi nę za stęp czą mo gą
tu li czyć na wszech stron ną po moc.
– Dom dziec ka – choć by naj lep szy – ni -
gdy nie za stą pi ro dzi ny, ma my i ta ty…
– Oczy wi ście, że nie. War to po wie -
dzieć tyl ko, że w po wie cie gli wic kim
aż 202 dzie ci wy cho wy wa nych jest
w ro dzi nach za stęp czych, a tyl ko
ok. 30 w do mach dziec ka. Jest to wy nik
im po nu ją cy w ska li kra ju. Na ko niec
za chę ca my wszyst kich, któ rzy – choć -
by tyl ko cza sem – my ślą o przy ję ciu
dziec ka, by się z na mi skon tak to wa li.
Chęt nie po roz ma wia my, po dzie li my
się swo imi do świad cze nia mi, wes prze -
my w stwo rze niu do mu dla dzie ci, któ -
re na praw dę te go po trze bu ją.

(RG)

W służ bie dzie ciom
Roz mo wa z RE NA TĄ i IRE NE USZEM KO PA NIA, pro wa dzą cy mi Ro dzin ny Dom dla Dzie ci w Pa czy nie

Mnó stwo atrak cji cze ka ło na pod -
opiecz nych Gmin ne go Przed szko la
nr 8 w Prze zchle biu, któ rzy nie daw -
no – wraz ze swy mi opie ku na mi –
od wie dzi li Ze spół Szkół Spe cjal -
nych (ZSS) w Py sko wi cach. 
Na ten dzień na uczy cie le ZSS w Py -
sko wi cach za pla no wa li moc nie spo -
dzia nek. Dzie ci, ich opie ku no wie oraz
ucznio wie kla sy edu ka cyj no -te ra peu -
tycz nej wzię li udział w ma gicz nych za -
ję ciach in te gra cyj nych. Od by ły się one
w sa li przy sto so wa nej do za jęć po li sen -
so rycz nych, wy po sa żo nej w po mo ce
umoż li wia ją ce dzie ciom od kry wa nie
świa ta za po mo cą zmy słów. Dzię ki nim
stwo rzo ny zo stał nie po wta rzal ny kli -

mat, któ ry roz bu dził w uczest ni kach
wiel ką cie ka wość i kre atyw ność.
Uczest ni cy za jęć an ga żo wa li się w kre -
atyw ne za ba wy wy ko -
rzy stu jąc swo ją bo ga -
tą wy obraź nię. Pod -
czas wrę cza nia pa -
miąt ko we go or de ru
za udział w spo tka niu
na twa rzy każ de go
dziec ka go ścił wspa -
nia ły uśmiech.

– W opi nii ro dzi -
ców za ję cia po zwo li ły
ich dzie ciom po znać
no wych ko le gów
i prze ła mać opo ry

przed edu ka cją szkol ną – mó -
wi na uczy ciel ka Da ria Ko ty lak. 

(DK)

Ma gicz na in te gra cja

Pod czas spo tka nia wszy scy wspa nia le się ba wi li.
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W dniach 19-20 mar ca z wi zy tą 
w cze skiej Opa wie go ści ła de le ga -
cja przed sta wi cie li Po wia tu Gli wic -
kie go w ra mach ko lej nej mo bil no ści
pro jek to wej „Wspar cie kształ ce nia
uczniów o spe cjal nych po trze bach
edu ka cyj nych” pro gra mu Co me nius
Part ner skie Pro jek ty Re gio. 
Pra cow ni cy Ze spo łu Szkół Spe cjal nych
w Py sko wi cach, Do mu Po mo cy Spo łecz -
nej „Osto ja” w So śni co wi cach i Sta ro -
stwa Po wia to we go w Gli wi cach wzię li
udział w do rocz nej kon fe ren cji nt. Ze spo -
łu Do wna or ga ni zo wa nej przez Szko łę
Spe cjal ną w Opa wie. 

Mię dzy na ro do we sym po zjum od by ło
się w Lo ut ko wym Di va dle, czy li w Ma -
łym Te atrze w Opa wie. Uczest ni czy ły 
w nim ta kże przed sta wi ciel ki Szko ły Spe -
cjal nej z Sar bi no va obok Po pra du na Sło -
wa cji. Naj wa żniej szy mi go ść mi by ły jed -
nak oso by z Ze spo łem Do wna, któ re licz -
nie przy by ły ra zem ze swo imi ro dzi na mi.
Nie za bra kło na uczy cie li ze Szko ły Spe -
cjal nej w Opa wie, pra cow ni ków urzę dów
– w tym Mo raw sko -Ślą skie go Urzę du
Wo je wódz kie go z Ostra wy oraz Do mu
Po mo cy Spo łecz nej Si rius, a ta kże sym -
pa ty ków i przy ja ciół opaw skiej szko ły.

Kon fe ren cja skła da ła się z trzech czę -
ści. W pierw szej wy gło szo ne zo sta ły bar -
dzo cie ka we re fe ra ty na te mat Ze spo łu
Do wna, ro li osób nim do tknię tych w spo -
łe czeń stwie, ich mo żli wo ści i po trzeb. W
czę ści dru giej pod su mo wa no do tych cza -

so we wy da rze nia pro jek to we, zaś część
trze cia po świę co na zo sta ła ju bi le uszo wi

25-le cia Za klad ni Sko la 
a Prak tic ka Sko la w Opa wie. 

Rys hi sto rycz ny przed sta wił
dy rek tor pla ców ki, Ji rzi Kup ka,
wy czer pu ją co i cie ka wie opo -
wia da jąc o po cząt kach dzia łal no -

ści szko ły, jej roz wo ju, pra cy na -
uczy cie li i wy sił kach uczniów. W bie -

żą cym ro ku, ze wzglę du na niż de mo gra -
ficz ny i spa dek licz by uczniów dwie
opaw skie szko ły spe cjal ne po łą czy ły się
w jed ną, sil ną pla ców kę. Przy by ło więc
uczniów, na uczy cie li i no wych wy zwań.
Na ko niec dy rek tor Kup ka przy jął ży cze -
nia i ser decz no ści od go ści obec nych na
kon fe ren cji. Pol ska de le ga cja od czy ta ła
list z gra tu la cja mi od sta ro sty gli wic kie go
Wal de ma ra Do mb ka, któ ry ży czył szko le
dal szych suk ce sów i za zna czył, że kon -

tak ty z Cze cha mi są jed ny mi z naj mil -
szych i ra do snych ele men tów współ pra cy
za gra nicz nej, ja ką pro wa dzi Po wiat Gli -
wic ki.

Część re fe ra to wą kon fe ren cji wzbo ga -
ci ły bar dzo do brze przy go to wa ne, pro fe -
sjo nal ne i ko lo ro we wy stę py uczniów,
któ rzy roz ba wia li, ale i wzru sza li go ści.
Prze pięk ny w swej wy mo wie był ta niec 
z pa ra sol ka mi, ja ki przed sta wi li ucznio -
wie z Ze spo łem Do wna. Pod czas wy stę pu
po ka za li praw dzi we pięk no w nie stan dar -
do wym uję ciu, bo upo śle dze nie też mo że
być pięk ne, co by ło wi dać i sły chać na
sce nie opaw skie go te atru…

- Dzię ku ję za ży cze nia. Pra gnę jed nak
pod kre ślić, że na sza szko ła nie mia ła by ta -
kich suk ce sów bez żmud nej, co dzien nej
pra cy na szych na uczy cie li. To im na le żą się
wiel kie bra wa za ser ce na dło ni, za ener gię
i po my sło wość ka żde go dnia. Dzie ci i mło -
dzież to wy czu wa ją, dla te go tak chęt nie
przy cho dzą do szko ły, by się ra zem z na mi
uczyć, ba wić i wy cho wy wać. Na si ucznio -
wie ni gdy nie zo sta ną le ka rza mi ani praw -
ni ka mi, ale naj wa żniej sze, że by w ży ciu
by li sa mo dziel ni i… szczę śli wi – mó wił
wzru szo ny Ji rzi Kup ka. 

Uczest ni cy spo tka nia obej rze li krót ki
film o dzia łal no ści szko ły, zaś kon fe ren -
cję za koń czy ło wspól ne zwie dza nie pla -
ców ki i nie koń czą ce się roz mo wy o me -
to dach pra cy, no wych po mo cach dy dak -
tycz nych i ko lej nych po my słach na dal -
szą współ pra cę. 

Pol ska de le ga cja od wie dzi ła ta kże
Dom Po mo cy Spo łecz nej Si rius w Opa -
wie, gdzie wra że nie zro bi ły miesz ka nia
chro nio ne, w któ rych pra wie sa mo dziel -
nie, z po mo cą opie ku nów miesz ka ją do -
ro śli, upo śle dze ni wy cho wan ko wie Si riu -
sa. Przy ję li oni go ści z Pol ski nie zwy kle
ser decz nie i emo cjo nal nie. By ły roz mo -
wy i chwi le praw dzi wych wzru szeń.

Był ta kże czas na wspól ny spa cer po
ślicz nej, za dba nej i czy stej Opa wie, dzię -
ki umi ło wa niu do po rząd ku swo ich
miesz kań ców zwa nej „Bia łą Opa wą”.

Pro jekt re ali zo wa ny wspól nie z Cze -
cha mi w lip cu br. do bie gnie koń ca. 
W pla nach są jesz cze dwa wy da rze nia –
warsz ta ty pro jek to we oraz Dzień Otwar ty
Co me niu sa w Do mu Po mo cy Spo łecz nej
„Osto ja” w So śni co wi cach. Bę dzie on po -
łą czo ny z ju bi le uszem 50-le cia pla ców ki.

MAG DA LE NA FIS ZER -RĘ BISZ

Wspólnie z Czechami

Występ uczniów z Opawy był kolorowy i wzruszający.
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Szla ki gór skie w Be ski dach cze -
ka wiel kie sprzą ta nie. Wszyst ko
za spra wą mi ło śni ków gór, któ rzy
po łą czą pie sze wę drów ki z ochro -
ną śro do wi ska. 

Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to -
wi cach do fi nan su je XVII Wio sen ny
oraz XVII Je sien ny Zlot Tu ry stycz no -
-Eko lo gicz ny „Czy ste Gó ry 2015”.

Jest to kam pa nia eko lo gicz na or ga -
ni zo wa na już po raz ko lej ny w Be ski -
dach. W tym ro ku otrzy ma ona z WFO -

ŚiGW do ta cję w wy so ko ści 7,8 tys.
zł. Głów nym ce lem tych zlo tów jest
krze wie nie po staw i świa do mo ści eko -
lo gicz nej, in te gra cja mło dzie ży w za -
kre sie dba nia o śro do wi sko na tu ral ne,
pro mo wa nie pie szej tu ry sty ki gór skiej,
jak rów nież udział w „Dniu Zie mi”
oraz w ak cji „Sprzą ta nie Świa ta” – po -
przez po rząd ko wa nie le śnych szla ków
tu ry stycz nych.

Im pre za skie ro wa na jest do dzie ci
i mło dzie ży ze szkół pod sta wo wych,
gim na zjal nych i po nad gim na zjal nych
z te re nu po wia tu ży wiec kie go, a tak że

z gmin po wia tów ościen nych oraz in -
nych z te re nu ca łe go wo je wódz twa ślą -
skie go, któ re zgło szą ak ces uczest nic -
twa. Każ dy ze zlo tów roz po czy na się
wy mar szem uczest ni ków na jed ną z kil -
ku przy go to wa nych tras pro wa dzą cych
do szko ły, w któ rej zo sta nie prze pro wa -
dzo na im pre za. Wzo rem lat ubie głych
mło dzi tu ry ści upo rząd ku ją ok. 200 km
gór skich tras, a ze bra ne wor ki śmie ci
zo sta ną zło żo ne do kon te ne ra pod sta -
wio ne go przez Spół kę Be skid Ży wiec.

W go ścin nej szko le wszy scy uczest ni -
cy otrzy ma ją go rą cy po si łek i po krót kim

od po czyn ku dwóch przed sta wi cie li zgło -
szo nych grup weź mie udział w przy go to -
wa nych kon kur sach: eko lo gicz nym
i ochro ny śro do wi ska oraz kra jo znaw -
czym. Kon kur sy te ma ją na ce lu uczu le nie
mło de go po ko le nia na ran gę i zna cze nie
ochro ny śro do wi ska na tu ral ne go w ży ciu
czło wie ka oraz pod nie sie nie świa do mo ści
eko lo gicz nej dzie ci i mło dzie ży. Lau re aci
i uczest ni cy obu kon kur sów otrzy ma ją dy -
plo my oraz na gro dy książ ko we.

Wszy scy uczest ni cy XVII edy cji
Zlo tów Tu ry stycz no -Eko lo gicz nych
„Czy ste Gó ry 2015” we zmą udział

w kon kur sie na naj więk szą ilość ze bra -
nych śmie ci oraz w kon kur sie wie dzy
tu ry stycz nej, pod czas któ re go zo sta ną
roz da ne licz ne na gro dy rze czo we – upo -
min ki dla uczest ni ków im pre zy. (RG)
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EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
PPOOWWIIAATTUU  GGLLIIWWIICCKKIIEEGGOO

TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW

WOJEWÓdZkiEGO FUNdUSZU

OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki 
WOdNEj W KATOWiCACh

Gór ska wę drów ka… ze sprzą ta niem

18 mln ton od pa dów rocz nie po -
wsta je na świe cie z pla sti ko wych
to reb na za ku py. 17 mar ca na ul.
Sta wo wej w Ka to wi cach Fun da cja
Eko lo gicz na AR KA prze pro wa dzi ła
ak cję edu ka cyj ną „365 re kla mó -
wek śmie ci”. Po dob ne hap pe nin gi
od by wa ją się w ca łej Pol sce. Ma ją
na ce lu zwal cze nie pla gi pla sti ko -
wych jed no ra zó wek, któ re sku -
tecz nie za nie czysz cza ją na szą pla -
ne tę.

Mo to rem na pę do wym ak cji jest jed no -
oso bo we dzia ła nie pre ze sa Fun da cji
Eko lo gicz nej AR KA Woj cie cha
Owcza rza, któ ry w cią gu ro ku po sta no -
wił ze brać 365 re kla mó wek z od pa da -
mi po rzu co ny mi w la sach, par kach
i nad je zio ra mi. W ten spo sób chce on
za chę cić spo łe czeń stwo do zmia ny my -
śle nia, za ini cjo wać dys ku sję na te mat
od pa dów opa ko wa nio wych i pro pa go -
wać ideę re cy klin gu. 

– Jed no ra zo wa tor ba jest jed ną
z naj gor szych plag eko lo gicz nych!
Rocz nie na świe cie pro du ku je się
i wpro wa dza w obieg pra wie je den bi -
lion pla sti ko wych re kla mó wek. A jak

dłu go uży wa my jed ną ta ką tor bę? Śred -
nio tyl ko 25 mi nut! Po tem wy rzu ca my
– mó wi Woj ciech Owczarz.

START AK CJI W STO LI CY

Ak cja wy star to wa ła 16 mar ca w War -
sza wie. Sto łecz na in au gu ra cja ak cji zo -
sta ła prze pro wa dzo na w spo sób „ze ro -
emi syj ny”. Uczest ni cy na ro we rach
wy ko na nych z re cy klin gu zbie ra li
śmie ci do spe cjal nych to reb ro we ro -
wych uszy tych ze sta rych ba ne rów. 

W cza sie hap pe nin gu wy ko rzy sta -
nych zo sta ło kil ka re kla mó wek od pa -
dów, ze bra nych wcze śniej w oko licz -
nych te re nach. Mło dzież szkol na wraz
z prze chod nia mi uło ży ła z nich na pis
„365 re kla mó wek śmie ci”. Na koń cu
od pa dy zo sta ły po se gre go wa ne i tra fi ły
do od po wied nich po jem ni ków na śmie -
ci. 

Cie ka wym ele men tem hap pe nin gu
by ło od wró ce nie ba ne ru, na któ rym
na dru giej stro nie zo sta ła wy dru ko wa -
na prze strzen na gra eko lo gicz na o te -
ma ty ce od pa dów opa ko wa nio wych.
Ak cja trwa ła czte ry go dzi ny, a nikt
w jej cza sie się nie nu dził. 

EDU KA CJA TO JEST TO
Ak cja „365 re kla mó wek śmie ci” ma
przy nieść kon kret ny efekt eko lo gicz ny:
mniej dzi kich wy sy pisk, mniej od pa -
dów za nie czysz cza ją cych śro do wi sko,
wię cej opa ko wań tra fia ją cych do prze -
two rze nia.

– Re gu lar ne edu ko wa nie spo łe czeń -
stwa w te ma cie go spo dar ki od pa da mi
jest nie zwy kle istot ne. W Pol sce na wy -
sy pi ska wciąż tra fia aż 70 pro cent
śmie ci, pod czas gdy w Niem czech, Ho -
lan dii czy Szwe cji jest to tyl ko
1 pro cent. By da ne te nie były tak
zatrważające, po trzeb na jest zmia na
na wy ków Po la ków po przez uświa da -
mia nie im szko dli wo ści skła do wa nia
od pa dów – mó wi Szy mon Ku ła kow ski
z Fun da cji Eko lo gicz nej AR KA.

KAŻ DY MO ŻE DO DAĆ 
RE KLA MÓW KĘ 

Do tych po zy tyw nych dzia łań mo że
przy łą czyć się każ dy. Na ofi cjal nej stro -
nie ak cji www.365re kla mo wek smie ci.pl
znaj du je się spe cjal ny licz nik, do któ re -
go moż na wpi sać swe imię, na zwi sko
oraz licz bę ze bra nych re kla mó wek. 

Ko lej ne hap pe nin gi są or ga ni zo wa -
ne m.in. w Biel sku -Bia łej, Opo lu, Wro -
cła wiu, Ło dzi, Kiel cach, Po zna niu, Ko -
sza li nie, Byd gosz czy, Gdań sku, Olsz -
ty nie, Lu bli nie, Rze szo wie, Tar no wie
i Kra ko wie. 

Ak cja or ga ni zo wa na jest w ra mach
ogól no pol skiej kam pa nii „Nie bądź
jed no ra zo wy” do fi nan so wa nej ze
środ ków Na ro do we go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej oraz Wo je wódz kie go Fun du -
szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar -
ki Wod nej w Ka to wi cach, któ ry
wsparł ją do ta cją w wy so ko ści 41 ty -
się cy zło tych. Part ne rem me ry to rycz -
nym ak cji jest Re ko pol Or ga ni za cja
Od zy sku Opa ko wań S. A., a pa tro nat
nad nią spra wu je Mi ni ster stwo Śro do -
wi ska. (RG)

Prze ciw ko pla dze jed no ra zó wek

Po nad mi lion zło tych wy dał w mi -
nio nym ro ku Po wiat Gli wic ki na za -
da nia i przed się wzię cia zwią za ne
z ochro ną śro do wi ska.
Kwo ta ta wy no si kon kret -
nie 1 088 749,66 zł i jest wyż sza
od tzw. do cho dów śro do wi sko wych
po wia tu (tj. z ty tu łu kar i opłat za ko -
rzy sta nie ze śro do wi ska), któ re wy nio -
sły w ub. ro ku 939 796,14 zł. 

Na co wy da no te pie nią dze? Li sta
wy dat ków po wia tu na wszyst kie ro dza -
je za dań i przed się wzięć do ty czą cych
ochro ny śro do wi ska jest dłu ga. Tu
moż na wy mie nić tyl ko nie któ re z nich.

Jed ną z więk szych po zy cji w tych
wy dat kach jest za kup pa li wa ni sko emi -
syj ne go – czy li ole ju opa ło we go – dla
Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Osto ja”
w So śni co wi cach, na któ ry po wiat
prze zna czył po nad 250 tys. zł. Ta kie sa -
mo pa li wo za ku pio ne zo sta ło dla
Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Za -
me czek” w Kuź ni Nie bo row skiej
za po nad 94 tys. zł (kwo ta jest
niż sza, bo bu dy nek „Za mecz ku”
jest znacz nie mniej szy niż
„Ostoi”). W „Za mecz ku” wy ko -
na na zo sta ła kon ser wa cja i re -
mont ko lek to rów sło necz nych
za ok. 2,5 tys. zł.

Zna czą cy wy da tek – wy so ko -
ści 100 tys. zł – sta no wi ły do ta cje
do spół ek wod nych. Po wiat Gli -

wic ki jest pod tym wzglę dem wio dą cy
w wo je wódz twie. Na za da nia zwią za ne
z go spo dar ką wod ną i me lio ra cją prze -
zna czo no też do dat ko we środ ki. Po -
nad 48 tys. zł kosz to wa ło upo rząd ko -
wa nie i od two rze nie ro wów przy droż -
nych przy prze bu do wy wa nej dro dze
Żer ni ca -Smol ni ca. 22 tys. zł wy da no
na awa ryj ną na pra wę prze pu stu w cią -
gu dro gi po wia to wej w Pa niów kach
(ul. Za brska). 

Wie le przed się wzięć sfi nan so wa -
nych przez po wiat zwią za nych by ło
z wła ści wym utrzy ma niem te re nów
zie lo nych. Pra ce słu żą ce te mu ce lo wi
wy ko na ne zo sta ły m.in. w Ze spo le
Szkół im. Ma rii Ko nop nic kiej w Py -
sko wi cach i w DPS -ie „Osto ja”. Po -
nad 31 tys. zł wy da no na to miast na or -
ga ni za cję kon kur su „Po wiat Przy ja zny
Śro do wi sku”. (RG)

Mi lion na eko lo gię

Fun da cja AR KA za chę ca do zre zy gno wa nia z wy god nych, ale za śmie ca ją -
cych świat pla sti ko wych re kla mó wek.
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No wo cze sna ko tłow nia w Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Za me czek” w Kuź ni
Nie bo row skiej. – Za kup ole ju opa ło we go po kry wa my ze środ ków po wia tu –
mó wi dy rek tor Ewa Za mo ra.
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Po wiat Gli wic ki co ro ku prze zna -
cza du żą kwo tę na do ta cje

do spół ek wod nych, któ re m.in.
dba ją o stan ro wów me lio ra cyj -

nych. 
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KA NAŁ KŁOD NIC KI

Je go hi sto ria się ga cza sów, gdy
w oko li cy Gli wic nie na tra fio no jesz -
cze na da ją ce się eks plo ato wać w spo -
sób opła cal ny zło ża wę gla lub rud.
Wy ko rzy sta no za to moż li wość do -
god ne go po łą cze nia z resz tą ziem pru -
skich dro gą wod ną przez Od rę.

Po wsta ła wte dy w po bli żu Gli wic
Kró lew ska Od lew nia Że li wa, wy ko -
rzy stu ją ca wę giel z Za brza i ru dy me -
ta li spod Tar now skich Gór. Wy bu do -
wa no ją obok ist nie ją ce go na tym
miej scu wcze śniej mły na, zwa ne go
„Bo ro wym”. Te ren Od lew ni na le żał
wów czas do mia sta, sa mo dziel ną
gmi nę utwo rzo no tam póź niej,
w 1817 ro ku.

Miej sce wy bra no ze wzglę du na ko -
niecz ność do pro wa dze nia spo rych ilo -
ści wo dy, któ ra nie tyl ko po ru sza ła ma -
szy ny hu ty, ale by ła tak że środ kiem
trans por tu – do sta wy ma te ria łów oraz
wy wo zu wy ro bów go to wych. Od lew -
nię usy tu owa no na pra wym brze gu
Kłod ni cy, nie da le ko ist nie ją cej prze -
pra wy. Wzdłuż Kłod ni cy za czę to rów -
no cze śnie bu do wę Ka na łu Kłod nic kie -
go. Pierw szy pro jekt ka na łu że glow ne -
go do Gli wic wy ko nał w 1789 ro ku in -
spek tor bu dow nic twa wod ne go Ge sch -
ke, a ów cze sny mi ni ster hra bia Hoym
przed sta wił go kró lo wi.

Pod sta wą eko no micz ną bu do wy
ta niej dro gi wod nej by ło ze sta wie nie
cen wę gla na ryn ku ber liń skim: wę -
giel an giel ski był 7 ra zy tań szy od ślą -
skie go – a to na sku tek wyż szych
kosz tów trans por tu te go ostat nie go.
Ka nał, na zwa ny Klod nitz Ka nal, wy -
bu do wa no w la tach 1792 – 1822. Bu -
do wa by ła opóź nio na przez woj ny,
brak fun du szy oraz po wo dzie. 

Był to pią ty z ko lei ka nał wy bu do -
wa ny w Pru sach. Dzia łał on aż po la -
ta 30-te XX wie ku, kie dy to za czę to
bu do wę do dziś funk cjo nu ją ce go Ka -
na łu Gli wic kie go. Uru cho mie nie ka -
na łu mia ło sty mu lu ją cy wpływ na ca -
łą go spo dar kę re gio nu – w XIX wie ku
po wsta wa ły tak że nie wiel kie za kła dy
me ta lo we na te re nie ca łej zie mi gli -
wic kiej: w Tra chach, Bryn ku, Dzierż -
nie, Pa czyn ce, Dą brów ce, Pław nio wi -
cach, Rze czy cach, Ta ci szo wie, So śni -
co wi cach oraz Ru dziń cu. Tyl ko ta
ostat nia (Hu ta Pi ła) wy trzy ma ła póź -
niej szą kon ku ren cję z burz li wie roz -
wi ja ją cym się prze my słem gli wic kim. 

Pier wot nie uży wa ne na ka na le bar -
ki mia ły ła dow ność 28 ton. Szczyt
prze wo zów osią gnię to na ka na le
w 1852 ro ku. Roz wi ja ją ce mu się
szyb ko prze my sło wi wkrót ce trans -
port wod ny prze stał wy star czać. Szlak
wod ny, choć ta ni, był dość nie pew ny,
a trans port trwał dłu go.

KO LEJ TO RO WA

Roz po czę te już w la tach 30-tych
XIX wie ku sta ra nia przy nio sły efekt
po nad 10 lat póź niej: w 1845 ro ku Gli -
wi ce otrzy ma ły po łą cze nie ko le jo we.
By ła to tzw. li nia pra we go brze gu Od -
ry. To ry po pro wa dzo no wzdłuż ka na łu,
od ci na jąc nie wiel ką część wsi Szo bi -
szo wi ce. Mia ło to tak że wpływ na rol -
nic two re gio nu, a no we tech ni ki: ma -
szy ny rol ni cze na pę dza ne pa rą zwięk -
szy ły znacz nie wy daj ność prac rol -
nych; po za tym sta ra nia ów cze snych
władz szły w kie run ku prze ciw dzia ła -
nia roz drob nie niu go spo darstw rol nych
po przez po dzia ły dzie dzicz ne oraz pod -
nie sie nia kul tu ry rol nej przez po wsta -
nie szkół rol ni czych – naj bliż sze zna la -
zły się w Prósz ko wie k. Opo la i Po pie -
lo wie k. Ryb ni ka.

Po cząt ko wo li nia ko le jo wa prze bie -
gać mia ła przez Ko złów i da lej na po -
łu dnie od mia sta. Nie wąt pli wie znacz -
ne już wte dy sku pie nie za kła dów prze -
my sło wych na pół noc od Gli wic mia ło
wpływ na zmia nę pro jek to wa ne go
prze bie gu to rów. Po wsta nie dwor ca ko -
le jo we go zwięk szy ło zna cze nie ca łe go
przed mie ścia by tom skie go i je go głów -
nej uli cy, któ ra zy ska ła na zwę Dwor co -
wej. Sta ła się ona wkrót ce re pre zen ta -
cyj ną uli cą, a jej za bu do wa sta wa ła się
co raz bo gat sza. Na wschód od dwor ca
oso bo we go po wstał dwo rzec to wa ro -
wy, a z cza sem ca ły wę zeł prze ła dun -

ko wy wraz z warsz ta ta mi re mon to wy -
mi ta bo ru. 

W 1855 ro ku Śląsk, z 711 ki lo me -
tra mi szla ków ko le jo wych, przo do wał
wśród pro win cji pru skich, jesz cze
w 1871 ro ku (1725 km) był na cze le,
do pie ro w 1912 ustą pił Nad re nii.

Wzdłuż no we go szla ku trans por to -
we go za czę ła for mo wać się dziel ni ca
prze my sło wa Gli wic. Do lat 90-
tych XX wie ku prze mysł w Gli wi cach
roz cią gał się głów nie w pa sie wzdłuż

li nii ko le jo wej w kie run ku wschód –
za chód, od Za brza do Ła będ. Na prze -
ło mie XIX i XX wie ku dwa du że za kła -
dy wy do byw cze: ko pal nie „Gli wi ce”
oraz „So śni ca” prze su nę ły punkt cięż -
ko ści prze my sło wych Gli wic nie co
na wschód i po łu dnie.

Roz wo jo wi ule ga ła tak że sieć ko le -
jo wa. Gli wi ce w la tach mię dzy wo jen -
nych po sia da ły bez po śred nie po łą cze -
nia ko le jo we m.in. z Ber li nem, Ham -
bur giem, Lip skiem, Dre znem, Rot ter -
da mem i Bu ka resz tem. W tym cza sie
przez po wiat prze bie ga ły li nie ko le jo -
we z Wro cła wia do Oświę ci mia (ze sta -
cja mi w Ru dziń cu, Ta ci szo wie, Ła bę -
dach), z Opo la przez Py sko wi ce do By -
to mia (sta cje w: Tosz ku, Pa czy nie, Py -
sko wi cach i Cze ka no wie), ko lej Pra we -
go Brze gu Od ry ze sta cją w Two ro gu,
li nia do Świę to chło wic i li nia do Orze -
sza i Żor (sta cja w Przy szo wi cach).

Bu dy nek no we go dwor ca ko le jo we -
go po wstał w la tach 1923-1925 na po -
łu dnio wy wschód od po przed nie go,
sta re go dwor ca, po cho dzą ce go jesz cze
z 1846 ro ku. No wy bu dy nek po sta wio -
no w osi uli cy Zwy cię stwa. Z pier wot -
ne go pro jek tu, obej mu ją ce go ca łą za -
bu do wę pla cu dwor co we go, zre ali zo -
wa no je dy nie część pół noc ną, obej mu -
ją cą za bu do wa nia dwor ca i pocz ty.
Nie zre ali zo wa ne po zo sta ły, za my ka ją -
ce plac od stro ny po łu dnio wej, bu dyn ki
ho te lu i biu row ca ze skle pa mi. Pro jekt
dwor ca opra co wa li rad ca ko le jo wy
Hess i ar chi tekt Het tler, oni też kie ro -
wa li bu do wą.

W ro ku 1936 uru cho mio no po łą cze -
nie ko le jo we z By to mia do Ber li na

przez Gli wi ce. Eks pres „La ta ją cy By -
to mia nin” po ko ny wał tra sę do Ber li na
w 4 go dzi ny i 22 mi nu ty.

KA NAŁ GLI WIC KI

Bu do wa no we go por tu na ka na le
w Gli wi cach pla no wa na by ła już
w okre sie I woj ny świa to wej. We dług
pier wot nych prac stu dial nych i ana liz
no wy port miał być po ło żo ny na te re -
nach na wschód od hu ty gli wic kiej,
w po bli żu roz bu do wy wa ne go ko le jo -

we go dwor ca to wa ro we go. Pra ce te
kon ty nu owa no rów nież w la tach 20-
tych XX wie ku. 

Ka nał miał być tym dla te goż okrę -
gu, czym był dla za chod nich Nie miec
tzw. ka nał śród lą do wy. Aby ka nał mógł
speł niać wszyst kie swe funk cje, po -
trzeb ny był spraw nie dzia ła ją cy port
koń co wy, po łą czo ny z wę złem ko mu ni -
ka cyj nym. Dla te go pier wot nie pla no -
wa no usy tu ować go wła śnie po stro nie
wschod niej wę zła ko le jo we go – nie ja ko
w punk cie cen tral nym po mię dzy naj -
więk szy mi za kła da mi prze my sło wy mi.

W la tach 20-tych XX wie ku pla no -
wa no tak że ja ko al ter na ty wę do ka na łu
ślu zo we go – ka nał z urzą dze nia mi
do pod no sze nia ba rek (ja ko zu ży wa ją -
cy mniej wo dy – prze wi dzia ne by ły 3
ta kie urzą dze nia, wo bec bu do wy ewen -
tu al nych sied miu no wych śluz). Pla ny
prze bu do wy ka na łu w la tach 20-tych
zo sta ły odło żo ne z po wo du prze pro wa -
dze nia tzw. „Mit tel land ka nal”, któ ry
po zwa lał na ta nie do sta wy wę gla z Za -
głę bia Ruh ry. Wę giel gór no ślą ski nie
mógł wów czas z nim kon ku ro wać.

Po kil ku let niej dys ku sji no wy port
zlo ka li zo wa no w koń cu na za chód
od mia sta, do pro wa dza jąc do nie go
bocz ni cę ko le jo wą. Bu do wa na w tym
okre sie au to stra da do By to mia rów nież
zo sta ła z nim po łą czo na wę złem uli cy
Por to wej. 

Bu do wa zbior ni ka w Dzierż nie roz -
wią zy wa ła część pro ble mów z za si la -
niem ka na łu. 

De cy zją Ga bi ne tu Rze szy z 22
wrze śnia 1933 ro ku po sta no wio na zo -
sta ła bu do wa ka na łu i por tu na ka na le.
Pla no wa no tak że po łą cze nie no wej
dro gi wod nej z sys te mem Od ra – Wi sła
– Du naj. Nie by ła to idea no wa: już
w 1917 ro ku w Gdań sku po wo ła no
do ży cia Zwią zek Że glu gi Wi śla nej.
Pro mo wał on bu do wę ka na łu Wi sła –
Od ra – Du naj oraz po łą cze nie wszyst -
kich dróg wod nych Eu ro py Środ ko wej
w je den sys tem ko mu ni ka cyj ny.

Do pie ro w 1934 ro ku roz po czę to
bu do wę ka na łu, któ ry otrzy mał imię
Adol fa Hi tle ra. Ko niec prac prze wi dy -
wa no na 1937 rok, a za koń cze nie bu -
do wy zbior ni ków za si la ją cych –
na 1957 rok. Ka nał miał mieć sze ro -
kość dna 17 me trów, sze ro kość że -
glow ną – 37 me trów, sze ro kość ko ro -
ny wa łów – 51 me trów, głę bo kość że -
glow ną – 3 me try. Cał ko wi ty koszt bu -
do wy prze wi dzia no na 44 mi lio ny ma -
rek, z cze go po nad 30 mi lio nów mia ły
po chło nąć ro bo ty ziem ne oraz pra ce
nad ko ry tem ka na łu. 

No wy ka nał (obec ny Ka nał Gli wic -
ki) koń czył się por tem w Ła bę dach,
a więc prze bieg sta re go ka na łu (Ka na łu
Kłod nic kie go) za czął za ni kać – ko ry to
za sy py wa no, użyt ko wa no czę ścio wo
ja ko wy god ną tra sę dla bocz nic ko le jo -
wych, za bu do wy wa no. Nie któ re od cię -
te frag men ty za mie nio no na zbior ni ki
prze ciw po ża ro we. Wy ty czo na tak że
w la tach 30-tych i re ali zo wa na wów -
czas au to stra da – wraz z wę złem ko mu -
ni ka cyj nym na rów nież wte dy po wsta -
łej uli cy Por to wej – cał ko wi cie za tar ły
więk szość śla dów pier wot ne go ukształ -
to wa nia tej czę ści Gli wic.

Po za tym bu do wa ka na łu by ła środ -
kiem do zwal cze nia wy so kie go ów cze -
śnie bez ro bo cia i do oży wie nia go spo -
dar ki re gio nu. „Ka nał jest ży cio wą ko -
niecz no ścią dla Gór ne go Ślą ska” –
brzmia ło stwier dze nie z opra co wa nia
na te mat ka na łu, po cho dzą ce go z 1935
ro ku.

Pro jekt (w dwóch wa rian tach) prze -
wi dy wał bu do wę na za chód od Gli wic
dwóch ba se nów por to wych: pół noc ny
miał słu żyć do prze ła dun ku wę gla, po -
łu dnio wy prze wi dzia ny był dla ru dy,
to wa rów ma so wych, ma te ria łów bu -
dow la nych itp. Do prze ła dun ku ma te -
ria łów ła two pal nych prze wi dzia ny był
osob ny, ma ły ba sen na 1 – 2 bar ki.

Na po łu dnie od ba se nów prze ła -
dun ko wych miał zna leźć się dwo rzec
por to wy (Ha fen -Bahn hof) i po łą cze -

Wiel ki prze mysł na na szym te re nie roz wi jał się w bez po śred nim są siedz twie
go spo darstw rol ni czych.

Roz wi ja ją ce się fa bry ki, hu ty i ko pal nie po trze bo wa ły spraw nej sie ci ko le jo -
wej – na sta rej pocz tów ce to ry w Ko pal ni Gli wi ce.

Przed sta wia my frag men ty po cho dzą ce z al bu mu „Po wiat Gli wic ki –
Od rze mio sła do prze my słu”, wy da nego nie daw no przy współ udzia -

le Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach. Za wie ra on – w pi guł ce – hi -
sto rię go spo dar ki na na szym te re nie. Nie zwy kle cie ka we opra co wa -
nie uka zu je, jak kształ to wa ło się przez wie ki rze mio sło i prze mysł
na Zie mi Gli wic kiej. Wy bra li śmy frag men ty mó wią ce o in fra struk tu rze
ko mu ni ka cyj nej, któ ra to wa rzy szy ła te mu pro ce so wi, a za ra zem go
umoż li wia ła: Ka na le Kłod nic kim, ko lei, Ka na le Gli wic kim i lot ni sku.
Cie ka wost ką jest tekst o daw nych ak tach ce cho wych. Za pra sza my
do lek tu ry!

RZEMIOSŁO
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nie to rów por to wych z ko le ja mi pań -
stwo wy mi.

Port i urzą dze nia to wa rzy szą ce po -
ło żo ne by ły na te re nie sta re go Ka na łu
Kłod nic kie go i sta re go ko ry ta Kłod ni cy
– jest to w więk szej czę ści te ren za le -
wo wy. Ka nał Adol fa Hi tle ra za stą pił
daw ny Ka nał Kłod nic ki, a rze ka Kłod -
ni ca mu sia ła zo stać w re jo nie no we go
por tu prze ło żo na. No wo po wsta ła uli ca
Por to wa po łą czy ła port z au to stra dą
oraz ukła dem ko mu ni ka cyj nym mia sta.
Pra ce nad bu do wą por tu mo gły zo stać
roz po czę te do pie ro po prze su nię ciu ko -
ry ta Kłod ni cy i za bez pie cze niu te re nu
przed wy le wa mi. Pra ce przy bu do wie
por tu trwa ły jesz cze w okre sie II woj ny
świa to wej.

LOT NI SKO W GLI WI CACH

Du żą ro lę w trans por cie gra ło w la -
tach mię dzy wo jen nych tak że gli wic -
kie lot ni sko – łą czą ce Gór ny Śląsk
prak tycz nie z ca łą Eu ro pą. W pierw -
szych la tach po I woj nie świa to wej
prze szko dą w roz wo ju trans por tu lot -
ni cze go na Ślą sku by ły obo wią zu ją ce
za ka zy lo tów ob cych ma szyn – nie -
miec kich nad Pol ską i Cze cha mi i vi -
ce ver sa. Za kaz prze stał obo wią zy wać
do pie ro w po ło wie lat 20-
tych XX wie ku. 

Sa mo lot ni sko, po roz wa że niu al ter -
na tyw ne go po ło że nia w Świę to szo wi -
cach, zde cy do wa no zlo ka li zo wać
na „sta rym” miej scu, daw nym lot ni sku
woj sko wym, po ło żo nym na po łu dnie
od mia sta. (Nie by ło to pierw sze lot ni -
sko: tzw. „Flugstützpunkt” – po le wzlo -
tów i lą do wań wraz z nie zbęd ny mi bu -
dyn ka mi  – zo stał zre ali zo wa ny na te -
re nie So bi szo wic, w la tach 1913/14,
mię dzy To sterstr. a to ra mi ko le jo wy mi,
pod la sem. Te ren ten, wraz za bu do wa -
nia mi, wy dzier ża wio no fir mie „Schle -
si schen Draht  – Und Ka bel wer ke”
w 1920 ro ku). 

Po re no wa cji pły ta lot ni ska mia -
ła 600 na 1200 me trów po wierzch ni.
Miał to być ośro dek trans por tu lot ni -
cze go dla ca łe go okrę gu prze my sło we -
go, a głów nie dla Gli wic, Za brza i By -

to mia. Do te go ce lu po wo ła na zo sta ła
w 1925 ro ku Gór no ślą ska Spół ka
Trans por tu Lot ni cze go, w któ rej udzia -
ły mia ły mia sto, prze mysł gór no ślą ski

oraz fir ma Jun kers. Zi mą z 1925
na 1926 rok mia sto wy bu do wa ło no wy
han gar na dwa sa mo lo ty, wraz z warsz -
ta ta mi. W 1926 ro ku po wstał bu dy nek
służb me te oro lo gicz nych. Od 1925 ro -
ku, kie dy to zbu do wa no han gar,
po rok 1930, kie dy od da no do użyt ku
bu dy nek dwor ca lot ni cze go, kon se -
kwent nie roz wi ja no ko mu ni ka cję lot ni -
czą w re gio nie. 

Po cząt ko wo, z uwa gi na za kaz,
by ły to po łą cze nia kra jo we – przez
Wro cław do Ber li na. W 1927,
przy udzia le pań stwa, po wo ła no

do ży cia spół kę Gór no ślą ski Port
Lot ni czy („Obe rschle si sche Flu gha -
fen G. m. b. H.”), któ ra to wła śnie
spół ka mia ła przede wszyst kim

za za da nie wy bu do wa nie no wo cze -
sne go dwor ca lot ni cze go. W cen trum
bu dyn ku umiesz czo no ha lę dla po -
dróż nych. Od pół no cy przy ty ka ło
do niej skrzy dło biu ro we, od po łu -
dnia – re stau ra cja z po cze kal nią. Pro -
jekt bu dyn ku opra co wa ła miej skie
biu ro bu dow la ne: miej ski rad ca bu -
dow la ny Scha bik i miej ski bu dow ni -
czy Sat tler.

AK TA CE CHO WE

Swo istą cie ka wost kę, wska zu ją cą
na zróż ni co wa nie rze mieśl ni ków zrze -
szo nych w daw nych ce chach sta no wią
Księ gi Ce cho we. W Ar chi wum Pań -
stwo wym w Ka to wi cach, Od dział
w Gli wi cach znaj du je się 14 ze spo łów
akt ce cho wych z te re nu po wia tu gli -
wic kie go, nie li cząc akt ce chów, sta no -
wią cych część in nych ze spo łów ar chi -
wal nych.

Naj wię cej tych akt po cho dzi oczy -
wi ście z Gli wic. Po zo sta łe re pre zen tu ją
or ga ni za cje ce cho we z Py sko wic, So -
śni co wic i Tosz ka. Ostat ni ze spół za -
wie ra ak ta ce cho we po cho dzą ce spo za
te re nu po wia tu gli wic kie go.

Z te re nu Gli wic Ar chi wum prze -
cho wu je ak ta ni żej wy mie nio nych ce -
chów:

Cech Garn ca rzy. Ak ta obej mu ją trzy
jed nost ki z lat 1797 do 1804. Są to
świa dec twa cze lad ni cze, a tak że list
star sze go ce chu z By to mia do ce chu

gli wic kie go. Do ku men ty są tak w ję zy -
ku pol skim, jak i nie miec kim.

Cech Ko wa li, Ślu sa rzy, Bed na rzy
i Ko ło dzie jów. Ak ta po cho dzą
z lat 1649 – 1913, li czą 6 jed no stek.
Oprócz świa dectw cze lad ni czych są
tam też sta tut ce chu oraz księ gi pro to -
ko łów, a tak że do ku ment fun da cji,
uczy nio nej przez cech na rzecz ko ścio -
ła pa ra fial ne go w Gli wi cach w ję zy ku
nie miec kim.

Cech Kraw ców. Sie dem jed no stek
po cho dzi z lat 1669 – 1886. Są to księ -
gi przy jęć do ce chu mi strzów i cze lad -
ni ków, za świad cze nia, księ ga ra chun -
ko wa ce chu oraz ko pia te sta men tu jed -
ne go z mi strzów ce cho wych. Do ku -
men ty pro wa dzo ne by ły po pol sku, nie -
miec ku i po ła ci nie.

Cech pie ka rzy. Ze spół li czy 13 jed -
no stek. Naj star szy do ku ment po cho dzi
z 1593 ro ku, ostat ni – z 1902 ro ku. Są
to pro to ko lar ne, księ gi przy jęć mi -
strzów i uczniów, ewi den cje człon ków
ce chu oraz księ gi ra chun ko we. Ję zy ki
pol ski i nie miec ki.

Cech Rzeź ni ków. Za wie ra naj star -
sze do ku men ty ce cho we – od 1507

do 1850 ro ku. Ze spół obej mu je 6 jed -
no stek, w tym spi sy człon ków, świa -
dec twa i za świad cze nia, księ gę skarg
oraz ko pie edyk tów do ty czą cych ce -
chów. Ję zy ki do ku men tów to pol ski, ła -
ci na i nie miec ki.

Cech Szew ców. 3 jed nost ki
z lat 1814 – 1863. Są to: księ ga wpi sów
oraz świa dec twa ce cho we. Ję zy ki pol -
ski i nie miec ki. 

Ce cho wy Wy dział Eg za mi na cyj ny
dla Elek tro tech ni ków. Ak ta po cho dzą
z lat 1920 – 1927 i obej mu ją 109 akt
oso bo wych uczniów Ce chu. Ję zyk nie -
miec ki.

Z te re nu po wia tu w Ar chi wum prze -
cho wy wa ne są ak ta ce cho we z Py sko -
wic, So śni co wic i Tosz ka. Py sko wi ce
re pre zen to wa ne są przez ce chy:

Garn ca rzy – ak ta po cho dzą
z lat 1708 – 1792, czte ry jed nost ki
(świa dec twa cze lad ni cze) w ję zy ku
nie miec kim.

Rzeź ni ków, trzy jed nost ki z lat 1809
– 1891 to sta tut ce chu i pro to ko lar ne.
Ję zyk nie miec ki.

Po za tym w sa mym mie ście Py sko -
wi ce, w tam tej szym mu zeum w Ra tu -
szu prze cho wy wa na jest księ ga ce cho -
wa z lat 1743 do po ło wy XIX wie ku.
Kil ka lat te mu miesz ka niec po łu dnio -
wej czę ści Py sko wic na stry chu swo je -
go do mu w sta rej, daw no nie otwie ra -
nej skrzy ni zna lazł wspo mnia ną książ -
kę ce cho wą Py sko wic z 1743 ro ku. Są
w niej na zwi ska ów cze snych uczniów,
cze lad ni ków i mi strzów. Księ ga pi sa na
by ła w j. pol skim i nie miec kim.

Z So śni co wic prze cho wy wa ne są
ak ta ce chów:

Ko wa li – czte ry jed nost ki z lat 1779
– 1789. Są to świa dec twa i po świad cze -
nia cze lad ni cze. Ję zyk nie miec ki.

Sto la rzy; rów nież czte ry jed nost ki,
z lat 1773 – 1777. Po dob nie jak po -
przed nio – świa dec twa i po świad cze nia
cze lad ni cze w ję zy ku nie miec kim.

Szew ców. Naj star sze ak ta ce cho we
z te go mia sta – z lat 1686 – 1931; je de -
na ście jed no stek – sta tut, re je stry ce -
cho we, świa dec twa maj strów i cze lad -
ni ków. Do ku men ty w ję zy ku pol skim
i nie miec kim.

Z Tosz ka za cho wa ły się je dy nie
w Ar chi wum ak ta ce chu Sio dla rzy
i Szew ców. Jest to 6 jed no stek
z lat 1768 – 1898. Obej mu ją księ gi
wpi sów, świa dec twa uczniów i cze lad -
ni ków, li sty człon ków. Ję zy ki do ku -
men tów to pol ski i nie miec ki.

BO GU SŁAW MA ŁU SEC KI 
MAG DA LE NA FI SZER -RĘ BISZ

I PRZE MYSŁ

Księ ga ce cho wa Py sko wic za wie ra wpi sy od po ło wy XVIII do po ło -
wy XIX wie ku. 
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Ka nał Gli wic ki po wstał w la tach 30. mi nio ne go wie ku – na zdję ciu wi dok współ cze sny.

NIESPODZIANKA
DLA CZYTELNIKÓW

Dla Czy tel ni ków ma my nie -
spo dzian kę – pięć eg zem -
pla rzy książ ki „Po wiat Gli wic -
ki – Od rze mio sła do prze my -
słu”. Otrzy ma ją je oso by,
któ re ja ko pierw sze za dzwo -
nią do re dak cji „Wia do mo ści
Po wia tu Gli wic kie go”. Oto
nu mer te le fo nu: 32 332 66 65. 
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Wę dru jąc po po wie cie gli wic kim
moż na na tknąć się na „dziw ne”
ka mie nie z wy rzeź bio ny mi gór ni -
czy mi in sy gnia mi. To tzw. ka mie nie
gór ni cze – ro dzaj słu pów gra nicz -
nych wy zna cza ją cych w XVIII i XIX
wie ku gra ni ce ob sza rów ko pal nia -
nych. Ist nie ją rów nież ka mie nie ty -
po wo gra nicz ne – tzw. zna ki geo -
de zyj ne lub zna ki gra nicz ne. Jed -
nym z ta kich ka mie ni za in te re so -
wał się Zyg munt Strzo da, miesz ka -
niec Pa nió wek i jed no cze śnie rad -
ny Ra dy Gmi ny Gie rał to wi ce.
– Od pew ne go cza su pro wa dzę dzia ła -
nia zmie rza ją ce do od two rze nia daw nej
do ku men ta cji geo de zyj nej te re nów po -

ło żo nych w ob rę bie uli cy Ka ro la Dar -
wi na w Pa niów kach. Uda ło mi się
skom ple to wać do ku men ty hi sto rycz ne
po twier dza ją ce pier wot ny stan gra nic
i lo ka li za cji po szcze gól nych dzia łek,
jed nak bra ku je pre cy zyj ne go punk tu
od nie sie nia dla tych da nych w te re nie.
Praw do po dob nie punk tem ta kim był
przez wie le lat hi sto rycz ny ka mień wy -
zna cza ją cy gra ni cę po mię dzy daw ny mi
po wia ta mi pszczyń skim i ryb nic kim,
a obec nie mię dzy po wia ta mi gli wic kim
i mi ko łow skim. Ka mień ten po cho dził
z 1924 ro ku i był po sa do wio ny przy ul.

Ka ro la Dar wi na w Pa niów kach. Wid -
nia ła na nim da ta 9 ma ja 1924 ro ku.
Nie ste ty, w pew nym mo men cie – we -
dług mo jej wie dzy był to rok 2008 –
ka mień znik nął – opo wia da pan Zyg -
munt.

Zyg munt Strzo da pró bo wał spra wą
za in te re so wać urzę dy, po li cję, ale ni -
gdzie nie zna lazł od po wie dzi na swo je
py ta nia. W wy ni ku „pry wat ne go śledz -
twa” uzy skał in for ma cje, że ka mień
po sa do wio no w Pa niów kach ja ko wy -
znacz nik po dzia łu daw nych dóbr ry cer -
skich. Męż czy zna do tarł do Za rzą dze -
nia Ślą skiej Ra dy Wo je wódz kiej
w Dzien ni ku Ustaw Ślą skich nr 13
z ma ja 1924 ro ku, gdzie ist nie je za pis

o włą cze niu ob sza rów dwor skich
do gmi ny i o wy ku pie grun tów przez

pry wat nych wła ści cie li Pa nió wek
i Chu do wa. Pan Zyg munt nie usta wał
w roz wi kła niu za gad ki i… od na lazł za -
gi nio ny ka mień przy Urzę dzie Miej -
skim w Mi ko ło wie, w bu dyn ku w któ -
rym znaj du je się Urząd Sta nu Cy wil ne -
go i… Miej ska Pla ców ka Mu ze al na.
Do tarł na wet do na ocz nych świad ków
de mon ta żu te go za byt ku i za ra zem zna -
ku geo de zyj ne go dla oko licz nych nie -
ru cho mo ści.

Po wszech nie bo wiem wia do mo, że
ka mie ni gra nicz nych nie po win no się ru -
szać, bo zo sta ły po sta wio ne w waż nym
ce lu – wy zna cze nia gra ni cy. Ma ją war -
tość nie tyl ko in for ma cyj ną, ale i hi sto -
rycz ną. Kto i dla cze go za tem wy wiózł
ka mień do Mi ko ło wa, nie wia do mo.

Z tym py ta niem zwró ci li śmy
się do obec ne go po sia da cza

ka mie nia, czy li do Urzę du
Miej skie go w Mi ko ło wie. Adam
Gi za, rzecz nik pra so wy urzę du

spra wy nie znał. Skie ro wał nas
do Miej skiej Pla ców ki Mu ze al nej.
Wresz cie na py ta nie od po wie dział nam
je den z by łych pra cow ni ków mi ko łow -
skie go mu zeum.

– Pod urzę dem sto ją obec nie dwa
ka mie nie gra nicz ne. Je den przy wie zio -
ny z oko lic Bo ro wej Wsi i dru gi z oko -

lic Pa nió -
wek. Zo -
sta ły do -
star czo ne pod nasz urząd, aby uchro nić
je od znisz cze nia i za po mnie nia. Ka -
mień z Pa nió wek za kon ser wo wa li śmy,
by go po pro stu oca lić – wy ja śnia Ma -
riusz Dme trec ki, czło nek Mi ko łow -

skie go To wa rzy stwa Hi sto rycz ne go,
by ły pra cow nik Miej skiej Pla ców ki
Mu ze al nej w Mi ko ło wie.

I tak ka mień z Pa nió wek zmie nił
miej sce swo je go po sa do wie nia…(MFR)

Ka mień gra nicz ny, co już gra ni cy nie zna czy…

Po ni żej za miesz cza my list, któ ry
nad szedł do na szej re dak cji po ar -
ty ku le, któ ry uka zał się w „Wia do -
mo ściach Po wia tu Gli wic kie go”
w stycz niu br., a po świę co ny był
dok to ro wi Ju liu szo wi Ro ge ro wi –
wiel kiej po sta ci me dy cy ny i et no -
gra fii Gór ne go Ślą ska.
Jan Ma ria Dy ga zwró cił się z ape lem
do gmin i miast Gór ne go Ślą ska, aby
z oka zji 150 rocz ni cy śmier ci Ju liu sza
Ro ge ra An no Do mi ni 2015 był Ro kiem
Ju liu sza Ro ge ra. Apel Ja na Ma rii Dy gi ze
wszech miar god ny jest po par cia nie tyl ko
przez gmi ny i mia sta, sto wa rzy sze nia i in -
sty tu cje, ale tak że przez oso by pry wat ne. 

Dr Ju liusz Ro ger – na dwor ny le -
karz roz ko chał się – jak pi sał –
„i osiadł na ma łym piasz czy stym po -

lu, wśród wiel kich bo rów, w cha łup ce
sło mą po kry tej, gru sza mi i li pa mi oto -
czo nej. Na tych piasz czy stych po lach
wy ro sły won ne kwia ty pie śni gmin nej,
tam ży li wiesz cze lu do wi i skrom ni
kom po zy to ro wie, któ rych imio na
daw no prze brzmia ły a mo że i ni gdy
zna ne nie by ły, ale mi ty, orzeź wia ją ce
du szę i ser ce, nie zgi ną, do pó ki lud
żyć bę dzie”. 

Ju liusz Ro ger – le karz -ro man tyk,
współ pra cu jąc z K. Schmid tem – „ksią -
żę cym ka pel mi strzem w Ru dach” zdo -

łał w cza sie swych ob jaz dów za no to -
wać prze szło pięć set pie śni (546) wraz
z me lo dia mi, któ re wy dał w 1863 ro ku
– „Pie śni lu du pol skie go w Gór nym
Ślą sku”, Wro cław 1863 (Wro cław H.
Skulsch). W przed mo wie do opra co wa -
nia ma rzył, aby ta pra ca mo gła cho ciaż
„w czym kol wiek roz pro szyć mgłę
okry wa ją cą lud pol ski Gór ne go Ślą ska
i ję zyk je go oraz oświe tlić je go ży cie
du cho we, któ re ży je w pie śni nie ci śnio -
ne i nie tłu mio ne wpły wem świa ta ze -
wnętrz ne go”.

Na wią zu jąc do XIX -wiecz nych po -
szu ki wań Ju liu sza Ro ge ra, gdzie w Je -
go „Pie śniach lu du pol skie go w Gór -

nym Ślą sku” zna la zły się pie śnicz ki na -
boż ne, uro czy sto ścio we, mar szo we, lu -
do we oraz to a sty i ka no ny, war to za cy -
to wać:
„Płyń pol ska pieśń w pod nieb ną dal
Po tęż na wiel ka, jak huk fal.
Bi ją ser ca, dźwię czy głos, sło wa pie śni
idą w świat
W świat sze ro ki pie śni bież!
W du szach ludz kich znasz swój ślad!”

Ju liusz Ro ger żył za le d wie 46
lat. Był le ka rzem z po wo ła nia,
spo łecz ni kiem, ale rów nież zbie ra -
czem folk lo ru lu du ślą skie go.
„Ślą ski Kol berg” – jak Go się na -
zy wa – jest god ny, aby rok 2015
ob wo ła ny zo stał Ro kiem Ju liu sza
Ro ge ra!

MA RIA GRZE LEW SKA

Czy tel ni cy pi szą

Pa mię ci dok to ra Ju liu sza Ro ge ra

W tym ro ku mi ja 150 lat od śmier ci
Ju liu sza Ro ge ra. 
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Te raz ten za byt ko wy już głaz znaj du je się przed Urzę dem Miej -
skim w Mi ko ło wie. 
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Mi mo upły wu cza su wy raź ne są na pi sy wska zu ją ce, skąd ka -
mień po cho dzi.
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Pier wot nie ka mień po sa do wio ny był
w Pa niów kach, gdzie wska zy wał
gra ni cę po wia tów: ryb nic kie go
i pszczyń skie go. 
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We wrze śniu 2014 ro ku Li ceum
Ogól no kształ cą ce w Knu ro wie ob -
cho dzi ło swe 60-le cie. W tym ro ku
swo ją okrą głą rocz ni cę 70-le cia
świę tu je za wo do we szkol nic two
gór ni cze w tym mie ście. 
Jesz cze nie skoń czy ła się na do -
bre II woj na świa to wa w Eu ro pie,
a już 11 kwiet nia 1945 ro ku Ra da Mi -
ni strów wy da ła uchwa łę w spra wie
przy stą pie nia do two rze nia szkol nic twa
za wo do we go w re sor cie gór nic twa.
Ów cze sny dy rek tor ko pal ni „Knu rów”
inż. Al fred Skow ro nek po wie rzył prze -
pro wa dze nie na bo ru pierw sze go rocz -
ni ka Jo ha no wi Hry nisz cza ko wi – kie -
row ni ko wi szko ły po wszech nej nr 2. 

Na bór obej mo wał mło do cia nych
w wie ku od 15 do 18 lat. Za ję cia
w Szko le Do kształ ca ją cej Za wo do wej
Prze my słu Wę glo we go od by wa ły się
w go dzi nach 14.00-20.00 w szko le pod -
sta wo wej nr 1. Kla sę pierw szą two rzy li
mło do cia ni w wie ku 15-16 lat, dru gą –
16-18 lat. Kie row ni kiem szko ły od paź -
dzier ni ka 1945 ro ku był Bro ni sław
Wnuk, zaś w la tach 1946-1960 funk cję
dy rek to ra spra wo wał Jó zef Ku czek. 

W czerw cu 1950 ro ku roz po czę to
bu do wę no we go bu dyn ku szkol ne go

przy obec nej uli cy Szpi tal nej (wraz z in -
ter na tem i bu dyn kiem go spo dar czym).
W la tach pięć dzie sią tych usta bi li zo wa ła
się ka dra na uczy ciel ska i pra cow ni cy
ad mi ni stra cyj ni już wte dy Za sad ni czej
Szko ły Gór ni czej. W mia rę upły wu lat
za ję cia prak tycz ne mo dy fi ko wa ne by ły
od zwy kłych za jęć uczniów w pro duk cji
do zor ga ni zo wa nej for my opar tej
na pro gra mach na ucza nia za jęć prak -
tycz nych (bu do wa sztol ni, któ rej au to -
rem był Le on Ko lań czyk). 

W la tach 1947-1958 Za sad ni cza
Szko ła Gór ni cza prze ka za ła re sor to wi
gór nic twa 690 ab sol wen tów! W ro ku
szkol nym 1962/63 w jej bu dyn ku
utwo rzo ny zo stał Punkt Na ucza nia
Tech ni kum Gór ni cze go, pod le gły dy -
rek cji Tech ni kum Gór ni cze go w Za -

brzu. Słu cha cza mi by li pra cow ni cy ko -
pal ni, któ rzy w ten spo sób uzu peł nia li
swe kwa li fi ka cje za wo do we, zdo by wa -
jąc śred nie wy kształ ce nie gór ni cze. 

W 1995 ro ku re sor to wa szko ła gór -
ni cza ob cho dzi ła 50. rocz ni cę swe go
ist nie nia. W la tach 1945-1995 uczęsz -
cza ło do niej 8 693 uczniów; kwa li fi ka -
cje za wo do we uzy ska ło 6 547 ab sol -
wen tów, któ rzy kształ ci li się w na stę -

pu ją cych spe cjal no ściach: gór nik tech -
nicz nej eks plo ata cji złóż, elek tro mon -
ter gór nic twa pod ziem ne go, me cha nik
ma szyn i urzą dzeń prze rób czych, me -
cha nik urzą dzeń au to ma ty ki i elek tro -
ni ki w gór nic twie. 

Od 1945 ro ku szko ła gór ni cza pod po -
rząd ko wa na by ła Ko pal ni Wę gla Ka mien -
ne go „Knu rów”; od 1999 ro ku – Sta ro -
stwu Po wia to we mu w Gli wi cach ja ko Ze -
spół Szkół Za wo do wych nr 2. W ra mach
ZSZ nr 2 funk cjo nu je: II Li ceum, Tech ni -
kum i Za sad ni cza Szko ła Za wo do wa. 

W pio nie li ce al nym na uwa gę za słu -
gu je kla sa mun du ro wa (jest to kie ru nek
po sze rzo ny w opar ciu o edu ka cję woj -
sko wą, po żar ni czą i po li cyj ną). Oprócz
przed mio tów ogól no kształ cą cych
ucznio wie uczest ni czą w za ję ciach

prak tycz nych oraz obo zach in te gra cyj -
nych. Tech ni kum kształ ci w za wo dzie
tech nik gór nic twa pod ziem ne go, tech -
nik elek tryk, tech nik me cha nik. Za sad -
ni cza Szko ła Za wo do wa po sia da kla sy
wie lo za wo do we w trzy let nim cy klu
kształ ce nia w za wo dach: fo to graf,
elek tryk, sprze daw ca, fry zjer, bla charz,
la kier nik, ku charz ma łej ga stro no mii,
zaś struk tu ra gór ni cza klas kształ ci

w za wo dzie: gór nik eks plo ata cji pod -
ziem nej oraz gór nik elek tryk. 

W XXI wie ku zmie ni ły się re alia po li -
tycz no -go spo dar cze, któ re wpły nę ły za -
sad ni czo na edu ka cję, a tak że za in te re so -

wa nia mło dzie ży. Od 2010 ro ku w Ze spo -
le Szkół Za wo do wych nr 2 re ali zo wa ny
jest pro jekt „Sta wiam na roz wój – pod nie -
sie nie atrak cyj no ści szkol nic twa za wo do -
we go w po wie cie gli wic kim”, współ fi -
nan so wa ny przez Eu ro pej ski Fun dusz
Spo łecz ny, bu dżet pań stwa oraz Sta ro -
stwo Po wia to we w Gli wi cach. Be ne fi -
cjen ci czer pią wie dzę i ćwi czą umie jęt no -
ści z za kre su przed mio tów za wo do wych. 

Sta ro stwo Po wia to we od 15 lat in -
we stu je w po pra wę es te ty ki bu dyn ku
szkol ne go, w wy po sa że nie pra cow ni
przed mio to wych w no wo cze sne po mo -
ce na uko we na mia rę XXI wie ku (au -

dio wi zu al ne i mul ti me dial ne). Wie lu
by łych ab sol wen tów szko ły – te go rocz -
nej ju bi lat ki ukoń czy ło wyż sze stu dia,
pia stu je kie row ni cze sta no wi ska w wie -
lu re sor tach, pro wa dzi wła sne fir my. 

I choć obec nie gór nic two prze ży wa
trud no ści, 70-let nia prze szłość szko ły
nie skoń czy ła się – prze szłość ist nie je
i zmie nia się w przy szłość.

MA RIA GRZE LEW SKA

70 rocz ni ca za wo do we go szkol nic twa gór ni cze go w Knu ro wie (1945-2015) 

Na ucza nie z tra dy cją

„Mam po mysł na przy szłość, mam
po mysł na wła sny biz nes” – tak
brzmia ło ha sło Fe sti wa lu Przed się -
bior czo ści,  zor ga ni zo wa ne go
19 mar ca w Ze spo le Szkół im. M. Ko-
nop nic kiej w Pyskowicach. Uczest ni -
cy zor ga ni zo wa ne go w je go ra -
mach kon kur su po ka za li, że po sia -
da ją do bre po my sły na przy szłość.
Fi na li ści, któ rzy do tar li do dru gie go
eta pu kon kur su, mie li za za da nie stwo -
rzyć biz ne spla ny wła snych, wy my ślo -
nych przez sie bie firm. Za pre zen to wa li
dzie więć po my słów na naj róż niej sze
przed się wzię cia go spo dar cze. Pau li na
Cza ja z „Ko nop nic kiej”, któ rej kon cep -
cja zo sta ła naj wy żej oce nio na przez ju -
ry i za ję ła I miej sce w kon kur sie,
przed sta wi ła biz ne splan ba ru sa łat ko -
we go w Py sko wi cach. Pa weł Wo liń ski
z Gim na zjum nr 8 w Gli wi cach, lau re -
at II miej sca, wy my ślił in no wa cyj ną
fir mę in for ma tycz ną – ma ona opra co -

wać opro gra mo wa nie i na pro wa dza nie
GPS uła twia ją ce po ru sza nie się po mie -
ście oso bom nie peł no spraw nym. Na to -
miast Piotr Sol ka z Gim na zjum w Wie -
low si (III miej sce) za pre zen to wał po -
mysł na za ło że nie w tej miej sco wo ści
kli ni ki we te ry na ryj nej. Ju ry wy róż ni ło
też trzy oso by: Mo ni kę Kwa śniok
z „Ko nop nic kiej” za biz ne splan ka -
wiar ni w Tosz ku, Bar tło mie ja Rot ke ge -
la z Gim na zjum nr 1 w Py sko wi cach
za po mysł na ga le rię sztu ki w Tosz ku
oraz Ilo nę My szor z „Ko nop nic kiej”
za kon cep cję krę giel ni w Py sko wi cach.

Wszy scy z fi na li stów mu sie li wy ka -
zać się do brą zna jo mo ścią za gad nień
przed się bior czo ści. Ich biz ne spla ny ju -
ry oce nia ło we dług su ro wych kry te -
riów, bio rąc pod uwa gę m.in. in no wa -
cyj ność i przed się bior czość pla no wa -
ne go przed się wzię cia, wy ko na nie ana -
li zy SWOT czy traf ność in for ma cji do -
ty czą cych fun du szy Unii Eu ro pej skiej.

Do dat ko wo trze -
ba by ło do brze
swój po mysł
„sprze dać”, bo -
wiem waż na by ła
rów nież umie jęt -
ność wy stą pie nia
p u  b l i c z  n e  g o
i prze pro wa dze -
nia pre zen ta cji. 
–Wy ło nie nie zwy-
cięz ców nie by ło
ła twe – mó wi El -
wi ra Der sie wicz,
prze wod ni czą ca
ju ry i dy rek tor
„Ko nop nic kiej”.
–Wszyst kie biz -
ne spla ny by ły na wy so kim po zio mie
i moż na tyl ko po zaz dro ścić ich au to -
rom kre atyw no ści, in no wa cyj no ści
i te go, jak za pre zen to wa li swo je po my -
sły. 

Lau re aci kon kur su ode bra li dy plo -
my oraz na gro dy (wśród któ rych był
m.in. lap top i in ne cen ne nie spo dzian -
ki) z rąk wi ce sta ro sty Ewy Jur czy gi
i Agniesz ki Ka zu bek – rzecz nicz ki pra -

so wej Urzę du Miej skie go w Py sko wi -
cach oraz El wi ry Der sie wicz. Na gro dy
ufun do wał UM w Py sko wi cach oraz
Bank Pe kao S.A. i wydawnictwo "Wokół
nas" z Gliwic. (RG)

Do bre po my sły na przy szłość

Gro no fi na li stów i or ga ni za to rów kon kur su wraz z wi ce sta ro stą Ewą Jur czy gą tuż po ra do snym roz -
da niu atrak cyj nych na gród.
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Choć obec nie szko ła od cho dzi od kształ ce nia w za wo dach gór ni czych, ma
w tej dzie dzi nie du że osią gnię cia.

Do sko na le wy po sa żo ne warsz ta ty szkol ne przy KWK „Knu rów -Szczy gło wi ce”.

Dy rek to rzy szko ły
Bro ni sław Wnuk: 1945-1946
Jó zef Ku czek: 1946-1960
Le on Ko lań czyk: 1960-1971
Zdzi sław Gie ru la: 1971-1976
Jó zef Po lędz ki: 1976-1977
Eu ge niusz Kusz ka: 1977-1980
Win fryd Fi coń: 1980-1999
Ma rek Jó zef Kraw czyk: 1999-2006
Gra ży na Dą brow ska: 2006 – na dal

Wi ce dy rek to rzy szko ły 
Sta ni sław Lach: 1954-1955, 
Ro man Bur da: 1955-1974, 
Ta de usz Kło sok: 1974-1981, 
Ger tru da Krzak: 1982-1991, 
Ma rek Jó zef Kraw czyk: 1992-1999, 
Ja cek Czap kie wicz: 2005 – na dal
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ZE SPÓŁ SZKÓŁ
IM. I. J. PA DE REW SKIE GO

W KNU RO WIE
I Li ceum Ogól no kształ cą ce, 
44-190 Knu rów, ul. 1 Ma ja 21
tel. 32 235 19 61
Tech ni kum Nr 1 
44-194 Knu rów, ul. Szpi tal na 25
tel. 32 235 10 82
e -ma il: zsijp@po wiat gli wic ki.pl
stro na in ter ne to wa: www.zsijp.pl
www.fa ce bo ok.com/li ceum.knu row 
Li ceum Ogól no kształ cą ce, w któ rym
swo bod nie wy bie rasz przed mio ty roz -
sze rzo ne
W ro ku szkol nym 2015/16 I Li ceum
Ogól no kształ cą ce w Knu ro wie za pra sza
do wy bo ru spo śród 4 klas pierw szych: 
Kla sa spor to wa – roz sze rzo na bio lo gia
i przed miot wy bra ny (hi sto ria/geo gra -
fia/fi zy ka/che mia/wie dza o spo łe czeń -
stwie), fa kul ta tyw ne za ję cia spor to we

z róż nych dys cy plin; ję zy ki: an giel ski
mię dzy od dzia ło wy, nie miec ki lub fran cu -
ski do wy bo ru.
Kla sa hu ma ni stycz no -ję zy ko wa z ele -
men ta mi dzien ni kar stwa z roz sze rzo -
nym ję zy kiem pol skim i ele men ta mi wie -
dzy o spo łe czeń stwie i fi lo zo fii oraz
przed mio tem wy bra nym (hi sto ria/geo gra -
fia/bio lo gia/wie dza o spo łe czeń stwie) –
ję zy ki: an giel ski mię dzy od dzia ło wy, nie -
miec ki lub fran cu ski do wy bo ru.
Kla sa ści sła z ele men ta mi pro gra mo -
wa nia i al go ryt mi ki: roz sze rzo na ma te -
ma ty ka, ele men ty in for ma ty ki, przed miot
do wy bo ru (fi zy ka/che mia/bio lo gia/geo -
gra fia/hi sto ria/wie dza o spo łe czeń stwie);
ję zy ki – an giel ski mię dzy od dzia ło wy,
nie miec ki lub fran cu ski do wy bo ru.
Kla sa przy rod ni czo -me dycz na z ele -
men ta mi ra tow nic twa me dycz ne go:
roz sze rzo na bio lo gia, przed miot przy rod -
ni czy do wy bo ru (che mia/fi zy ka/geo gra -
fia); ję zy ki – an giel ski mię dzy od dzia ło -
wy, ję zyk nie miec ki lub fran cu ski do wy -
bo ru, za ję cia la bo ra to ryj ne z bio lo gii
i z che mii, warsz ta ty i wy ciecz ki te re no -
we.
Tech ni kum nr 1 w Knu ro wie: pięć za -
wo dów, wie le kwa li fi ka cji
Czte ry la ta na uki w tech ni kum po zwa la ją
przy go to wać się do ma tu ry otwie ra ją cej
dro gę na stu dia, ale tak że zdo być kil ka (2-
3) kwa li fi ka cji, po twier dza nych pań stwo -
wym eg za mi nem za wo do wym. To zu peł -
nie no wy sys tem kształ ce nia w za wo dzie,
uła twia ją cy pod no sze nie kwa li fi ka cji
i zdo by wa nie no wych za wo dów w sys te -
mie szkol nym i po zasz kol nym. 

Tech nik lo gi styk
Kwa li fi ka cja 1: Or ga ni za cja i mo ni to ro -
wa nie prze pły wu za so bów i in for ma cji
w pro ce sach pro duk cji, dys try bu cji i ma -
ga zy no wa nia
Kwa li fi ka cja 2: Za rzą dza nie środ ka mi
tech nicz ny mi pod czas re ali za cji pro ce -
sów trans por to wych
Kwa li fi ka cja 3: Or ga ni za cja i mo ni to ro -
wa nie prze pły wu za so bów i in for ma cji
w jed nost kach or ga ni za cyj nych
Tech nik spe dy tor 
Kwa li fi ka cja 1: Or ga ni za cja i nad zo ro wa -
nie trans por tu
Kwa li fi ka cja 2: Ob słu ga klien tów i kon -
tra hen tów
Tech nik ob słu gi tu ry stycz nej
Kwa li fi ka cja 1: Pla no wa nie i re ali za cja
im prez i usług tu ry stycz nych
Kwa li fi ka cja 2: Pro wa dze nie in for ma cji
tu ry stycz nej oraz sprze daż usług tu ry -
stycz nych

Tech nik in for ma tyk
Kwa li fi ka cja 1: Mon taż i eks plo ata cja
kom pu te rów oso bi stych oraz urzą dzeń
pe ry fe ryj nych
Kwa li fi ka cja 2: Pro jek to wa nie lo kal nych
sie ci kom pu te ro wych i ad mi ni stro wa nie
sie cia mi
Kwa li fi ka cja 3: Two rze nie apli ka cji in ter -
ne to wych i baz da nych oraz ad mi ni stro -
wa nie ba za mi
Tech nik eko no mi sta
Kwa li fi ka cja 1: Pla no wa nie i pro wa dze -
nie dzia łal no ści w or ga ni za cji
Kwa li fi ka cja 2: Pro wa dze nie ra chun ko -
wo ści

ZE SPÓŁ SZKÓŁ
IM. MA RII KO NOP NIC KIEJ 

W PY SKO WI CACH

44-120 Py sko wi ce, ul. Kard. Ste fa na Wy -
szyń skie go 37 
tel./faks 32 233 25 96
e -ma il: zsmk py sko wi ce@op.pl, zsmk py -
sko wi ce@po wiat gli wic ki.pl
stro na in ter ne to wa: www.zsmk.edu.pl
Ze spół pro wa dzi na bór do klas pierw -
szych w na stę pu ją cych ty pach szkół: 
Li ceum Ogól no kształ cą ce
Kla sa mun du ro wa – wy jąt ko wy na bór
już po raz trze ci!
Ma rzysz o ka rie rze woj sko wej? Chciał -
byś wstą pić do po li cji? My ślisz o stu dio -
wa niu na kie run ku bez pie czeń stwo we -
wnętrz ne? A mo że po pro stu chcesz spró -
bo wać wy jąt ko we go kie run ku kształ ce -
nia? Wła śnie tu mo żesz spró bo wać sił
w kla sie o na chy le niu mun du ro wym. 
Kla sa mun du ro wa ofe ru je kształ ce nie

w za kre sie roz sze rzo nym ję zy ka pol skie -
go, ma te ma ty ki oraz ję zy ka ob ce go. Do -
dat ko we za ję cia z za kre su edu ka cji po li -
cyj nej, po żar ni czej i woj sko wej obej mu ją
na ukę musz try, sa mo obro ny, sztuk wal ki,
ra tow nic twa me dycz ne go i strze la nia. 
Rów nież spraw dzo na – kla sa me dycz -
no -ko sme tycz na!
Pro po zy cja ad re so wa na do mło dzie ży
o za in te re so wa niach na uka mi przy rod ni -
czy mi, któ ra roz wa ża moż li wość kon ty -
nu acji na uki na ta kich kie run kach jak: far -
ma cja, ko sme to lo gia, me dy cy na, bio lo -
gia, che mia, na uki przy rod ni cze. Pro fil
w ZSMK ob ję ty jest pa tro na tem Me dycz -
nej Szko ły Po li ce al nej Wo je wódz twa Ślą -
skie go (MSPWŚ) w Gli wi cach, kształ cą -
cej tech ni ków far ma ceu tów, tech ni ków
usług ko sme tycz nych, ma sa ży stów, opie -
kun ki dzie cię ce, asy sten tów osób nie peł -
no spraw nych oraz tech ni ków ste ry li za cji
me dycz nej. 
Kla sa hu ma ni stycz na (dla chęt nych za -
ję cia ar ty stycz ne z pro fe sjo na li sta mi!) 
Ofer ta dla mło dzie ży o ogól no hu ma ni -
stycz nych za in te re so wa niach, roz wa ża ją -
cej w przy szło ści pod ję cie stu diów na ta -
kich kie run kach jak: dzien ni kar stwo, pra -
wo, so cjo lo gia, psy cho lo gia, kul tu ro -
znaw stwo, edu ka cja ar ty stycz na, ad mi ni -
stra cja, po li to lo gia, hi sto ria, eu ro pe isty ka,
ar che olo gia, sto sun ki mię dzy na ro do we,
pe da go gi ka, teo lo gia, fi lo zo fia. W ro ku
szkol nym 2015/2016 w kla sie hu ma ni -
stycz nej prze wi dzia ne jest kształ ce nie
w za kre sie roz sze rzo nym ję zy ka pol -
skie go, hi sto rii, ję zy ka ob ce go.
 Tech ni kum – kształ ce nie w na stę pu -
ją cych za wo dach:
� tech nik eko no mi sta (fi nan se i ra -
chun ko wość, ba da nie ryn ku, pla no -
wa nie i spra woz daw czość oraz sta no wi -
ska biu ro we). Przed mio ty na ucza ne w za -
kre sie roz sze rzo nym: ma te ma ty ka
i do wy bo ru: geo gra fia, bio lo gia, che mia.
Ucznio wie przy go to wa ni są do uzy ska -
nia na stę pu ją cych kwa li fi ka cji w za wo -
dzie:
– A. 35. Pla no wa nie i pro wa dze nie dzia -
łal no ści w or ga ni za cji,
– A. 36. Pro wa dze nie ra chun ko wo ści.
� tech nik ar chi tek tu ry kra jo bra zu
(TAK) – pro jek to wa nie ele men tów ar chi -
tek tu ry kra jo bra zu i pro fe sjo nal na pie lę -
gna cja zie le ni z za cho wa niem wy mo gów
eko lo gicz nych. 
Ucznio wie przy go to wa ni są do uzy ska -
nia na stę pu ją cych kwa li fi ka cji w za wo -
dzie:

– R. 21. Pro jek to wa nie, urzą dza nie i pie -
lę gna cja obiek tów ar chi tek tu ry kra jo bra -
zu,
– R. 22. Or ga ni za cja prac zwią za nych
z bu do wą oraz kon ser wa cją obiek tów
ma łej ar chi tek tu ry kra jo bra zu. 
Za sad ni cza Szko ła Za wo do wa – kształ -
ce nie w wie lu za wo dach: ku charz, la -
kier nik, mon ter za bu do wy i ro bót wy koń -
cze nio wych w bu dow nic twie, sprze daw -
ca, bla charz sa mo cho do wy, cu kier nik,
fry zjer, mon ter -elek tro nik, me cha nik -
-mon ter ma szyn i urzą dzeń, me cha nik po -
jaz dów sa mo cho do wych, mon ter sie ci,
in sta la cji i urzą dzeń sa ni tar nych, mu rarz -
-tyn karz, pie karz, wę dli niarz, sto larz, ślu -
sarz. 
Ab sol went Za sad ni czej Szko ły Za wo do -
wej jest przy go to wa ny do kon ty nu acji na -
uki w dru giej kla sie Li ceum Ogól no -
kształ cą ce go dla Do ro słych.
Szu kaj nas na Fa ce bo oku i do łącz
do „Ko nop nic kiej”!

ZE SPÓŁ SZKÓŁ 
ZA WO DO WYCH NR 2 

W KNU RO WIE

44-194 Knu rów, ul. Szpi tal na 29
tel./faks 32 336 26 17

e -ma il: zsz2k nu row@pocz ta.onet.pl,
zsz2k nu row@po wiat gli wic ki.pl

stro na in ter ne to wa: www.
zsz2k nu row.edu pa ge.org

Pla nu je my na bór do na stę pu ją cych szkół:
Tech ni kum (4-let nie) w za wo dzie:
� tech nik elek tryk. Kwa li fi ka cje: E. 7 –
mon taż i kon ser wa cja ma szyn i urzą -

dzeń elek trycz nych, E. 8 – mon taż i kon -
ser wa cja in sta la cji elek trycz nych, E. 24 –
eks plo ata cja ma szyn, urzą dzeń i in sta la -

cji elek trycz nych;
� tech nik me cha nik. Kwa li fi ka cja M. 17
– mon taż i ob słu ga ma szyn i urzą -
dzeń, M. 44 – or ga ni za cja i nad zo ro wa nie
pro ce sów pro duk cji ma szyn i urzą dzeń;
� tech nik han dlo wiec. Kwa li fi ka cja
A. 18. – pro wa dze nie sprze da ży, A. 22. –
pro wa dze nie dzia łal no ści han dlo wej;
II Li ceum Ogól no kształ cą ce (3-let nie):
Li ceum re ali zu je oprócz przed mio tów
ogól no kształ cą cych dwa pro jek ty edu ka -
cyj ne, ma ją ce na ce lu wzbo ga cić ofer tę
edu ka cyj ną i ukie run ko wać za wo do wo:
�Kla sa mun du ro wa – do dat ko we za ję -
cia: edu ka cja woj sko wa, po li cyj na i po -
żar ni cza;
�Ko sme ty ka i wi zaż – do dat ko we za ję -
cia: za bie gi pie lę gna cyj ne i upięk sza ją ce
twa rzy, szyi i de kol tu, za bie gi pie lę gna -
cyj ne i upięk sza ją ce dło ni, stóp i cia ła, wi -
zaż i sty li za cja, dzia łal ność go spo dar cza
w sa lo nie ko sme tycz nym;
Za sad ni cza Szko ła Za wo do wa (3-let -
nia):
� ślu sarz. Kwa li fi ka cja M. 20 – wy ko -
ny wa nie i na pra wa ele men tów ma szyn,
urzą dzeń i na rzę dzi;
� me cha nik – mon ter ma szyn i urzą -
dzeń. Kwa li fi ka cja M. 17 – mon taż i ob -
słu ga ma szyn i urzą dzeń;

� elek tryk. Kwa li fi ka cja E. 7 – mon taż
i kon ser wa cja ma szyn i urzą dzeń elek -
trycz nych, E. 8 – mon taż i kon ser wa cja
in sta la cji elek trycz nych;
� kla sa wie lo za wo do wa – w tej kla sie
ist nie je moż li wość pod ję cia na uki w wy -
bra nym przez ucznia za wo dzie, np. fo to -
graf, fry zjer, sprze daw ca, mu rarz -tyn karz,
mon ter sie ci, in sta la cji i urzą dzeń sa ni tar -
nych, elek tryk, elek tro me cha nik, mon ter
sie ci i urzą dzeń te le ko mu ni ka cyj nych,
bla charz, bla charz sa mo cho do wy, me cha -
nik po jaz dów sa mo cho do wych, ku charz,
wę dli niarz, cu kier nik, pie karz;
� kla sa wie lo za wo do wa in te gra cyj na –
na uka w od dzia łach wie lo za wo do wych
in te gra cyj nych dla uczniów z orze cze -
niem z po rad ni psy cho lo gicz no -pe da go -
gicz nej.
Opra co wa no na pod sta wie ma te ria -
łów do star czo nych przez szko ły (RG)

SZKO ŁY WAR TE PO LE CE NIA Cie ka we i po trzeb ne za wo dy, kla sy mun du ro we, me dycz no -ko sme -
tycz ne – po wia to we szko ły po nad gim na zjal ne ofe ru ją uczniom so lid ne
wy kształ ce nie: za wo do we, li ce al ne i tech nicz ne. Ma ją do sko na łą ba zę,
świet ną ka drę, re ali zu ją licz ne pro jek ty unij ne, za pew nia ją ce uczniom
bez płat ne, atrak cyj ne za ję cia po za lek cyj ne i wy jaz dy – rów nież za gra -
nicz ne. Wie le szcze gó łów na te mat tych szkół znaj dzie cie po ni żej. Za -
chę ca my te go rocz nych ab sol wen tów gim na zjów, by kon ty nu owa li na -
ukę wła śnie w tych pla ców kach. 

Ze spół Szkół im. I. J. Pa de rew skie go ma świet ne wa run ki do funk cjo no wa nia
kla sy spor to wej.
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Za ję cia li ce al nej kla sy mun du ro wej z py sko wic kiej „Ko nop nic kiej” na Je zio -
rze Dzierż no.

W Ze spo le Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie moż na zdo być po trzeb ny za -
wód – jest z cze go wy bie rać!
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Cie ka wa 
wy sta wa
Od 15 do 30 kwiet nia w Gim na zjum
nr 1 im. No bli stów Pol skich w Py sko -
wi cach go ścić bę dzie nie zwy kle
cie ka wa wy sta wa In sty tu tu Pa mię -
ci Na ro do wej Od dział Ka to wi ce pt.
„Pol ska wal czą ca”.
– Uro czy ste otwar cie wy sta wy na stą pi

w śro dę, 15 kwiet nia o godz. 17.00.
Wer ni saż po łą czo ny bę dzie z pre lek cją
pra cow ni ka ka to wic kie go od dzia łu
IPN. Na pew no bę dzie to bar dzo in te re -
su ją cy wy kład – in for mu je Ma rek Za -
wis, na uczy ciel hi sto rii z py sko wic kie -
go Gim na zjum nr 1.

Dy rek cja szko ły wraz z gro nem pe -
da go gicz nym ser decz nie za pra sza ją
na zwie dza nie wy sta wy w godz. 9.00-
17.00 w ter mi nie funk cjo no wa nia eks -
po zy cji. Wstęp wol ny. (MFR)

Szko ła nie mu si być nud na – do -
sko na le wie dzą o tym ucznio wie
Ze spo łu Szkół im. Igna ce go Ja na
Pa de rew skie go w Knu ro wie. Ob co -
ję zycz ni lek to rzy na za ję ciach, za -
gra nicz ne sta że, stu dio na grań,
szkol ny chór, cie ka we pro jek ty
i ini cja ty wy – po pu lar ny „Pa de rek”
wie dzę prze ka zu je uczniom
w atrak cyj ny i no wo cze sny spo sób. 
Ze spół Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
to I Li ceum Ogól no kształ cą ce oraz
Tech ni kum nr 1. Obec nie w pla ców ce
kształ ci się bli sko 600 uczniów. „Pa de -
rek” to szko ła, w któ rej ucznio wie
przy swa ja ją wie dzę w cie ka wy spo sób.
Na uka ję zy ków ob cych nie po le ga tu
na me cha nicz nym ucze niu się słó wek
czy gra ma ty ki. Na za ję cia przy jeż dża ją
lek to rzy ję zy ka an giel skie go z eg zo -
tycz nych kra jów, by li już m.in. z Chin,
Gru zji, Egip tu – to kon takt z ży wym ję -
zy kiem, ale i cie ka wy mi kul tu ra mi.
Szko ła bie rze tak że udział w unij nym
pro jek cie, dzię ki któ re mu ucznio wie
klas tu ry stycz nych tech ni kum bę dą
mie li sta że za wo do we w Hisz pa nii. Po -
nad to co ro ku or ga ni zo wa ne są wy -
ciecz ki za gra nicz ne – do Wiel kiej Bry -
ta nii i Fran cji oraz na jar mar ki bo żo na -
ro dze nio we w Niem czech. 

„Pa de rek” od lat sły nie ja ko ko pal -
nia ta len tów mu zycz nych, ar ty stycz -
nych i spor to wych. Mło dzi lu dzie mo -
gą roz wi jać się śpie wa jąc w chó rze
„Scho la Can to rum”, na uczy cie le bar -
dzo dba ją tak że o in dy wi du al ne ta len ty
wo kal no -mu zycz ne.
Nie spo sób wy mie nić
licz by kon kur sów i fe -
sti wa li, któ rych lau re -
ata mi zo sta li i wciąż
zo sta ją ucznio wie tej
szko ły. Moc ny ak cent
kła dzie się rów nież
na sport, a umoż li wia
to m.in. ba za spor to wa
– no wo cze sna ha la
spor to wa z sal ką fit -
ness i si łow nią. 

ZS im. Pa de rew skie go to pla ców -
ka, gdzie mło dzi lu dzie nie tyl ko zdo -
by wa ją wie dzę i roz wi ja ją ta len ty.
Jest tu miej sce na pie lę gno wa nie
wraż li wo ści spo łecz nej i otwar to ści
na dru gie go czło wie ka – w szko le
pręż nie dzia ła wo lon ta riat. Or ga ni zo -
wa ne są licz ne kon cer ty cha ry ta tyw -
ne, wspól nie z fun da cja mi, Pol skim
Czer wo nym Krzy żem prze pro wa dza -
ne są róż ne ak cje po mo cy, rów nież
ucznio wie mo gą re ali zo wać swo je po -
my sły w tym za kre sie, cze go przy kła -
dem jest cho ciaż by pro jekt „Ma ła po -
ma ga”. Pro wa dzi go Mar ta Po remb -
ska – uczen ni ca Tech ni kum nr 1, a je -

go ce lem jest
m.in. po moc dla dzie ci z do mu dziec -
ka oraz wspo ma ga nie roz wo ju mło -
dzie ży knu row skiej. W je go ra mach
od by wa się np. co ty go dnio wa Zum ba.

„Pa de rek” to szko ła z tra dy cja mi,
któ ra jed no cze śnie idzie z du chem cza -
su. Sta wia na sze ro ko po ję te in no wa cje
i cy fry za cję na ucza nia. Pla ców ka za -
opa trzy ła się m.in. w dro na i dru kar -
kę 3D, w ra mach kla sy hu ma ni stycz nej
pro wa dzo ny jest kurs dzien ni kar ski
w opar ciu o tech no lo gie cy fro we –

ucznio wie pra cu ją m.in. w szkol nym
stu diu na grań. 

Spo łecz ność szkol na ak tyw nie
uczest ni czy w pro mo cji pla ców ki
na ze wnątrz, te mu słu żą m.in. na gra ny
przed kil ku la ty lip dub, se rial „Dwa
świa ty”, pły ta z pio sen ka mi w wy ko na -
niu uczniów szko ły czy książ ka na ju -
bi le usz. Te przed się wzię cia po ka zu ją
dwa ob li cza szko ły: to po waż niej sze –
dy dak tycz ne oraz to, że ucznio wie
w szko le mo gą tak że do brze się ba wić.
Co war te pod kre śle nia, to fakt, że do -
dat ko we za ję cia, przed się wzię cia idą
w pa rze z do bry mi wy ni ka mi w na uce.
Mło dzież ak tyw nie dzia ła po za pod sta -

wo wym pro gra mem, nie opusz -
cza jąc się w na uce. 

– Ucznio wie na sze go li ceum
i tech ni kum nie mal w 100 pro -
cen tach zda ją ma tu rę. Ucznio wie

tech ni kum bar dzo sku tecz nie zda ją pań -
stwo we eg za mi ny za wo do we i zdo by -
wa ją ty tuł tech ni ka. W bie żą cym ro ku
Tech ni kum nr 1 po now nie zo sta ło od no -
to wa ne w Ran kin gu Szkół Po nad gim na -
zjal nych ogła sza nym co rocz nie przez
mie sięcz nik „Per spek ty wy”. Na do brej
po zy cji lo ko wa ne jest od lat I Li ceum
Ogól no kształ cą ce – in for mu je dy rek tor
„Pa der ka” Do ro ta Gu mien ny. 

Pla ców ka bie rze udział w sze re gu
unij nych pro jek tów, dzię ki nim ucznio -

wie mie li moż li wość uczęsz czać m.in.
na kur sy pra wa jaz dy, ob słu gi wóz ków
wi dło wych, au to CAD czy kurs księ go -
wo ści. 

Ko lej nych po my słów na cie ka we
przed się wzię cia spo łecz no ści szkol nej
„Pa der ka” na pew no nie za brak nie. 

(SoG)

PA DE REK tęt nią cy ży ciem

Przy po mi na my, że Li ceum Ogól no -
kształ cą ce im. Ma rii Ko nop nic kiej
w Py sko wi cach w bie żą cym ro ku
ob cho dzi ju bi le usz 70-le cia. Uro -
czy sto ści ju bi le uszo we po łą czo ne
ze zjaz dem ab sol wen tów za pla no -
wa ne są na 10 paź dzier ni ka, oczy -
wi ście w sie dzi bie szko ły!

Ju bi le uszo wi to wa rzy szyć bę dzie
przy ję cie sztan da ru szko ły, szy ku je się
rów nież kil ka in nych nie spo dzia nek.
Uro czy sto ści roz pocz ną się wspól ną
mszą świę tą w ko ście le pw. św. Mi ko -
ła ja w Py sko wi cach, a za koń czą ban -
kie tem, or ga ni zo wa nym w Sa li Klu bu
Spor to we go „Przy szłość” w Cio cho wi -
cach. Pla no wa ne są aka de mia, wy stę py
uczniów i ab sol wen tów, wy sta wa oraz
zwie dza nie szko ły. 

– Pra gnie my w tym szcze gól nym
dniu ju bi le uszu 70-le cia na szej szko ły

stwo rzyć oka zję do wspól nej za ba wy,
ale tak że do re flek sji, wzru szeń oraz
po wro tu do cza sów i miejsc ży wych
w na szych szkol nych wspo mnie niach.
Bę dzie my za szczy ce ni, je śli ze chcą
Pań stwo przy jąć na sze za pro sze nie –
za chę ca ją El wi ra Der sie wicz, dy rek tor
Ze spo łu Szkół im. Ma rii Ko nop nic kiej
w Py sko wi cach oraz Ma ria No wak -Ko -
wal ska, prze wod ni czą ca Ko mi te tu Or -
ga ni za cyj ne go Zjaz du.

Oto plan zjaz du – so bo ta 10 paź -
dzier ni ka 2015 r.:
– 12:00-13:30 – msza św. kon ce le bro -
wa na w ko ście le św. Mi ko ła ja w Py -
sko wi cach w in ten cji wszyst kich
Uczniów oraz Na uczy cie li i Pra cow ni -
ków szko ły.
13:30-18:00 – zgła sza nie się uczest ni -
ków w szko le, od biór ma te ria łów zjaz -
do wych; uro czy stość wrę cze nia no we -

go sztan da ru dla szko ły; kon cert w au li
szko ły; spo tka nia w kla sach; po czę stu -
nek w świe tli cy szkol nej.
18:00 – od jazd au to bu su do Cio cho wic
na Bal Ab sol wen tów.
18:30 – Bal Ab sol wen tów w Do mu We -

sel nym „Przy szłość” w Cio cho wi cach.
Oso by za in te re so wa ne uczest nic twem
w Zjeź dzie Ab sol wen tów pro szo ne są
o zgła sza nie się do 31 ma ja. Bliż sze
szcze gó ły na stro nie szko ły:
http://zsmk.edu.pl/fi les. (MFR) 

Ju bi le usz „Ko nop nic kiej”
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oraz Tech ni kum nr 1 przy ul. Szpi tal nej 25. Ze spół Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie to I Li -
ceum Ogól no kształ cą ce przy ul. 1 Ma ja 21…

W do sko na le wy po sa żo nym szkol nym stu diu na grań. 

17 mar ca uczen ni ce czę sto wa ły cu -
kier ka mi, przy po mi na jąc o ob cho -
dzo nym Dniu św. Pa try ka. 
Mar ty na Ja ku bow ska: W na szej
szko le jest du żo dni te ma tycz nych,
dzię ki te mu ma my moż li wość zdo -
by wa nia wie dzy w nie stan dar do wy,
cie ka wy spo sób. Od by wa się tak że
wie le za jęć spor to wych. 
Ali cja Cieć ko: Szko ła wspie ra nas
w re ali zo wa niu na szych pa sji i za in -
te re so wań, za wsze mo że my li czyć
na po moc na uczy cie li. 

Chlu bą szko ły jest no wo cze sna ha la spor to wa, na któ rej
nie ustan nie to czą się spor to we roz gryw ki.
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Rol ni cy i do mow ni cy pra cu ją cy ja -
ko zle ce nio bior cy ma ją moż li wość
po zo sta nia w ubez pie cze niu KRUS.
Od 1 stycz nia br. rol nik i do mow nik,
któ ry roz pocz nie pra cę na umo wę zle -
ce nie, umo wę agen cyj ną lub in ną umo -
wę o świad cze nie usług, do któ rej
zgod nie z Ko dek sem Cy wil nym sto su -
je się prze pi sy do ty czą ce zle ce nia, lub
też zo sta nie człon kiem ra dy nad zor -
czej, mo że na dal pod le gać ubez pie cze -
niu spo łecz ne mu rol ni ków. Za sad ni -
czym wy znacz ni kiem w tej sy tu acji jest
przy chód osią ga ny z tych ty tu łów, któ -
ry nie mo że prze kro czyć w roz li cze niu
mie sięcz nym kwo ty rów nej po ło wie
mi ni mal ne go wy na gro dze nia. W 2015
r. jest to kwo ta 875,00 zł brut to. 

Na le ży za zna czyć, iż przy chód
w roz li cze niu mie sięcz nym z ty tu łu
wy ko ny wa nia po wyż szych ak tyw no ści
to przy chód sta no wią cy pod sta wę wy -
mia ru skła dek na ubez pie cze nie spo -
łecz ne w ZUS. Po nad to rol nik i do -
mow nik bez po śred nio przed dniem
roz po czę cia wy ko ny wa nia po wyż -
szych umów lub po wo ła nia do ra dy
nad zor czej, mu si pod le gać ubez pie cze -
niu spo łecz ne mu rol ni ków w peł nym
za kre sie z mo cy usta wy.

Rol ni cy i do mow ni cy, któ rzy speł -
nia ją opi sa ne wy żej wa run ki, mo gą
w każ dym mo men cie od stą pić od ubez -
pie cze nia spo łecz ne go rol ni ków, skła -
da jąc w KRUS oświad cze nie w tej
spra wie. Ubez pie cze nie to usta je jed -
nak nie wcze śniej niż od dnia, w któ -
rym oświad cze nie o od stą pie niu
od ubez pie cze nia zo sta ło zło żo ne. 

Istot ne jest tak że, iż oso by, któ re zo -
sta ły wy łą czo ne z ubez pie cze nia spo łecz -

ne go rol ni ków lub nie zo sta ły ob ję te
tym ubez pie cze niem za okre sy
przy pa da ją ce przed dniem 1

stycz nia 2015
r. w związ ku
z pod ję ciem
za trud nie nia
na umo wę
zle ce nie, mo -
gą zło żyć
wnio sek o ob ję cie ubez pie cze niem spo -
łecz nym rol ni ków w okre sie wy ko ny wa -
nia ta kiej umo wy. Rol nik i do mow nik
bez po śred nio przed dniem roz po czę cia
wy ko ny wa nia wy żej wy mie nio nej umo -
wy mu siał pod le gać ubez pie cze niu spo -
łecz ne mu rol ni ków w peł nym za kre sie
z mo cy usta wy. Rol nik i do mow nik wy -
ra ża ją cy chęć pod le ga nia ubez pie cze niu
spo łecz ne mu rol ni ków w okre sie wy ko -
ny wa nia tej umo wy po wi nien zło żyć
w KRUS do dnia 30 czerw ca 2015 r.
wnio sek o ob ję cie ubez pie cze niem spo -
łecz nym rol ni ków. Do wnio sku na le ży
do łą czyć do ku ment z in for ma cją po -
twier dza ją cą mie sięcz ną kwo tę przy cho -
du z wy ko ny wa nych umów, z ty tu łu któ -
rych rol nik lub do mow nik zo stał ob ję ty
ubez pie cze niem spo łecz nym w ZUS.

Szcze gó ło wych in for ma cji w tym
za kre sie udzie la ją jed nost ki KRUS. 

NOWY OPE RA TO R 
POCZ TO WY

Pla ców ka Te re no wa KRUS w Gli wi -
cach in for mu je, że od 1 stycz nia br. na -
stą pi ła zmia na ope ra to ra pocz to we go
do rę cza ją ce go ko re spon den cję z KRUS
na fir mę In Post S.A. Do rę czy cie le In -
Post prze ka zu ją ko re spon den cję do ty -
czą cą m.in. re wa lo ry za cji, wy so ko ści
skła dek, de cy zji ren to wych i eme ry tal -
nych, we zwań na ko mi sję le kar ską, re -
ha bi li ta cji lecz ni czej. Wi docz ny nu mer
do mu oraz skrzyn ka pocz to wa
przy bra mie uła twią do star cze nie prze -
sy łek. 

Ko rzyst na
zmia na

14 www.powiatgliwicki.pl
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Każ da oso ba kie ru ją ca po jaz dem
po win na prze strze gać za sad ru chu
dro go we go i za sad bez piecz nej
jaz dy. Na wet za roz mo wę przez te -
le fon wy ma ga ją cy trzy ma nia słu -
chaw ki, usta wia nie np. na wi ga cji
w te le fo nie (oczy wi ście pod czas
jaz dy), czy też nie za pię te pa sy mo -
że my otrzy mać punk ty kar ne,
a prze kro cze nie ich okre ślo nej licz -
by mo że skut ko wać utra tą pra wa
jaz dy. 
Po żą da nym za cho wa niem do bre go kie -
row cy jest nie po peł nia nie żad nych wy -
kro czeń, jed nak że je śli już zda rzy się
nam otrzy mać man dat, to do brze jest
kon tro lo wać licz bę punk tów kar nych
na kon cie. Wszyst ko
po to, by pew ne go dnia
nie za sko czy ła nas in for -
ma cja – w for mie za wia -
do mie nia – o pod ję ciu
pro ce du ry zmie rza ją cej
do cof nię cia upraw nień
do pro wa dze nia po jaz du
w związ ku z prze kro cze -
niem licz by punk tów
kar nych. 

Na przy kła dzie pew -
ne go kie row cy chcia ła -
bym po ka zać, jak kwe stie
te są istot ne. Otóż o po -
moc praw ną po pro sił mnie mło dy męż -
czy zna, któ ry pra wo jaz dy po sia dał nie -
speł na rok i otrzy mał za wia do mie nie
z ko men dy po li cji, że wsku tek prze kro -
cze nia licz by punk tów kar nych zo stał
skie ro wa ny do sta ro sty wnio sek o cof nię -
cie upraw nień do kie ro wa nia po jaz dem.

We wnio sku tym po li cja wska za ła,
kie dy do szło do po peł nie nia kil ku wy -

kro czeń oraz ile punk tów za nie kie -
row ca otrzy mał. Po wstęp nej ana li zie
oka za ło się, że mło dy kie row ca nie po -
peł nił jed ne go z za rzu ca nych mu wy -
kro czeń i nie otrzy mał tak wy so kiej
licz by punk tów, jak to wska zy wa no
w pi śmie. Ow szem, przy znał się do te -
go, że w da nym dniu otrzy mał man dat,
ale za in ne wy kro cze nie, mniej punk to -
wa ne.

Pod nieść na le ży, iż dla za cho wa nia
po rząd ku praw ne go kwo ta wid nie ją ca
na man da cie win na zo stać uisz czo na,
jed nak że w przed mio to wej spra wie
opie sza łość mło de go kie row cy co
do za pła ty man da tu za dzia ła ła na je go
ko rzyść – mło dy kie row ca otrzy mał bo -

wiem z urzę du wo je wódz kie go we zwa -
nie do za pła ty jed ne go z za le głych man -
da tów, jak się póź niej oka za ło man da tu,
co do któ re go ist nia ła roz bież ność do ty -
czą ca ro dza ju wy kro cze nia i na li czo -
nych w związ ku z tym punk tów. Dzię ki
te mu kie row ca, chcąc zna leźć do wo dy
na po par cie swych twier dzeń, wy stą pił
o kse ro ko pię te goż man da tu do urzę du

wo je wódz -
twa. Z uzy -
ska nych in -
for ma cji ja -
sno wy ni ka -
ło, iż nie po peł nił on rze czy wi ście wy -
kro cze nia uję te go w pi śmie do sta ro sty.

Uzy ska ne in for ma cje po zwo li ły mu
nie zwłocz nie wy stą pić z proś bą do ko -
men dy po li cji o wy ja śnie nie spra wy.
W przy pad ku mło de go kie row cy spra -
wa za koń czy ła się po myśl nie i wnio sek
skut ku ją cy po zba wie niem pra wa jaz dy
zo stał cof nię ty. 

Z po wyż sze go przy kła du ja sno wy -
ni ka, że je śli już zda rza nam się otrzy -
my wać man da ty, to zwra caj my uwa gę
na to, ile ich ma my, za ja kie wy kro cze -
nia i za cho wuj my do wo dy wpła ty.

Wska zać na le ży, iż kie row ca po sia -
da ją cy pra wo jaz dy kró cej niż rok wi -
nien za cho wać szcze gól ną ostroż ność,
gdyż ła two mo że po zba wić się pra wa
jaz dy – po prze kro cze niu 20 punk tów
kar nych tra ci pra wo jaz dy cał ko wi cie
i wo bec te go chcąc po now nie za siąść
za kie row ni cą, mu si przejść od po cząt -
ku ca ły cykl szko le nio wy. 

Sy tu acja, kie dy mło dy czło wiek
w nie speł na rok po otrzy ma niu upraw -
nień już prze kro czył, bądź zbli ża się
do prze kro cze nia licz by punk tów kar -
nych, z pew no ścią za słu gu je na skar ce -
nie, jed nak cza sa mi los nie ocze ki wa nie
da je na ucz kę, a jed no cze śnie dru gą
szan sę na to, by stać się do brym kie -
row com prze strze ga ją cym za sad ru chu
dro go we go. 

Pa mię taj my, iż jaz da nie zgod nie
z prze pi sa mi ru chu dro go we go i na sza
nie roz trop ność na dro dze sta no wią nie -
bez pie czeń stwo nie tyl ko dla nas, ale
i dla in nych uczest ni ków ru chu.
MAŁ GO RZA TA SU PIŃ SKA – do rad -

ca Biu ra Po rad Oby wa tel skich 

Ze spraw Biu ra Po rad Oby wa tel skich

Utra ta pra wa jaz dy 

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.

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

Je że li kie row ca prze kro czy do pusz czal ną licz bę
punk tów kar nych, mu si po że gnać się z pra wem jaz -
dy.
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EU RO PEJ SKI NU MER 
ALAR MO WY 112

Nu mer ten jest jed no li tym nu me rem
alar mo wym obo wią zu ją cym we
wszyst kich kra jach Unii Eu ro pej skiej.
Słu ży do po wia da mia nia w sy tu acjach
za gro że nia zdro wia, ży cia lub mie nia.
Moż na z nie go ko rzy stać za rów no z te -
le fo nów ko mór ko wych, jak i sta cjo nar -
nych, a usłu ga ta jest bez płat na.

Ze wzglę du na spe cy fi kę nie któ rych
zgło szeń oraz przy zwy cza je nie i kom -
fort oby wa te li, za cho wa ne zo sta ły nu -
me ry 997, 998 oraz 999.

KIE DY DZWO NIĆ NA 112?
Eu ro pej ski Nu mer Alar mo wy 112
słu ży do zgła sza nia sy tu acji zwią za -
nych z bez po śred nim za gro że niem
ży cia, zdro wia lub mie nia, do któ -
rych za li czyć moż na m.in. po ża ry,
wy pad ki dro go we, przy pad ki uży cia
prze mo cy, po waż ne uszko dze nie cia -
ła, kra dzie że, wła ma nia i in ne na głe
sy tu acje za gra ża ją ce zdro wiu lub ży -
ciu.

NIE ZBĘD NE IN FOR MA CJE
DO ZGŁO SZE NIA ZDA RZE NIA,

CZY LI CO NA LE ŻY ZRO BIĆ
PO WY BRA NIU NU ME RU 112?
� je że li to moż li we – po łą cze nie z ope ra -
to rem nu me ru alar mo we go 112 po win no
być wy ko na ne przez oso bę znaj du ją cą się
bez po śred nio w miej scu wy stą pie nia zda -
rze nia i po win no za pew niać moż li wość
spo koj ne go prze pro wa dze nia roz mo wy.
� Na le ży cze kać na zgło sze nie się ope -
ra to ra i nie roz łą czać się do cza su, gdy
po łą cze nie nie zo sta nie pod ję te (po łą -
cze nie jest bez płat ne, więc dzwo nią cy
nie po no si żad nych kosz tów).
� Na le ży po dać swo je imię i na zwi sko
oraz krót ko opi sać zda rze nie lub sy tu -
ację, któ rej by ło się świad kiem – na ba zie
tych in for ma cji ope ra tor zde cy du je, ja kie
służ by roz dy spo no wać do zda rze nia.
� Na le ży ko niecz nie po dać miej sce
prze by wa nia lub ad res, pod któ rym
mia ło miej sce zda rze nie.
� Na le ży od po wia dać na za da wa ne
przez ope ra to ra py ta nia.

� Na le ży wy ko ny wać po le ce nia/in -
struk cje prze ka zy wa ne przez ope ra to ra. 
� Nie wol no się roz łą czyć do cza su
wy raź ne go po le ce nia ope ra to ra.
� Je śli sy tu acja na gle się zmie ni (po -
gor szy), na le ży nie zwłocz nie po in for -
mo wać o tym ope ra to ra.
� Nie wol no blo ko wać nu me ru te le fo nu,
z któ re go wy ko na no zgło sze nie, na wy -
pa dek gdy by ope ra tor pró bo wał skon tak -
to wać się po now nie ze zgła sza ją cym.
Pa mię taj!
Dzwo niąc na Eu ro pej ski Nu mer Alar mo -
wy 112 bez po trze by, blo ku jesz li nię alar -
mo wą oso bie, któ ra wła śnie w tej chwi li
mo że po trze bo wać na tych mia sto wej po -
mo cy, a nie mo że po łą czyć się z ope ra to rem
w Cen trum Po wia da mia nia Ra tun ko we go.

Po wy krę ce niu nu me ru alar mo we go
i zgło sze niu się dys po zy to ra spo koj nie
i wy raź nie po wiedz: 
1. Co się sta ło?
2. Czy są po szko do wa ni – je śli tak, po -
wiedz ja ki jest ich stan (czy są przy -
tom ni,  czy od dy cha ją).

3. Miej sce zda rze nia (ad res, na zwa obiek -
tu, cha rak te ry stycz ne ce chy miej sca).
4. Swo je imię i na zwi sko, nr te le fo nu, z któ -
re go jest po da wa na in for ma cja o zda rze niu.

Pa mię taj! Dys po zy tor za wsze
od kła da słu chaw kę ja ko pierw -
szy!

(WZK)

WYKAZ TELEFONÓW ALARMOWYCH i informacyjnych 
Jednolity Europejski Numer Alarmowy 112
Pogotowie Ratunkowe 999
Straż Pożarna 998
Policja 997
Straż Miejska (tam, gdzie jest powołana) 986
Centrum Antyterrorystyczne ABW 
Zgłaszanie zdarzeń związanych z zagrożeniem terrorystycznym 996

Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie ciepłownicze 993
Pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne 994
Służba Dyżurna / Centrum Ratownictwa Gliwice 32 231 98 76

Centrum Zarządzania Kryzysowego / Wojewody Śląskiego
32 256 56 01 
32 255 21 95 
32 207 71 01

SMS interwencyjny dla osób głuchoniemych 723 986 112
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 32 332 66 37

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 32 338 05 00 
666 227 205

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
Tel. alarmowy na wypadek wystąpienia chorób zakaźnych zwierząt: 607 855 277

32 231 23 50 
32 231 50 95

Szpital w Knurowie Sp. z o.o. 32 331 92 02
32 331 92 80

Szpital w Pyskowicach Sp. z o.o. 32 233 24 24 

Szpital Chorób Płuc w Pilchowicach 32 235 65 27 
32 331 99 20

Szpital Psychiatryczny w Toszku 32 233 41 12 
Telefon bezpieczeństwa dla zagranicznych turystów 
– TOURIST EMERGENCY LINE

0 800 200 300
+48 608 599 999

Informacja o numerach telefonów 118 913

TE LE FO NY ALAR MO WE ORAZ ZA SA DY ICH WY KO RZY STA NIA
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Kon ty nu ując cykl z po przed nich
nu me rów „Wia do mo ści Po wia tu
Gli wic kie go”, przed sta wię po krót -
ce in ne środ ki płat ni cze, któ ry mi
mo że my się po słu gi wać po sia da -
jąc kon to w ban ku.

CZEK 
Czek to pi sem ne po le ce nie ban ko wi
wy pła ty okre ślo nej kwo ty kon kret nej
oso bie (czek imien ny) lub po sia da czo -
wi cze ku (czek na oka zi cie la). Czek
wy sta wia po sia dacz ra chun ku ban ko -
we go. Jest do ku men tem, dzię ki któ re -
mu mo że on roz po rzą dzać środ ka mi
na swym kon cie. 
Ist nie je kil ka ro dza jów cze ków, w tym:
� czek go tów ko wy, na pod sta wie któ -
re go bank wy pła ca go tów kę oso bie
wska za nej na cze ku lub po sia da ją cej
czek;
� czek roz ra chun ko wy, na pod sta wie
któ re go bank prze le je okre ślo ną kwo tę
z ra chun ku wy staw cy cze ku na ra chu nek
wska za ny na cze ku, przy czym oba kon -
ta nie mu szą być w tym sa mym ban ku;
� czek po dróż ny, na pod sta wie któ re go
oso ba wska za na na cze ku mo że pod jąć
go tów kę w ban ku za gra ni cą kra ju;
� czek za kre ślo ny, któ ry da je moż li -
wość wy pła ty środ ków je dy nie ban ko -
wi lub sta łe mu klien to wi ban ku.

For mu la rze cze ku są za zwy czaj
ksią żecz ką cze ko wą wy da wa ną przez
bank na wnio sek klien ta. Je śli sal do

na kon cie jest więk sze niż kwo ta za pi -
sa na na cze ku, ope ra cja mo że być wy -
ko na na. Je śli na kon cie nie ma wy star -
cza ją cej kwo ty, bank od mó wi za pła ty
i po in for mu je o tym fak cie obie stro ny,
zwy kle po bie ra jąc za to jesz cze do dat -
ko wą opła tę. 

Na le ży rów nież pa mię tać, że wy sta -
wia nie cze ków bez po kry cia jest w Pol sce
ka ral ne z ar ty ku łu 61 Pra wa cze ko we go. 

Spo so bem na unik nię cie przy ję cia
cze ku bez po kry cia jest za żą da nie tzw.
cze ku ban kier skie go, czy li wy sta wio -
ne go przez bank lub cze ku po twier dzo -
ne go, czy li gwa ran to wa ne go przez
bank wy staw cy cze ku. W na stęp stwie
wy stą pie nia wy staw cy cze ku o ta kie
po twier dze nie bank wy staw cy cze ku
m.in. prze księ gu je na od dziel ne kon to
su mę za bez pie cza ją cą za pła tę cze ku.

Po dob nie jak przy kar tach ban ko -
wych moż na do ko nać za strze że nia cze -
ku/cze ków. Klient mo że zwró cić się
do ban ku o za strze że nie czy unie waż -
nie nie cze ku, za nim zo sta nie on zre ali -
zo wa ny. Na le ży za wia do mić o tym
bank, któ ry wy dał ksią żecz kę cze ko wą
(blan kie ty), opi sać sy tu ację oraz po dać
wszyst kie szcze gó ły do ty czą ce cze ku,
któ ry klient chce za strzec (da tę wpi sa -
nia, oso bę, na któ rą był wpi sa ny, nu mer
cze ku itp.). Bank mo że za trzeć (unie -
waż nić) czek na przy kład w przy pad ku,
gdy zo sta nie udo wod nio ne, iż zo stał on

pod pi sa ny pod przy mu sem lub zo stał
skra dzio ny.

PRZE LEW BAN KO WY 
Z re gu ły prze lew ban ko wy jest to prze -
nie sie nie pie nię dzy po mię dzy kon ta mi.
Do ko nu je się go usłu gą zwa ną po le ce -
niem prze le wu: bank na pod sta wie dys -
po zy cji klien ta prze ka zu je okre ślo ną
su mę środ ków na wska za ny ra chu nek
(z kon ta klien ta na wska za ne, in ne kon -
to). Z po le ce nia prze le wu mo gą ko rzy -
stać wszy scy, któ rzy po sia da ją ra chu -
nek ban ko wy. Do wo dem do ko na nia
płat no ści na wska za ne kon to jest ban -
ko we po twier dze nie prze le wu. Zwy kle
prze le wy do ko ny wa ne z kon ta na kon -
to w tym sa mym ban ku są re ali zo wa ne
w cza sie rze czy wi stym, więc wła ści wie
na tych miast. Na to miast czas re ali za cji
prze le wu do in ne go ban ku jest uza leż -
nio ny od te go, ja kie da ny bank ma tzw.
go dzi ny ce sji (czy li prze ka zy wa nia
środ ków), ale z re gu ły środ ki są prze -
ka za ne na na stęp ny dzień. Na le ży się
jed nak li czyć z tym, że wspo mnia ne ce -
sje – roz li cza nie prze le wów – są re ali -
zo wa ne wy łącz nie w dni po wsze dnie.

Do do ko na nia prze le wu nie zbęd na
jest zna jo mość nu me ru kon ta od bior cy
prze le wu. Prze lew moż na rów nież wy -
ko nać za po śred nic twem Pocz ty Pol -
skiej. Wy peł nia my wte dy pocz to wy
blan kiet, wpi su jąc do dat ko wo da ne ad re -
so we od bior cy. W tym przy pad ku jest to
po le ce nie prze le wu do ko na ne przy uży -
ciu go tów ki wpła co nej w urzę dzie pocz -
to wym. Nie do ty czą go opi sa ne po wy żej
ter mi ny re ali za cji prze le wów ban ko -

wych. Ta ki prze lew z re gu ły jest re ali zo -
wa ny dłu żej i na le ży się li czyć z opła tą
pocz to wą za tę usłu gę. By do ko nać prze -
le wu nie po słu gu jąc się In ter ne tem, moż -
na się udać do pla ców ki ban ko wej. Wte -
dy też na le ży mieć przy so bie peł ne da ne
od bior cy prze le wu (nu mer kon ta oraz
da ne ad re so we). Prze le wy do ko ny wa ne
w pla ców kach ban ko wych są rów nież
do dat ko wo płat ne. 

PŁAT NO ŚCI ON -LI NE 
Du żo wy god niej szą od prze le wów tra -
dy cyj nych for mą prze ka zy wa nia pie -
nię dzy jest tzw. prze lew przez In ter net,
czy li płat no ści on -li ne.

Aby z nie go ko rzy stać, na le ży po pro -
sić bank, w któ rym ma się kon to, o do -
stęp do kon ta przez In ter net. O tym, jak
to zro bić, pi sa łem szcze gó ło wo w czę ści
po rad ni ka po świę co nej ra chun ko wi bie -
żą ce mu. Aby do ko nać prze le wu przez
In ter net, po za lo go wa niu się na kon to
na le ży klik nąć w nu mer ra chun ku ban -
ko we go, ja kim chce się w da nej płat no -
ści po słu gi wać (je śli jest ich kil ka). Je śli
ra chu nek jest je den, na le ży klik nąć wła -
śnie w nie go. Na stęp nie w me nu trze ba
wy brać ha sło „prze le wy”. Na ekra nie
po wi nien się wów czas po ja wić for mu -
larz prze le wu, w któ rym wpi su je się da -
ne od bior cy prze le wu oraz nu mer je go
kon ta i su mę prze le wa nej kwo ty.
Wszyst kie miej sca na wpi sa nie tych da -
nych są opi sa ne, za tem nie jest to czyn -

ność trud na.
W dal szej ko -
lej no ści sys -
tem mo że po -
pro sić o tzw.
au to ry zo wa ne
płat no ści, czy -
li wpi sa nie
od po wied nie -
go, zna ne go nam ha sła (któ re np. zo sta -
nie prze sła ne SMS -em bądź na le ży je
spi sać z otrzy ma nej od ban ku „kar ty ha -
seł”) i prze lew zo sta je wy sła ny. 

Kie dy wy ko nu je my tę ope ra cję
po raz pierw szy, wy da je się nam ona
nie co skom pli ko wa na. Ale każ dy bank
ma in struk cję ban ko wo ści in ter ne to -
wej, w któ rej krok po kro ku jest opi sa -
ne po stę po wa nie. Do dat ko wo za wsze
moż na za te le fo no wać na in fo li nię ban -
ko wą i spy tać o ra dę lub wy ja śnić wąt -
pli wo ści. War to więc po świę cić na po -
cząt ku nie co wię cej cza su, by opa no -
wać spraw ną ob słu gę swo je go kon ta.
Za ko lej nym ra zem do ko na nie prze le -
wu bę dzie już du żo ła twiej sze. Ci, któ -
rzy się do kon ta in ter ne to we go prze ko -
na li, chwa lą je za to, że po zwa la
oszczę dzać im nie tyl ko czas, ale i pie -
nią dze. Z re gu ły bo wiem za prze lew
zle ca ny przez In ter net nie po bie ra się
opłat lub są one bar dzo nie wiel kie. 

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

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

USŁU GI FI NAN SO WE (4)

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.

13 mar ca w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach od by ło się spo -
tka nie in for ma cyj no -pro mo cyj ne
do ty czą ce kam pa nii przyj mo wa -
nia wnio sków o przy zna nie płat no -
ści bez po śred nich na rok 2015. 
W tym ro ku płat no ści bez po śred nie dla
rol ni ków bę dą usta la ne na in nych za sa -
dach niż do tych czas. Wy ni ka to z mo -
dy fi ka cji sys te mu po mo co we go Unii
Eu ro pej skiej w ra mach Wspól nej Po li -
ty ki Rol nej. 

Naj istot niej sze zmia ny do ty czą ro -
dza jów płat no ści (sche ma tów), o któ re
rol nik bę dzie mógł się ubie gać oraz
wy mo gów, któ rych speł nie nie w go -
spo dar stwie bę dzie wa run ko wa ło przy -
zna nie rol ni ko wi po szcze gól nych płat -
no ści.

Na jed nym for mu la rzu wnio sku
o przy zna nie płat no ści rol nik bę dzie
mógł się ubie gać o: 
– przy zna nie płat no ści w ra mach sys te -
mów wspar cia bez po śred nie go, tj.: jed -
no li tej płat no ści ob sza ro wej oraz płat -
no ści za za zie le nie nie, płat no ści do dat -
ko wej (re dy stry bu cyj nej), płat no ści dla
mło dych rol ni ków, płat no ści do po -
wierzch ni upra wy bu ra ków cu kro -
wych, płat no ści do po wierzch ni upra -
wy ko no pi włók ni stych, płat no ści
do po wierzch ni upraw ro ślin wy so ko -
biał ko wych, płat no ści do po wierzch ni
upra wy ziem nia ków skro bio wych,
płat no ści do po wierzch ni upraw owo -
ców mięk kich (tru ska wek lub ma lin),
płat no ści do po wierzch ni upra wy po -

mi do rów, płat no ści do po wierzch ni
upra wy lnu, płat no ści do po wierzch ni
upra wy chmie lu, płat no ści do by dła,
płat no ści do krów, płat no ści do owiec,
płat no ści do kóz, płat no ści nie zwią za -
nej do ty to niu;
– przy zna nie płat no ści dla ob sza rów
z ogra ni cze nia mi na tu ral ny mi lub in ny -
mi szcze gól ny mi ogra ni cze nia mi (płat -
ność ONW);
– przy zna nie płat no ści rol no -śro do wi -
sko wo -kli ma tycz nej (PROW 2014-
2020), w tym za cho wa nie za gro żo nych
za so bów ge ne tycz nych zwie rząt w rol -
nic twie;

– przy zna nie płat no ści eko lo gicz nej
(PROW 2014-2020);
– przy zna nie płat no ści rol no śro do -
wi sko wej (PROW 2007-2013),
w tym za cho wa nie za gro żo nych za -

so bów ge ne tycz nych zwie rząt w rol -
nic twie;
– wy pła tę po mo cy na za le sia nia
(PROW 2007-2013).

Po nad to rol nik bę dzie miał moż li -
wość przy stą pie nia do Sys te mu dla ma -
łych go spo darstw. 

Od 2015 ro ku przy zna nie rol ni ko wi
płat no ści bez po śred nich bę dzie za le ża -
ło od speł nie nia wy mo gów i kry te riów
rol ni ka ak tyw ne go za wo do wo. Rol ni -
cy zo bo wią za ni bę dą do utrzy my wa -
nia wszyst kich użyt ków rol nych,
łącz nie z grun ta mi, któ re nie
są już wy ko rzy sty wa ne

do ce lów pro duk cyj nych, w do brej
kul tu rze rol nej. Po nad to rol ni cy otrzy -
mu ją cy wspar cie bez po śred nie, z wy -
jąt kiem rol ni ków uczest ni czą cych
w sys te mie dla ma łych go spo darstw,

pod le gać bę dą kon tro li na grun cie za -
sa dy wza jem nej zgod no ści. 

Wnio ski o płat no ści bez po śred nie
wraz z za łącz ni ka mi moż na skła dać
do 15 ma ja. Wnio sek ta ki mo że być
zło żo ny w ter mi nie 25 dni ka len da rzo -
wych po upły wie ter mi nu ma jo we go,
czy li do 9 czerw ca, jed nak za każ dy ro -
bo czy dzień opóź nie nia sto so wa ne bę -
dzie zmniej sze nie płat no ści w wy so ko -
ści 1 proc. na leż nej kwo ty płat no ści.
Szcze gó ły do ty czą ce płat no ści bez po -
śred nich znaj du ją się na stro nie
ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/. 

Spo tka nie w sta ro stwie po pro wa dził
An drzej Frej no, kie row nik Biu ra Po -
wia to we go w Py sko wi cach ARiMR,
zaś ze bra nych po wi tał sta ro sta gli wic ki
Wal de mar Do mbek. W spo tka niu licz -
nie wzię li udział rol ni cy i za pro sze ni
go ście, wśród któ rych by li m.in. Sta ni -
sław Gmi truk – dy rek tor Ślą skie go Od -
dzia łu Re gio nal ne go ARiMR w Czę -
sto cho wie, Ire na Ła ba – dy rek tor
KRUS w Czę sto cho wie, Ro man Wło -
darz – pre zes Ślą skiej Izby Rol ni czej,
Zyg munt Ad ria nek – dy rek tor sta cji
Che micz no -Rol ni czej w Gli wi cach,
Sta ni sław Gar doń – dy rek tor Od dzia łu
w Mi ko ło wie Ślą skie go Ośrod ka Do -
radz twa Rol ni cze go w Czę sto cho wie,
To masz Ża biń ski – dy rek tor Agen cji
Ryn ku Rol ne go w Ka to wi cach, Ewa
Łu ka sik – kie row nik gli wic kie go od -
dzia łu Pań stwo wej In spek cji Ochro ny
Ro ślin i Na sien nic twa oraz rad ny wo je -
wódz ki Kry stian Kieł ba sa. (SoG)

Płat no ści bez po śred nie w 2015 ro ku Fa chow cy 
po ma ga ją
Uru cho mio ne zo sta ły punk ty kon -
sul ta cyj ne dla rol ni ków wy peł nia ją -
cych wnio ski o płat no ści bez po -
śred nie w 2015 r. Bę dą dzia łać
do 15 ma ja. Zor ga ni zo wał je Po wia -
to wy Ze spół Do radz twa Rol ni cze go
w Gli wi cach, nr tel. 32 231 08 24.
� Rol ni cy z Gli wic i Knu ro wa przyj -
mo wa ni są w Biu rze PZDR w Gli wi -
cach (bu dy nek sta ro stwa, ul. Zyg mun ta
Sta re go 17, p. 222), od po nie dział ku
do piąt ku w godz. 7.30-15.30;
� Gie rał to wi ce – sa la OSP Gie rał to wi -
ce, ul. ks. Ro bo ty 48 – od 17 mar ca
do 2 ma ja, w po nie dział ki
w godz. 8.00-15.00;
� Pil cho wi ce – sa la USC Pil cho wi ce,
ul. Dam ro ta 6 – od 17 mar ca do 2 ma -
ja, we wtor ki od godz. 8.00 do 15.00;
� Py sko wi ce – Biu ro ARiMR w Py -
sko wi cach, ul. Ko per ni ka 2 – od 5
do 15 ma ja – od po nie dział ku do piąt ku
w godz. 8.00-15.00;
� Ru dzi niec – sa la UG Ru dzi niec, ul.
Gli wic ka 26, we wtor ki 24 mar ca, 7
kwiet nia i 21 kwiet nia – godz. 8.00-
15.00;
� So śni co wi ce – Biu ro Ra dy So śni co -
wi ce, ul. Ry nek 17, w czwart ki od 17
mar ca do 2 ma ja, w godz. 8.00-15.00;
� To szek – sa la UM To szek, ul. Chro -
bre go 2, we wtor ki 31 mar ca, 14 kwiet -
nia i 28 kwiet na, w godz. 8.00-15.00;
� Wie lo wieś – sa la UG Wie lo wieś, ul.
Głów na 1, od 17 mar ca do 2 ma ja, we
wtor ki w godz. 8.00-15.00. (RG)

Spo tka nie w sta ro stwie zgro ma dzi ło licz ne gro no rol ni ków i spe cja li stów.
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MO DLI TWA
Je śli sły szysz
mo je mo dli twy 
i mo je bła ga nie,
to wspo móż mnie Pa nie.

Uchroń mnie od nie szczęść
Za gro żeń i po ku sze nia.
Wy pro stuj me ścież ki
I pro wadź do zba wie nia.

Zli tuj się na de mną
Bo zbru dzo ny je stem grze chem.
Chroń mnie od złe go,
Bo sła bym je stem czło wie kiem.

Bła gam cię Bo że
Bo po ra dzić sam so bie nie mo gę.

Szu kam cię pa nie
Ser ce bi je na trwo gę.

Lecz gdy usły szysz
mo je bła ga nie.
Ser ce się uci szy
I spo kój na sta nie.

Ta de usz Go lon ka

MO DLI TWA KA MIE NIA
jak że mo dlić się masz, o przy droż ny
sko ro ust nie masz ust nie masz ust nie masz
mo dlić się mógł by czło wiek po boż ny
bo mu Stwór ca dał usta do mó wie nia

kie dy noc w ser cu za pa da smut na i pu sta
wte dy mo dlić się czło wiek nie umie

i ka mie niom Bóg cza sem da je usta
choć ich sło wa tyl ko On sam ro zu mie

ka mień tyl ko cza sem ma usta
czło wiek tyl ko cza sem nie ma su mie -
nia
kie dy noc w ser cu zim na i pu sta
usłysz Bo że mo dli twę ka mie nia

Ire na Ka nic ka

DAR SŁO WA
Je zu –
Kró lu kró lów i Kró lu
praw dzi wej Pol ski –
bez Cie bie ja
i ca ły nasz kraj
nie jest ży cia wart.

Ser ca
Two je go skar by
mą dro ści i umie jęt no ści
niech wle ją się w nas.

Bez Cie bie
żad ne go sło wa
wła ści wie do brać,
zro zu mieć, wy po wie dzieć
al bo prze mil czeć
nie zdo łam,
a je śli, 
któ re goś uży ję,
sta nie się for mu łą

bez zro zu mie nia,
mar twą re gu łą, 
kon wen cją
nie zno śnie do kucz li wą,
obar czo ną kształ tem za pi su
i nie sta ło ścią od czy tu.

Sło wem Duch wzra sta,
po tę gą sło wa
ro dzi się praw da
i wol ność.

Na wet to co dziś
jesz cze nie wy ra żal ne,
sło wem za ko rze nio ne
w mą dro ści i umie jęt no ści
Two je go Ser ca
Je zu…

ufam,
z je go głę bi
do by wać bę dzie my.

Bog dan Krzysz tof Wa cho wicz
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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
Pier wio snek. Ma te ria ły pro mo cyj ne
Po wia tu Gli wic kie go otrzy mu ją: Mo ni -
ka Ber da, Ju sty na Bie law ska oraz Ka -
ta rzy na Sta siak. 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 20 kwiet -
nia na ad res e -ma il: re dak cja@sta ro -
stwo.gli wi ce.pl lub pocz tą tra dy cyj ną
na ad res Sta ro stwo Po wia to we w Gli -
wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-
100 Gli wi ce, do pi sek „Wia do mo ści Po -
wia tu Gli wic kie go”. 

(SoG) 

1. Przy la tu ją na wio snę z cie płych kra -
jów. 
2. Świę ci my ją w nie dzie lę, ty dzień
przed świę ta mi wiel ka noc ny mi. 

3. Cia sto na Wiel ka noc. 
4. „Kot ki” na ga łąz kach.
5. Ma lo wa ne ja ja na Wiel ka noc.
6. W nim świę con ka.
7. Wiel ka noc ny sym bol no we go ży cia.
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W piyr sze świyn to przi śnio da niu
Niych świyn con ki niy bra ku je
Ta ko we tym Zmar twych wsta niu
Z niom se Du cha Je go czu je. Bro ni sław Wą tro ba

Ślą ska frasz ka

Wiel ka noc nie

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

Po ezja z Gie rał to wic
Przy Gmin nej Bi blio te ce Pu blicz nej w Gie rał to wi cach dzia ła gru pa po -
etyc ka, któ ra wła śnie wy da ła swój pierw szy to mik po ezji. No si on ty tuł
„Dar Sło wa” i za wie ra bar dzo róż no rod ne ar ty stycz nie i te ma tycz nie utwo -
ry czwor ga po etów: Ta de usza Go lon ki, Ire ny Ka nic kiej, Li dii Pie trow skiej
i Bog da na Krzysz to fa Wa cho wi cza. Oto kil ka wier szy z tej pu bli ka cji – do -
bra nych tak, by wpro wa dza ły nas w czas Wiel kiej No cy.

ZUR Z GRZI BA MI

Bie ry my:
– za cy nio ny zur
– 1 font wusz tu my śliw skie go
– 1 font pra wo kow i za jon co kow
– 4 fon ty kar to fli
– 1 sro go ce bu la
– 4 ły ski tu ste go
– słol, pieprz, ma je ra nek
Rych to wa nie:

Je dyn dziyń przo dzi za cy nić zur
w zu ro ku. Do wo dy wciep nonć zom bek
co sku, wsy pać tro cha moł ki żyt niej i roz -

fyr lać fyr lo kiem. Na dru gi dziyń na loć
do gor ka 3 li try wo dy. Jak ło na ze wre to
wciep nonć ło bra ne, po kron za ne i ło my te
pro wo ki i za jon co ki. Do te go do dać tro -
cha sło li i niech to wre ło ko ło ćwierć go -
dzi ny. W tym ca sie po kron zać wuszt
i ce bu la w kost ka. Po tym na ron de lek
dać tro cha ło ma sty i wciep nonć wuszt
z ce bu lom, przy kryć po kryw kom i du sić
ćwierć go dzi ny. Jak to wszyst ko wre
na pie cu trza ło stru gać i ło myć kar to fle,
po tym po kron zać w kost ka i tyz wciep -
nonć do gor ka ra zym ze du so nym wusz -
tym. Jak kar to fle by dom miyn kie to wloć
zur, do dać sło li i przy pra wić do sma ku.
Moż na tyż dać swoj skiyj smie ton ki. Jak
nom to by dzie sma ko wać to zur jest go -
to wy. Zur z grzy ba mi jest bar dzo do bry
i zdro wy, a wo nio na coł ki dom.

Ire na Mań ka

PASZ TET Z KRÓ LI KA 
PO ŚLĄ SKU

Na rych to wać:
– 1,5 kg przod kow z kro li ka
– 1,5 kg tu ste go miy sa z wie prz ka
– 50 dag wą tro by (z za ją ca lub wie prz ka)
– 15 dag ce bu li
– 2 jaj ca, 10 dag tu ste go
– 10 dag żym ły
– 2-3 ząb ki cosn ku,
– sól, pieprz, ma sło, tar to żym ła

Wy war:
– 10 dag mar chwi
– po 5 dag pie trusz ki, se le ra, po ra i ce bu li
– 20 dag ka pu sty

Do uwa rzo ne go w wy wa rze i ze -
mlo ne go miy sa i na mo czo nej, ze mlo -
nej żym ły z wą tro bą do dać po ko jo na
ce bu la z tu stym, jaj ca, do pra wić
do sma ku so lą, pie przym i roz tar tym
cosn kiem wy ro bić na jed no li to ma sa.
Ca łość prze ło żyć do ron dla i du sić
na ma łym ogniu przez 15 min ca ły
czos miy sza jąc co by ma sa się nie
przy po ly ła. Fo rym ka wy sma ro wać
ma słym, ob sy pać tar tą żym łom, wło -
żyć ma sa pasz te to wo. Piyc kas 1,5-2 h
(w za leż no ści od wie lo ści for my)
w pie kar ni ku o śred niej tem pe ra tu rze.
Upie czo ny pasz tet od sta wić co by wy -
sty gnął, wy jąć z for my i wsta wić
do chłod ne go miej sca do za sty gnię cio.
Przed po da niem pasz tet po kra jać
na ma łe ka woł ki. Po do wać z so sym ta -
tar skim abo chrza no wym i bia łym pie -
czy wem. 

Ja ni na Ca te ring

Po le ca my ko lej ne prze pi sy 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”. Są to da nia do sko na łe na zbli ża ją cą się Wiel ka noc.

Li dia Pie trow ska, dy rek tor ka Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej w Gie rał to wi cach
pre zen tu je świe żo wy da ny to mik po ezji.
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Polecamy na wielkanocny stół

Spi chle rzo we prze pi sy


