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Za pra sza my na
rajd ro we ro wy!
Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach
w so bo tę 30 ma ja or ga ni zu je 
IV Rajd Ro we ro wy po Po wie cie Gli-
wic kim. 
Zbiór ka o godz. 10.00 przed Sta ro -
stwem Po wia to wym w Gli wi cach (ul.
Zyg mun ta Sta re go 17). Tra sa raj du pro -
wa dzić bę dzie przez Ko złów, Ra cho wi -
ce i Ru dzi niec do me ty, któ rą prze wi -
dzia no na wa łach nad Ka na łem Gli wic -
kim obok Pa ła cu w Pław nio wi cach.
Tam od godz. 13.00 cze kać bę dą na ro -

we rzy stów licz ne atrak cje, m.in. prze -
ja żdżka sku te rem wod nym i mo to rów -
ka mi oraz zwie dza nie Ze spo łu Pa ła co -
wo -Par ko we go w Pław nio wi cach.

Szcze gó ły w re gu la mi nie i na ma -
pie, za miesz czo nych na stro nie
www.po wiat gli wic ki.pl.

(MFR)

- Z po da nych nie daw no da nych wy -
ni ka, że w ub. ro ku w Pol sce zma la ło
bez ro bo cie. Czy ten den cja ta do ty czy
rów nież po wia tu gli wic kie go?
- Tak. O ile w grud niu 2013 ro ku bez ro -
bo cie w po wie cie gli wic kim wy no si ło
10,7 proc., to w grud niu 2014 ro ku by ło
to 9,4 proc. To znacz nie mniej niż w kra -
ju, gdzie się ga ło ono 11,5 proc. i mniej
niż w woj. ślą skim, w któ rym wy nio sło
9,6 proc. Dla miesz kań ców po wia tu wa -
żne jest ta kże, że bez ro bo cie moc no
zma la ło w Gli wi cach, gdzie na ko niec
2014 ro ku wy no si ło 6,6 proc. – to istot -
ne z te go wzglę du, że spo ra część miesz -
kań ców po wia tu pra cu je w Gli wi cach.
- Czy w bie żą cym ro ku sta tyst ki też
są tak po myśl ne?
- Nic nie wska zu je na to, by mia ło to
ulec nie ko rzyst nej zmia nie – w pierw -
szym kwar ta le br. utrzy mu ją się rów nie
do bre ten den cje. War to też pod kre ślić,
że w Gli wi cach i po wie cie gli wic kim
bez ro bo cie jest znacz nie ni ższe niż 
w są sied nich mia stach – dla po rów na -
nia w Za brzu wy no si ło pod ko niec ub.
ro ku 12,4 proc., a w By to miu 19,2 proc.
- A jak z mło dy mi ludź mi? Czy w tej
gru pie ta kże w po wie cie ma le je bez -
ro bo cie?

- Ta kże wśród mło dych lu dzi ob ser wu -
je my zmniej sze nie się licz by bez ro bot -
nych. Naj bar dziej wi docz ne jest to 

w gru pie wie ko wej 18-24 lat, gdzie
licz ba bez ro bot nych w sto sun ku do
ogó łu za re je stro wa nych spa dła z 20,7
proc. do 18,6 proc. Zmniej szy ło się
rów nież – choć już nie w tak zna czą cy
spo sób – wśród osób w wie ku 25-34 lat.
- Jak wy glą da bez ro bo cie w po wią za -
niu z po zio mem wy kształ ce nia?

- Ogó łem w po wie cie pod ko niec ub.
ro ku by ło 3 443 za re je stro wa nych bez -
ro bot nych. Naj wię cej z nich mia ło wy -
kształ ce nie za sad ni cze za wo do we
(1066 osób), pod sta wo we i nie peł ne
pod sta wo we (1 040), śred nie za wo do -
we i po li ce al ne za wo do we (694). 

Dokończenie na str. 4

Uby wa bez ro bot nych
Roz mo wa z MAR KIEM KUŹ NIE WIC ZEM, dy rek to rem Po wia to we go Urzę du Pra cy w Gli wi cach

W kwiet niu roz po czę ły się pra ce
dro go we na uli cy Dol na Wieś w Pil-
cho wi cach. In we sty cję pro wa dzi
Za rząd Dróg Po wia to wych w Gli wi -
cach.
- Jest to jed na z naj bar dziej znisz czo -
nych dróg po wia to wych na na szym te -
re nie – mó wi sta ro sta gli wic ki Wal de -
mar Do mbek. – Od daw na sta ra li śmy
się o po zy ska nie pie nię dzy na jej re -
mont ze środ ków ze wnętrz nych, gdyż
jest to przed się wzię cie kosz tow ne jak
na bu dżet po wia tu oraz po trze by re -
mon to we dróg na na szym te re nie. Dla -
te go cie szy mnie, że za da nie to otrzy -
ma ło do fi nan so wa nie z Na ro do we go
Pro gra mu Prze bu do wy Dróg Lo kal -
nych – Etap II Bez pie czeń stwo -Do -
stęp ność -Roz wój, zo sta ło też wspar te
przez gmi nę Pil cho wi ce. 

13 kwiet nia na stą pi ło prze ka za nie
pla cu bu do wy wy ko naw cy te go za da -
nia, czy li fir mie HUCZ Sp. z o. o. z Bo -
ro no wa, któ ra zo sta ła wy ło nio na 
w dro dze prze tar gu. Ro bo ty na dro dze
po wia to wej Nr 2929S roz pocz ną się od
stro ny skrzy żo wa nia w Pil cho wi cach,
gdzie dro ga po wia to wa łą czy się z DW
921 i po su wać się bę dą w stro nę Wil -
czy. W tym ro ku wy re mon to wa ny zo -
sta nie od ci nek dro gi o dłu go ści oko ło
1 150 mb wraz z chod ni ka mi, skrzy żo -
wa nia mi i zjaz da mi, po bo cza mi, ro wa -
mi oraz ka na li za cją desz czo wą. Dro ga
otrzy ma no wą na wierzch nię, któ rej
kon struk cja za pro jek to wa na zo sta ła
zgod nie z obec nie obo wią zu ją cy mi wy -
mo ga mi Roz po rzą dze nia Mi ni stra
Trans por tu i Go spo dar ki Mor skiej, do -
ty czą cy mi m.in. zwięk szo nej no śno ści.   

Koszt tej in we sty cji to bli sko 2,5
mln zł, z cze go 50 proc. po cho dzić
bę dzie z Na ro do we go Pro gra mu

Prze bu do wy Dróg Lo kal nych –
Etap II Bez pie czeń stwo -Do stęp -
ność -Roz wój, 500 tys. zł do ło ży
gmi na Pil cho wi ce, a resz tę sfi nan -
su je po wiat.  

(RG)

Dol na Wieś w re mon cie

Po wia to wy Urząd Pra cy w Gli wi cach słu ży za rów no miesz kań com mia sta, jak i po wia tu gli wic kie go.
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Dro ga łą czą ca Wil czę z Pil cho wi ca mi dłu go cze ka ła na re mont. Teraz są tu
już drogowcy i ciężki sprzęt. 
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Roz mo wą z dy rek to rem Po wia to we go Urzę du Pra cy w Gli wi cach roz-
po czy na my cykl ar ty ku łów po świę co nych spra wom bez ro bo cia i za -
trud nie nia na te re nie na sze go po wia tu. W na stęp nych nu me rach WPG
za miesz czać bę dzie my po ra dy i wska zów ki przy dat ne oso bom szu ka -
ją cym pra cy, udzie la ne przez pra cow ni ków Po wia to we go Urzę du Pra -
cy w Gli wi cach.

W ub. ro ku je cha li śmy z Pław nio wic
do Tosz ka, te raz po je dzie my z Gli wic
do Pław nio wic.
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W pierw szej czę ści mar co wej se sji – któ ra jak
zwy kle od by ła się w sa li se syj nej Sta ro stwa Po wia -
to we go w Gli wi cach – przed sta wio ne zo sta ły spra -
woz da nia rocz ne z dzia łal no ści i sy tu acji fi nan so -
wej kil ku jed no stek or ga ni za cyj nych po wia tu i je -
go spół ek. Pod czas tej czę ści ob rad rad ni pod ję li
ta kże osiem uchwał. Jed na z nich ja ko kan dy da ta
do Po wia to wej Ra dy Ryn ku Pra cy w Gli wi cach
wska za ła rad ne go Mar ka Szol ca. Mo cą ko lej nej
uchwa ły po wiat prze ka zał na Fun dusz Wspar cia
Po li cji 7 tys. zł z prze zna cze niem na do fi nan so wa -
nie za ku pu po jaz du słu żbo we go
dla KMP Gli wi ce. Go ściem tej
czę ści se sji był ko mendant miej -
ski po li cji w Gli wi cach insp.
Krzysz tof So wu la, któ ry omó wił
stan bez pie czeń stwa w po wie cie
gli wic kim.  

Dru ga część tej se sji od by ła się w Cen trum Ra -
tow nic twa Gli wi ce. Po świę co na by ła or ga ni za cji,
funk cjo no wa niu oraz za kre so wi za dań wy ko ny wa -
nych przez tę in sty tu cję na rzecz po wia tu gli wic -
kie go. Rad nych po CRG opro wa dził i za po znał 
z je go pra cą ko men dant tej pla ców ki, bryg. To -
masz Wój cik. Dla wie lu, szcze gól nie spo śród no -
wych rad nych by ła to oka zja, by po raz pierw szy
po znać pra cę CRG.

Kwiet nio wą se sję roz po czął pa trio tycz ny wy -
stęp uczniów kla sy mun du ro wej z II LO w Ze spo -
le Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie. Mło -
dzież uczci ła w ten spo sób nad cho dzą ce świę to 
3 Ma ja. Wier sze i tek sty hi sto rycz ne uzu peł ni ła
pro jek cja fil mu, zre ali zo wa ne go przez uczniów, 
a przy po mi na ją ce go oko licz no ści uchwa le nia
Kon sty tu cji 3 Ma ja. Dziew czę ta i chłop cy wcie li -
li się w hi sto rycz ne po sta ci, świet nie od gry wa jąc
swe ro le. Zad ba li też o od po wied nie stro je i sce -
no gra fię. Film na krę co ny zo stał w pa ła cu w Przy -
szo wi cach, a uczniom po mo gło w tym To wa rzy -
stwo Mi ło śni ków Przy szo wic. Bra wa za po mysł 
i re ali za cję!

Na tej se sji przy -
ję li śmy do gro na
rad nych Jó ze fa
Krucz ka, któ ry za -
stą pił An drze ja Ho -
sza (wię cej na ten te mat w tek ście po ni żej). Na -
stęp nie Ra da za po zna ła się z oce ną za so bów po -
mo cy spo łecz nej w opar ciu o ana li zę lo kal nej sy tu -
acji spo łecz nej i de mo gra ficz nej, przed sta wio ną
przez Gra ży nę Le d woń, za stęp cę dy rek to ra Po wia -
to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach. 

Rad ni pod ję li na kwiet nio wej se sji sie dem
uchwał. Mo cą jed nej z nich wy bra ni zo sta li lau re -
aci te go rocz nej na gro dy „Be ne Me ri tus”, przy zna -
wa nej co ro ku oso bom, in sty tu cjom, sto wa rzy sze -
niom itp. do brze za słu żo nym dla Po wia tu Gli wic -
kie go.

W ka te go rii in dy wi du al nej na gro da przy zna na
zo sta ła Gi ze li Ken sy -Re gi nek z Knu ro wa i Ste fa -
no wi Ku szo wi z Wie low si. Pa ni Gi ze la to wspa -
nia ła le kar ka pe dia tra od da na ca łym ser cem dzie -
ciom, słu żą ca od lat swą wie dzą me dycz ną naj -
młod szym pa cjen tom. Ste fan Kusz jest rol ni kiem,
po li ty kiem i sa mo rzą dow cem, był po słem na Sejm
PRL VIII Ka den cji, dłu go let nim rad nym gmi ny
Wie lo wieś.

W ka te go rii zbio ro wej na gro dę w tym ro ku
przy zna li śmy Sto wa rzy sze niu Or kie stra Dę ta Ko -
tu lin oraz Sto wa rzy sze niu Przy ja ciół Cho rych
„Ho spi cjum w Py sko wi cach”. Ko tu liń ska or kie stra
dzia ła już od po nad stu lat i wciąż przy cią ga ko lej -
ne po ko le nia mi ło śni ków mu zy ki. O za słu gach lu -
dzi sku pio nych w py sko wic kim ho spi cjum chy ba
ni ko go nie trze ba prze ko ny wać. 

Na stęp na se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go za -
pla no wa na zo sta ła na 28 ma ja.

Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
AN DR ZEJ KU REK  
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Pierw sze z nich to Kon went Sta ro stów Wo je -
wódz twa Ślą skie go, ob ra du ją cy 10 kwiet nia w
Bie ru niu. Spo tka nie, w któ rym wziął udział m.in.
mar sza łek Wo je wódz twa Ślą skie go Woj ciech Sa -
łu ga, po świę co ne by ło w du żej mie rze kwe stiom
zwią za nym z fun du sza mi unij ny mi w obec nej per -
spek ty wie fi nan so wej. Przed sta wio no na nim za -
sa dy ubie ga nia się o do fi nan so wa nie pro jek tów
oraz ocze ki wa nia wo bec sa mo rzą dów w ra mach
Zin te gro wa nych i Re gio nal nych In we sty cji Te ry -
to rial nych (ZIT/RIT). Na re ali za cję te go ty pu pro -
jek tów sub re gio nal nych prze zna czo no w RPO
WSL na la ta 2014-2020 ok. 1,1 mld eu ro.

Mar sza łek za chę cał ta kże sta ro stów do dzia łań
na rzecz pro mo wa nia RPO wśród przed się bior -
ców. Za pi sa no w nim po nad 505 mln eu ro na
wzmoc nie nie ba dań na uko wych, roz wój tech no lo -
gicz ny i in no wa cje oraz pod nie sie nie kon ku ren -
cyj no ści MŚP. Pra wie 96 mln eu ro prze zna cza się
na dzia ła nia zmie rza ją ce do pod nie sie nia kom pe -
ten cji i kwa li fi ka cji kadr przed się biorstw. Pra wie
35 mln eu ro mo żna wy ko rzy stać na stwo rze nie
do god nych wa run ków dla sa mo za trud nie nia. Do -
dat ko wo – w ra mach środ ków prze wi dzia nych na
po pra wę efek tyw no ści ener ge tycz nej – 33 mln eu -
ro prze zna cza się wy łącz nie dla przed się bior ców.

Wo je wódz two Ślą skie w ra mach RPO WSL
2014-2020 dys po nu je kwo tą 3,5 mld eu ro. W po -
dzia le tych środ ków uczest ni czy kil ka in sty tu cji 
w re gio nie. Po za Za rzą dem Wo je wódz twa i part -
ner stwa mi ZIT/RIT, po wie rzo ne za da nia bę dą re -
ali zo wa ły dwie in sty tu cje: Ślą skie Cen trum
Przed się bior czo ści i Wo je wódz ki Urząd Pra cy. 

Sta ro sto wie w dys ku sji zwra ca li uwa gę na  po -
mi nię cie w ra mach RPO WSL na la ta 2014-2020

środ ków na dro gi po -
wia to we. Skie ro wa no
apel do mar szał ka Wo -
je wódz twa Ślą skie go 
o stwo rze nia me cha ni -
zmu, w ra mach któ re go
by ły by środ ki na dro gi po wia to we.

Ko lej nym wa żnym po ru sza nym za gad nie niem
by ła słu żba zdro wia, a kon kret nie ko niecz ność
wy dłu że nia ter mi nu (do tych czas ko niec 2016 ro -
ku), któ ry po trzeb ny jest na do sto so wa nie pla có -
wek do wy zna czo nych stan dar dów.

Sta ro sto wie przy ję li ta kże sta no wi sko w spra -
wie pro jek tu Usta wy o Nie od płat nej Po mo cy
Praw nej i In for ma cji Praw nej, w któ rym wska za li
na ko niecz ność peł ne go fi nan so wa nia te go za da -
nia przez ad mi ni stra cję rzą do wą.

Prze wod ni czą cy Kon wen tu Wo je wódz twa Ślą -
skie go sta ro sta biel ski An drzej Płon ka w pod su -
mo wa niu spo tka nia wy ra ził na dzie ję, że wska zy -
wa ne po stu la ty sa mo rzą dow ców znaj dą zro zu mie -
nie władz wo je wódz kich i kra jo wych, a ta kże
prze ło żą się na pro wa dzo ne pra ce le gi sla cyj ne. 

Ko lej nym in te re su ją cym wy da rze niem w ostat -
nim cza sie by ło II Fo rum OZE „Ta ry fa gwa ran to -
wa na szan są roz wo ju mi kro in sta la cji OZE”, zor ga -
ni zo wa ne 16 kwiet nia w Wy ższej Szko le Hu ma ni -
tas w So snow cu. Wziął w nim udział m.in. po seł
Ar tur Bra mo ra. Przy bli żył on pra ce nad Usta wą 
o od na wial nych źró dłach ener gii, w któ re był za an -
ga żo wa ny. Usta wa ta we szła w ży cie 4 ma ja. No -
we re gu la cje sta no wią szan sę na roz wój ener go -
osz częd ne go bu dow nic twa i więk szy udział ener -
gii po zy ski wa nej z od na wial nych źró deł.  Mo gą na
tym sko rzy stać za rów no przed się bior stwa, jak 

i oso by fi zycz ne wy twa rza jąc
zie lo ną ener gię na wła sne po -
trze by, bo ma ją mo żli wość do -
dat ko we go czer pa nia zy sku 
z od sprze da ży nad wy żek ener gii. 

Za in te re so wa nie tą te ma ty ką
jest bar dzo du że, dla te go cie szę
się, że III Fo rum OZE zo sta nie
w czerw cu zor ga ni zo wa ne 
w Sta ro stwie Po wia to wym 
w Gli wi cach – tak by wie dza 
o OZE do tar ła w jak najwięk -
szym stop niu do przed się bior -
ców i miesz kań ców na na szym
te re nie.

Sta ro sta gli wic ki 
WAL DE MAR DO MBEK 

WIE ŚCI Z SE SJI
Za na mi dwie ko lej ne se sje Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. 26 mar ca
od by ła się pią ta, a 30 kwiet nia - szó sta se sja obec nej ka den cji. Na
obu nie bra ko wa ło wa żnych spraw.
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Wspól nie o fun du szach 
unij nych i OZE
W ostat nim cza sie uczest ni czy łem w dwóch wa żnych spo tka niach, na
któ rych po ru sza ne by ły spra wy istot ne dla na sze go po wia tu i je go
miesz kań ców.

Jak już informowaliśmy, Andrzej Hosz
zrezygnował z członkostwa w Radzie
Powiatu Gliwickiego, gdyż nie może
łączyć tej funkcji ze stanowiskiem
zastępcy wójta Gminy Rudziniec. 
W jego miejsce w jej skład wszedł
Józef Kruczek, który w czasie ostatnich
wyborów samorządowych zajął drugą
pozycję pod względem uzyskanych
głosów na tej samej liście (czyli KWW
Zgoda i Przyszłość) w tym samym
okręgu wyborczym nr 4, obejmującym
gminy Rudziniec i Sośnicowice. 

Józef Kruczek (lat 43) mieszka 
w Sośnicowicach i tam też pracuje –

jest właścicielem firmy KRUCZNET,
zajmującej się m.in. usługami dostępu
do internetu, tworzenia sieci bezprze-
wodowych, instalacją systemów alar-
mowych i anten. Ma wykształcenie
średnie techniczne.

Od 4 lat działa w Stowarzyszeniu
Zgoda i Przyszłość, w obecnej kadencji
po raz pierwszy startował w wyborach
samorządowych. W Radzie Powiatu
Gliwickiego chciałby połączyć swe
pasje zawodowe i społecznikowskie.

- Jako radny będę dążył do większej
cyfryzacji powiatu. Uważam, że infor-
matyka powinna w większym stopniu

niż obecnie służyć jego mieszkańcom –
mówi. – Mam taką wizję, by przed każ-
dym wjazdem do naszego miasta czy
gminy stała elektroniczna tablica infor-
macyjna, na której wyświetlane byłaby
historia miejscowości oraz najważniej-
sze informacje i ostrzeżenia, dotyczące
np. sytuacji na drodze, prowadzonych
remontów czy awarii. Uważam też, że
teren powiatu powinien zostać objęty
monitoringiem wizyjnym, tak by
zwiększyło się bezpieczeństwo miesz-
kańców. 

Drugą pasję pana Józefa stanowi
OZE, czyli odnawialne źródła ener-

gii. – Będę zabiegał o wyposażenie
powiatowych szkół, domów pomocy
społecznej itp. w instalacje fotowol-
taiczne – wyjaśnia. – To wielka
szansa na pozyskanie czystej energii
i obniżenie kosztów ogrzewania
budynków oraz wody użytkowej.
Zarówno na ten cel, jak i na wspo-
mnianą cyfryzację można pozyskać
duże środki unijne, o które pomogę
zabiegać powiatowi.

Pan Józef ma żonę, która jest pielę-
gniarką w ośrodku zdrowia w Sośnico-
wicach. Państwo Kruczkowie mają
dwoje dzieci – 19-letniego syna
Krzysztofa i 15-letnią córkę Wiolettę.

(RG)

No wy rad ny Po wia tu Gli wic kie go
Jó zef Kru czek zo stał no wym rad nym po wia to wym. Za stą pił An drze ja Ho sza, któ ry zło żył re zy gna cję z tej funk cji.

W II Fo rum OZE uczest ni czył m.in. po seł Ar tur Bra mo ra (na zdję -
ciu w środ ku).
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Rad nych po Cen trum Ra tow nic twa Gli wi ce
opro wa dził ko men dant bryg. To masz Wój cik.

Mło dzież II LO w Knu ro wie za pre zen to wa ła pa -
trio tycz ny wy stęp po świę co ny 3 Ma jo wi.
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Jó zef Kru czek na ostat niej se sji Ra dy
Po wia tu Gli wic kie go zło żył ślu bo wa -
nie rad ne go.
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Powiat Gliwicki uczcił Święto
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
wspólnie z Miastem Gliwice.
Tego dnia w kościele katedralnym pw.
św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwi-
cach odprawiona została przez biskupa
Jana Kopca msza św. w intencji Ojczy-

zny. Po niej nastąpił przemarsz na plac
Krakowski, gdzie zorganizowano ofi-
cjalne uroczystości. Potem przyszedł
czas na wesołe świętowanie przy
dźwiękach muzyki kilku orkiestr
dętych, w tym z KWK Sośnica. 

(RG) 

Uczciliśmy 3 Maja 
Spo tka nie Po ko leń na Cmen ta rzu
Cen tral nym w Gli wi cach uczci ło
pa mięć więź niów po li tycz nych KL
Au schwitz -Bir ke nau i po do bo zów 
w Gli wi cach, po mor do wa nych
przez kon wo jen tów SS w „Mar szu
Śmier ci” na tra sach ewa ku acyj -
nych do in nych obo zów za gła dy 
w stycz niu 1945 r. 
Pod czas uro czy sto ści zor ga ni zo wa -
nej 27 kwiet nia m.in. od mó wio no
mo dli twę oraz od był się apel po le -
głych i po mor do wa nych. O opra wę
ar ty stycz ną tej wzru sza ją cej lek cji
hi sto rii za dba li Gór ni cza Or kie stra
Dę ta KWK „So śni ca”, Ze spół Wo -
kal no -Re cy ta tor ski KOMBATANT
Związku Kom ba tan tów RP i By łych
Więź niów Po li tycz nych oraz ucznio -
wie Gim na zjum nr 3 im. No bli stów
Pol skich w Gli wi cach.

Licz ne de le ga cje zło ży ły pod po -
mni kiem kwia ty i wień ce. Uro czy stość
zor ga ni zo wa li: Gim na zjum nr 3 im.
No bli stów Pol skich w Gli wi cach

wspól nie z Za rzą da mi Miej ski mi 
w Gli wi cach Związ ku Kom ba tan tów
RP i By łych Więź niów Po li tycz nych,
Pol skie go Związ ku By łych Więź niów
Po li tycz nych Hi tle row skich Wię zień 

i Obo zów Kon cen tra cyj nych, To wa rzy -
stwa Opie ki nad Oświę ci miem. Pa tro -
nat nad spo tka niem ob jął pre zy dent
Gli wic Zyg munt Fran kie wicz. 

(SoG)

Pa mię ci ofiar „Mar szu śmier ci”

Z oka zji świę ta stra ża ków 
- przy pa da ją ce go w dniu św. Flo ria na - 

wszyst kim stra ża kom skła da my naj ser decz niej sze ży cze nia. 
Dzię ku jąc Wam za nie ustan ną go to wość do nie sie nia bez in te re sow nej po mo cy, 

za za an ga żo wa nie, god ną po dzi wu od wa gę i ofiar ność,
ży czy my

du żo zdro wia, sa mych szczę śli wie za koń czo nych ak cji i wszel kiej po myśl no ści. Niech
ta trud na i od po wie dzial na słu żba przy no si Wam wie le sa tys fak cji, 

a św. Flo rian za wsze ma Was w swo jej opie ce.

W spo tka niu wzię li udział przed sta wi -
cie le ko pal ni Knu rów -Szczy gło wi ce:
Da riusz Igna cy – głów ny in ży nier mier -
ni czo -geo lo gicz ny i Ma ciej Cie płoch –
kie row nik Dzia łu Szkód Gór ni czych.
Ze stro ny Po wia tu Gli wic kie go uczest -
ni czy li w nim Win fryd Fi coń – prze -
wod ni czą cy Ko mi sji Ochro ny Śro do wi -
ska, Roz wo ju i Pro mo cji Ra dy Po wia tu,
Jan Osman – dy rek tor Za rzą du Dróg
Po wia to wych w Gli wi cach i Ma riusz
Dy ka – na czel nik Wy dzia łu Ochro ny
Śro do wi ska, Rol nic twa i Le śnic twa sta -
ro stwa. Gmi nę Pil cho wi ce re pre zen to -
wa li wójt Ma ciej Go gul la, wi ce prze -
wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Jan Ga moń
(rów no cze śnie soł tys Wil czy) oraz rad -
ni Bo gu mi ła Ja rosz i Bog dan Za wadz ki.
Spo tka nie pro wa dził sta ro sta gli wic ki
Wal de mar Do mbek, z ini cja ty wy któ re -
go zo sta ło ono zor ga ni zo wa ne.

Te ren so łec twa Wil cza na ra żo ny jest
na od dzia ły wa nie eks plo ata cji, pro wa -

dzo nej przez KWK Knu rów -Szczy gło -
wi ce, na le żą cej do Ja strzęb skiej Spół ki
Wę glo wej. Na wy do by cie po sia da kon -
ce sję, udzie lo ną przez mi ni stra śro do wi -
ska do 2020 ro ku, a plan ru chu pro wa dzi
zgod nie z de cy zją wy da ną przez dy rek -
to ra Okrę go we go Urzę du Gór ni cze go,
opi nio wa ną przez Ra dę Gmi ny Pil cho -

wi ce. Z ra cji pro wa dzo ne go wy do by cia
gmi na ma do cho dy w po sta ci opłat eks -
plo ata cyj nych, zaś użyt kow nik zło ża ma
obo wią zek na pra wia nia szkód spo wo do -
wa nych przez swą dzia łal ność. Te pod -
sta wo we in for ma cje przed sta wił na czel -
nik Ma riusz Dy ka. Z ko lei Da riusz Igna -
cy przy po mniał, że eks plo ata cja jest ce -
lem pu blicz nym i z ra cji te go do ty czą jej
ści śle okre ślo ne prze pi sy. Ko pal nia sta -
rać się bę dzie o no wą kon ce sję, przed łu -
ża ją cą tę, któ rej wa żność koń czy się za
pięć lat. Przed sta wi cie le ko pal ni omó wi -
li, jak wy do by cie wę gla od dzia łu je na
te ren Wil czy, bu dow nic two i dro gi na
tym ob sza rze. Wie le uwa gi po świę ci li
spra wom od wod nie nia te re nu oraz prze -
ciw dzia ła nia te mu, by ob szar ten był na -
ra żo ny na za le wa nie czy po wo dzie.
Przy bli ży li też kwe stie wy pła ty od szko -
do wań za znisz czo ne do my oraz upra wy
– za rów no w świe tle obec nie, jak i daw -
niej obo wią zu ją cych prze pi sów. 

- Z sa mo rzą dem gmi ny Pil cho wi ce
ma my od lat bar dzo do brą współ pra cę –
mó wi Da riusz Igna cy. – Li czę na nią 
w dal szym cią gu, gdyż w na szym wspól -
nym in te re sie jest to, by nie do cho dzi ło
do kon flik to wych sy tu acji zwią za nych 
z wy do by ciem wę gla na tym te re nie.

(RG)

Po wiat Gli wic ki przy stą pił do ini cja ty wy utwo rze nia
Cen trum Kom pe ten cji i Ka rie ry (K2). To wspól ne przed-
się wzię cie sa mo rzą dów na sze go re gio nu i Ka to wic kiej
Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej. Je go ce lem jest oży-
wie nie ryn ku pra cy i roz wo ju in no wa cji.
23 mar ca w Ka to wi cach od by ła się kon fe ren cja „Edu ka cja
za wo do wa klu czem do przy szło ści Re gio nu”, zor ga ni zo wa na
przez Ka to wic ką Spe cjal ną Stre fę Eko no micz ną  we współ -
pra cy ze Ślą skim Ku ra to rium Oświa ty. Wzię li w niej udział

m.in. mi ni ster edu ka cji na ro -
do wej Jo an na Klu zik -Rost -
kow ska, wi ce mi ni ster go spo -
dar ki Ilo na An to ni szyn -Klik,
mar sza łek wo je wódz twa ślą -
skie go Woj cie ch Sa łu ga oraz
ślą ski ku ra tor oświa ty Sta ni -
sław Fa ber. Pod czas kon fe -
ren cji pod pi sa ny zo stał List
in ten cyj ny po mię dzy Ka to -

wic ką Spe cjal ną Stre fą Eko no micz ną a Mia sta mi -Sy gna ta -
riu sza mi w spra wie bu do wy K2. Ma to być sieć słu żą ca opty -
ma li za cji sys te mu za spo ka ja nia po trzeb ryn ku pra cy po przez
do sko na le nie sys te mu przy go to wa nia po szu ki wa nych pra -
cow ni ków. Po wiat Gli wic ki był je dy nym po wia tem za pro -
szo nym do pod pi sa nia Li stu in ten cyj ne go, skie ro wa ne go do
miast woj. ślą skie go – ze wzglę du na du żą wa gę, ja ką przy -
wią zu je do kształ ce nia za wo do we go w na szych szko łach. 

(RG)

Przedstawiciele kopalni
w starostwie
Szkodom górniczym na terenie sołectwa Wilcza poświęcone było
spotkanie, zorganizowane 20 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Gli-
wicach.

K2 dla szkol nic twa za wo do we go 

Sta ro sta Gli wic ki 
Wal de mar Do mbek

wraz z Za rzą dem 
Po wia tu Gli wic kie go

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

An drzej Ku rek
wraz z Rad ny mi  

Da riusz Igna cy przed sta wił ma pę ob ra zu ją cą, ja ki wpływ ma wy do by cie wę -
gla na te re ny gmi ny Pil cho wi ce.
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Kwiaty pod pomnikiem złożyła m.in. Magdalena Budny (na zdjęciu druga 
z prawej), reprezentująca Powiat Gliwicki.
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Gro no sy gna ta riu szy po ro zu mie nia –
wa żne go dla uczniów szkół za wo -
do wych i  pra co daw ców.

List in ten cyj ny ze stro ny na sze go
po wia tu pod pi sa ła wi ce sta ro sta
Ewa Jur czy ga – na zdję ciu z Pio trem
Wo jacz kiem, pre ze sem Ka to wic kiej
Spe cjal nej Stre fy Eko no micz nej.
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W gliwickiej katedrze podczas mszy św. radny powiatowy Winfryd Ficoń (na
zdjęciu w środku, w składzie delegacji miasta i powiatu) przypomniał oko-
liczności ustanowienia Święta 3 Maja.
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W ca łej Pol sce w ma ju ob cho dzo -
ny jest Ty dzień Bi blio tek. W je go ob -
cho dy włą czy ły się rów nież bi blio -
te ki z te re nu po wia tu gli wic kie go.
Ty dzień Bi blio tek jest ogól no pol skim
pro gra mem Sto wa rzy sze nia Bi blio te -
ka rzy Pol skich, re ali zo wa nym od 2004
r. In au gu ru je ten Ty dzień 8 ma ja, któ ry
jest ogło szo ny Dniem Bi blio te ka rza 
i Bi blio tek.

W ra mach te go pro gra mu bi blio te -
ka rze w ca łym kra ju, ta kże i w na szym
po wie cie, włą cza ją się w ob cho dy ty -
go dnio we go świę ta bi blio te kar skie go,
or ga ni zu jąc wie le cie ka wych im prez.
Ka żde go ro ku przy świe ca im ja kaś spe -
cjal na myśl prze wod nia. Te go rocz ne
wy da rze nia od by wa ją się pod ha słem
„Wy bie ram bi blio te kę”. 

- W tym Ty go dniu pro po nu ję wy -
brać ko niecz nie bi blio te kę pu blicz ną –
za chę ca Kry sty na Wo łoch, dy rek tor
Po wia to wej Bi blio te ki Pu blicz nej 
w Gli wi cach z sie dzi bą w Py sko wi -
cach. – Ma ona bo wiem do za ofe ro wa -
nia – prócz do tar cia do ksią żki w for -
mie tra dy cyj nej, e -bo oka czy au dio -
bo oka – sze reg in nych pro po zy cji.
Wszak bi blio te ka dzi siaj to miej sce in -
te re su ją cych spo tkań, im prez kul tu ral -
nych, in spi ru ją cych przed się wzięć.

O tym, ja kie pla ny na ten Ty dzień
ma ją bi blio te ki pu blicz ne w na szym
po wie cie, naj wię cej in for ma cji zna leźć

mo żna na ich stro nach in ter ne to wych.
Tam bo wiem za miesz czo ne są szcze gó -
ło we har mo no gra my im prez i wy da -
rzeń, za rów no dla dzie ci, mło dzie ży,
jak i osób do ro słych.
Oto tyl ko nie któ re z tych pro po zy cji:
• Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Wie -
low si or ga ni zu je warsz ta ty flo ry stycz -
ne pt. Bu kiet kwia tów dla bi blio te ka -
rzy,
• Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Ru -
dziń cu przy go to wu je za ję cia z ta ble ta -
mi oraz wy sta wę prac pa cjen tów te ra pii
za ję cio wej,
• Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Gie -
rał to wi cach or ga ni zu je warsz ta ty pla -
stycz no -li te rac kie z dzieć mi,
• Gmin na Bi blio te ka Pu blicz na w Pil -
cho wi cach za po wie dzia ła cykl pt. Czy -
ta nie w przed szko lach,
• Miej ska Bi blio te ka Pu blicz na w Py -
sko wi cach ogło si ła już kon kurs pięk ne -
go pi sa nia i kon kurs fo to gra ficz ny na
por tret ro dzi ny z ksią żką oraz abo li cję
dla czy tel ni ków za le ga ją cych ze zwro -
tem ksią żek.

- Ży czę uczest ni kom tych wy da rzeń
wie le sa tys fak cji i za do wo le nia z do ko -
na ne go wy bo ru i utwier dze nia się 
w prze świad cze niu, że bi blio te ka pu -
blicz na to nie tyl ko in sty tu cja nie -
odzow na, ale ta kże atrak cyj na – do da je
dy rek tor Kry sty na Wo łoch.

(RG)

Ucznio wie szkół pod sta wo wych,
gim na zjal nych i po nad gim na zjal -
nych wzię li udział w kon kur sie na
te mat bez pie czeń stwa, któ ry od był
się 15 kwiet nia w Sta ro stwie Po wia -
to wym w Gli wi cach.
Ce lem kon kur su by ło po pu la ry zo wa nie
wie dzy oraz edu ka cja z za kre su bez pie -
czeń stwa – w szcze gól no ści w za kre sie
ra tow nic twa i ochro ny prze ciw po ża ro -
wej. Wzię ło w nim udział 73 uczniów,
któ rzy – po dzie le ni na trzy gru py wie -
ko we – pi sa li test. Po wo dze nia ży czy li

im sta ro sta gli wic ki Wal de mar Do -
mbek, za stęp ca ko men dan ta miej skie -
go Pań stwo wej Stra ży Po żar nej 
w Gli wi cach st. kpt. Ber nard Wil czek
oraz pre zes Za rzą du Po wia to we go
ZOSP RP w Gli wi cach An drzej Frej no.
Po na pi sa niu te stów oka za ło się, że aby
wy ło nić naj lep szych, ko niecz ne by ły
do gryw ki ust ne.

I miej sce wśród uczniów szkół pod -
sta wo wych za ję ła Na ta lia Szmit, 
II – Mar ta Pa nek, zaś III – Na ta lia Pu -
cha ła. Naj lep sza z gim na zja li stów by ła
Wik to ria Gó rec ka, II miej sce zdo by ła
Mag da le na Urba nek, III – Ka ta rzy na
Gaw lik. Kla sy fi ka cja uczniów szkół
po nad gim na zjal nych przed sta wia ła się
na stę pu ją co: I miej sce – Adam Zu ber,

II – Ra fał Ję dry sik, III – Bar tło miej Ce -
gieł ka.

Na gro dy wrę czy li uczniom oraz
gra tu lo wa li za ję tych miejsc wi ce sta ro -
sta Ewa Jur czy ga, Ber nard Wil czek
oraz An drzej Frej no. Lau re aci otrzy ma -
li m.in. mp3, pen dri ve’y, słu chaw ki,
gry plan szo we. Zdo byw cy pierw szych
miejsc wzię li udział w eta pie wo je -
wódz kim kon kur su, któ ry od był się 25
kwiet nia w Sie wie rzu.

Kon kurs na szcze blu po wia to wym
zor ga ni zo wa ło Sta ro stwo Po wia to we 
w Gli wi cach we współ pra cy z Za rzą -
dem Po wia to wym ZOSP RP oraz Ko -
men dą Miej ską PSP w Gli wi cach.

(SoG)

TY DZIEŃ BI BLIO TEK Kon kurs (nie tyl ko) stra żac ki

W kwiet niu w Wie low si
od by ło się spo tka nie
Sto wa rzy sze nia „Zgo da
i Przy szłość”.
Pod czas ze bra nia omó -
wio no pla ny na przy -
szłość i dal sze za da nia,
ja kie sto ją przed Sto wa -
rzy sze niem. Spo tka nie
by ło ta kże oka zją do po -
zna nia, a za ra zem pro mo -
cji gmi ny Wie lo wieś. Je -
go uczest ni cy od wie dzi li
m.in. Gmin ną Bi blio te kę Pu blicz ną
oraz zwie dza li wy re mon to wa ny bu dy -
nek skan se nu w kom plek sie pa ła co wo -

-par ko wym, gdzie obec nie mie ści się
Urząd Gmi ny.  

(AW)

Wie le cie ka wych prac na pły nę ło
na XVII edy cję Ogól no pol skie go

Kon kur su Pla stycz ne go dla Dzie ci 
i Mło dzie ży pod ha słem „Bez pie -

czeń stwo i roz wa ga –
te go od Cie bie ka żdy
wy ma ga!”.

31 mar ca w Sta ro stwie
Po wia to wym w Gli wi -
cach ze bra ła się Ko mi sja
Kon kur so wa, któ ra oce ni -
ła pra ce do star czo ne na
kon kurs. W eta pie po wia -
to wym pierw sze miej sca
w po szcze gól nych ka te -
go riach za ję li: An na Stań -

czak – Ze spół Szkol no -Przed szkol ny 
w Żer ni cy, Ja dwi ga Cze mec ka – Ze spół
Szkol no -Przed szkol ny w Ru dziń cu, Jo -
lan ta Spyr ka – Gim na zjum im. Unii
Eu ro pej skiej w So śni co wi cach i Pa try -
cja Kamp ka – Ze spół Szkół Spe cjal -
nych w Py sko wi cach.

Or ga ni za to ra mi kon kur su są Ko -
men dant Głów ny Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej i Szef Obro ny Cy wil nej Kra ju
we współ pra cy z wy dzia ła mi bez pie -
czeń stwa i za rzą dza nia kry zy so we go
urzę dów wo je wódz kich. W czerw cu
po zna my lau re atów cen tral ne go eta pu
kon kur su.

(SoG)

Dokończenie ze str. 1
Znacz nie mniej by ło bez ro bot nych 
z wy kształ ce niem wy ższym (333) i naj -
mniej – ze śred nim ogól no kształ cą cym
(310).  
- Ilu bez ro bot nych za re je stro wa nych
w Po wia to wym Urzę dzie Pra cy 
w Gli wi cach zna la zło w ub. ro ku za -
trud nie nie?
- By ło to 7 130 osób, gdy rok wcze śniej
znacz nie mniej, bo 6 239. Ogó łem 
w ub. ro ku dys po no wa li śmy 10 211 ofer -
ta mi pra cy, a w 2013 ro ku tyl ko 8 004. 
- Czy mo że my wo bec te go mó wić, że
mi nął zły czas dla po szu ku ją cych
pra cy?
-  Wszyst kie po wy ższe da ne wska zu ją
wy raź nie na trwa łe oży wie nie go spo -
dar cze, a co za tym idzie – rów nież
oży wie nie ryn ku pra cy w re gio nie. 

- Wa sza po moc dla bez ro bot nych by -
ła w ub. ro ku ta kże więk sza niż 
w 2013 ro ku.
- Mie li śmy więk sze środ ki na ak tyw ne
for my prze ciw dzia ła nia bez ro bo ciu.
Zwięk szy ły się one z nie ca łych 11,9
mln zł w 2013 ro ku do po nad 14,8 mln
zł w ub. ro ku. Dzię ki te mu mo gli śmy
ob jąć dzia ła nia mi ak ty wi zu ją cy mi po -
nad 2,5  tys. osób, gdy rok wcze śniej
by ło to nie ca łe 2,3 tys. 
- Z ja kich form prze ciw dzia ła nia
bez ro bo ciu ko rzy sta no naj chęt niej?
- Naj wię cej osób (po nad 1,1 tys.) skie -
ro wa li śmy na szko le nia i prze kwa li fi -
ko wa nia. Na sta że i pra ce spo łecz nie
uży tecz ne skie ro wa nych zo sta ło po nad
700 bez ro bot nych. Ko lej ne 282 oso by
otrzy ma ły do ta cje na dzia łal ność go -
spo dar czą. Do po sa ży li śmy też m.in.

104 miej sca pra cy, sfi nan so wa li śmy
kosz ty eg za mi nów i li cen cji za wo do -
wych 95 osób, a 41 opła ci li śmy stu dia
po dy plo mo we.  
- Swój udział w tym miał też Eu ro -
pej ski Fun dusz Spo łecz ny…
- Je go be ne fi cjen ta mi by ło w ub. ro ku 1,2
tys. z wy mie nio nych wy żej osób – rok
wcze śniej znacz nie mniej, bo tyl ko 881. 
- Na to miast mniej chęt nie wy je żdża -
no do pra cy za gra ni cę.
- Tak, bo by ło jej wię cej u nas. O ile 
w 2013 ro ku z usług EU RES (po mo cy
w zna le zie niu za trud nie nia w pań stwach
EOG) sko rzy sta ło 3 816 osób, to w ub.
ro ku ob ję li śmy ni mi 3 422 oso by.
- Z ko lei u nas spa da za trud nie nie
oby wa te li zza wschod niej gra ni cy…
- Dzie je się tak dru gi rok z rzę du. 
W 2012 ro ku przy ję li śmy 1 561
oświad czeń o za mia rze po wie rze nia
pra cy cu dzo ziem co wi, w 2013 ro ku by -

ło ich już tyl ko 543, a w ub. ro ku – 417.
Jest to praw do po dob nie zwią za ne 
z dzia ła nia mi wo jen ny mi na te re nie
Ukra iny, gdzie mę żczyź ni sta nę li do
wal ki w obro nie swe go kra ju.
- Na ko niec pro szę jesz cze o kil ka
zdań na te mat sta nu bez ro bo cia 
w po szcze gól nych gmi nach po wia tu
gli wic kie go.
- We wszyst kich gmi nach – po za Wie -
low sią, gdzie w 2013 ro ku by ło 191 bez -
ro bot nych, a w ub. ro ku 212 – bez ro bo -
cie znacz nie się zmniej szy ło. Śred nio
by ło mniej sze o 12,7 proc., ale naj bar -
dziej ob ni ży ło się w Tosz ku (o 18,8
proc.), Py sko wi cach (16,9 proc.) i Knu -
ro wie (15,5 proc.). Nie co mniej sze
spad ki bez ro bo cia wy stą pi ły w gmi nach
So śni co wi ce (11,4 proc.), Pil cho wi ce
(8,6 proc.), Gie rał to wi ce (7,9 proc.) 
i Ru dziniec (6,6 proc.). Wi docz ne jest,
że spa dek ten jest więk szy w gmi nach,

któ re chęt nie ko rzy sta ją z ak tyw nych
form prze ciw dzia ła nia bez ro bo ciu.   

Rozmawiała: ROMANA GOZDEK

„Zgo da i Przy szłość” w Wie low si
Bez pie czeń stwo i roz wa ga

Pod czas spo tka nia w Gmin nej Bi blio te ce Pu blicz -
nej w Wie low si.
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Tak bez piecz ną dro gę do szko ły przed sta wia jed -
na z kon kur so wych prac.

Uby wa bez ro bot nych

Ma rek Kuź nie wicz, dy rek tor Po wia -
to we go Urzę du Pra cy w Gli wi cach.

Fo
 to

: A
RC

 P
UP

Szczę śli wi lau re aci kon -
kur su po ode bra niu na -
gród – wraz z je go or -
ga ni za to ra mi.

Sa la se syj na sta ro stwa
tym ra zem wy peł ni ła
się po brze gi ucznia mi.
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Wielką moc ma – z pozoru nie-
wielki – główny punkt zasilania,
oddany do użytku pod koniec
kwietnia w Ligocie Łabędzkiej.

Jest to drugie źródło zasilania
dla Podstrefy Gliwice wchodzącej
w skład Katowickiej Specjalnej
Strefy Ekonomicznej. 29 kwietnia
punkt został uroczyście otwarty
przez TAURON Dystrybucja S.A.
– Dzięki tej inwestycji do strefy
mogą być zaproszeni nowi klienci
– mówił Maciej Budryk dyrektor
gliwickiego oddziału spółki. –
Pracujemy dla strefy już od blisko
20 lat, cieszę się, że wciąż się ona
rozwija. Obecnie jesteśmy już na
terenie gminy Rudziniec.

W uroczystości wzięli udział m.in.
przedstawiciele TAURONA, Kato-
wickiej Specjalnej Strefy Ekonomicz-
nej, samorządowcy. W imieniu Po-
wiatu Gliwickiego nowej inwestycji

pogratulował spółce Jacek Zarzycki 
z Zarządu Powiatu. – Jest to tym bar-
dziej udane przedsięwzięcie, że jedną
nogą stoimy już w powiecie – stwier-
dził. Inwestorzy odebrali też gratula-
cje m.in. od Andrzeja Hosza – zastęp-
cy wójta Rudzińca, Andrzeja Kara-
sińskiego – sekretarza Miasta Gliwi-
ce i Piotra Wojaczka – prezesa  Kato-
wickiej Specjalnej Strefy Ekono-
micznej.

Nowa stacja ma moc 80 MVA – to
tyle, że wystarczyłoby na przykład do
zasilania ok. pięciu fabryk wielkości
obecnej General Motors Manufacturing
Poland lub 3,2 tys. domków jednoro-
dzinnych czy małego miasteczka.
Kosztowała 16,5 mln zł. TAURON

wciąż dostarcza do strefy więcej
energii – o ile w 2012 r. było to 237
MWh, a w 2013 r. 260 MWh, to w ub.
roku już 293 MWh. 

(RG)

Trwa ją pra ce na trzech naj więk -
szych in we sty cjach dro go wych Po -
wia tu Gli wic kie go – prze bu do wie
mo stów w Pław nio wi cach i Le bo -
szo wi cach oraz mo der ni za cji dróg
two rzą cych Szlak Eu ro pej ski.
Na te in we sty cje o war to ści po nad 25,5
mln zł po wiat uzy skał w ub. ro ku ok.
21,3 mln zł do fi nan so wa nia. Wszyst kie
mu szą być za koń czo ne do koń ca
czerw ca br. Na bie żą co mo ni to ru je je
Za rząd Po wia tu Gli wic kie go. 

– Pra ce prze bie ga ją pla no wo i nic
nie wska zu je na to, by do szło do opóź -
nień w ukoń cze niu tych bar dzo po wa -
żnych in we sty cji – mó wi sta ro sta gli -

wic ki Wal de mar Do mbek. – Tym bar -
dziej to cie szy, że ter mi ny ich re ali za cji
są bar dzo na pię te w związ ku z otrzy -
ma nym unij nym do fi nan so wa niem.
Sprzy ja ła nam przy tym wy jąt ko wo ła -
god na zi ma, pod czas któ rej wy ko naw -
cy mo gli nie mal nor mal nie pro wa dzić
pra ce.

22 kwiet nia sta ro sta Wal de mar Do -
mbek wraz z Jac kiem Za rzyc kim z Za -
rzą du Po wia tu Gli wic kie go, Ma rią
Owcza rzak -Siej ko – skarb ni kiem Po -
wia tu Gli wic kie go, Ja nem Osma nem –
dy rek to rem Za rzą du Dróg Po wia to -
wych w Gli wi cach oraz pra cow ni ca mi
Wy dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji sta ro -
stwa wi zy to wał re ali zo wa ne in we sty -
cje. W gmi nie Ru dzi niec, gdzie pro wa -
dzo ne są dwie z nich – prze bu do wa
mo stu w Pław nio wi cach i Szlak Eu ro -
pej ski – do łą czy li do nich wójt Krzysz -
tof Ob rzut i wi ce prze wod ni czą cy Ra dy

Po wia tu Gli wic kie go An drzej Frej no,
rad ny z te go te re nu.

W Le bo szo wi cach w gmi nie Pil cho -
wi ce pra ce po wo li zbli ża ją się ku koń -
co wi. Sta ry most o drew nia nej na -
wierzch ni za stą pi ła już żel be to no wa,

so lid na kon struk cja. – W ma ju mo żna
bę dzie kłaść as falt – za pew niał wy ko -
naw ca.

Im po nu ją co wy glą da sta lo wa kon -
struk cja mo stu w Pław nio wi cach. 
W dniu wi zy ta cji tej in we sty cji kon ty -
nu owa ny był m.in. mon taż po przecz nic
i roz po czę ło się de sko wa nie pod be to -
no wa nie no wej pły ty. 

Na to miast na Szla ku Eu ro pej skim,
któ ry łą czy wę zeł dróg kra jo wych 
w oko li cy Klesz czo wa i Rze czyc z dro -
gą wo je wódz ką w re jo nie Ra cho wic,
ku koń co wi zbli ża ły się pra ce na eta -

pach I i II.
Po ło żo no już
tu war stwę
ście ral ną na
ca łej dłu go -
ści i trwa ły
ro bo ty wy -
koń cze nio -
we. Z ko lei
na III eta pie
tej in we sty cji
trwa ło fre zo -
wa nie ul.
Gli wic kiej.
- Choć trwa-
ją ca przebu-
do wa in fra -

struk tu ry dro go wej wią że się 
z utrud nie niem dla kie row ców, z pew no -
ścią po jej za koń cze niu ucie szy wszyst -
kich użyt kow ni ków dróg w po wie cie –
za pew nia sta ro sta Wal de mar Do mbek.

(RG)

Moc dla strefyRo sną mo sty i Szlak Eu ro pej ski

Pod su mo wa ny zo stał pro jekt „In no -
wa cyj na i spraw na ad mi ni stra cja
źró dłem suk ce su w go spo dar ce
opar tej na wie dzy”, w któ rym
uczest ni czył m.in. Po wiat Gli wic -
ki.
Pod su mo wa nie pro jek tu od by ło się na
kon fe ren cji  „In no wa cje w roz wo ju in -
sty tu cjo nal nym sa mo rzą dów”, ob ra du -
ją cej  w dniach 19-20 mar ca w Ląd ku
Zdro ju. Pro jekt re ali zo wa ny był przez
bli sko trzy la ta w ra mach Prio ry te tu V
„Do bre rzą dze nie” Pod dzia ła nie 5.2.1
„Mo der ni za cja za rzą dza nia w ad mi ni -
stra cji sa mo rzą do wej” Pro gra mu Ope -

ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki 2007-2013.
Je go li de rem był Zwią zek Po wia tów
Pol skich, a part ne rem Uczel nia Vi stu la
z War sza wy, zaś uczest ni ka mi 12 urzę -
dów miast i gmin oraz sta rostw po wia -
to wych z ca łej Pol ski. 

- W ra mach pro jek tu pra cow ni cy
Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach
uczest ni czy li w kil ku na stu bez płat nych
szko le niach o sze ro kiej te ma ty ce, z za -
kre su m.in. za rzą dza nia pro jek tem, za -

rzą dza nia kry zy sem oraz za rzą dza nia
ochro ną zdro wia na po zio mie lo kal nym
– in for mu je Mag da le na Bud ny, se kre -
tarz Po wia tu Gli wic kie go. - Mo gli śmy
rów nież li czyć na do radz two z za kre su
np. za mó wień pu blicz nych czy ko mu -
ni ka cji. Pod czas re ali -
za cji pro jek tu prze pro -
wa dzo no ta kże au dy ty
za koń czo ne ra por ta mi 
z kon kret ny mi wska -
zów ka mi i kon sul ta cje 
z ró żnych dzie dzin

funk cjo no wa nia sa mo -
rzą du po wia to we go.
Wszyst ko to przy czy nia
się do jesz cze lep szej
ob słu gi na szych klien -
tów. (RG)

In no wa cyj ne, spraw ne sta ro stwo

W kon fe ren cji pod su mo wu ją cej pro -
jekt wzię li udział m.in. przed sta wi cie -
le Po wia tu Gli wic kie go (na zdjęciu 
w drugim rzędzie).

Sa mo rzą dom w re ali za cji przed się -
wzię cia to wa rzy szył Ma rek Wój cik –
pod se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie
Ad mi ni stra cji i Cy fry za cji.

Nowy punkt
zasilania robi

wrażenie
zarówno

z zewnątrz, jak
i wewnątrz – ze

względu na
nowoczesne
rozwiązania

technologiczne. 
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Nad Ka na łem Gli wic kim w Pław nio -
wi cach po ja wi ła się im po nu ją ca
kon struk cja sta lo wa.
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Stary, wyłożony deskami most w Leboszowicach zastąpił nowy, o solidnej
konstrukcji i zwiększonej nośności.

W Boj szo wie dro ga po wia to wa ma już go to wą na wierzch nię. 

Fo
 to

(2
): 

A
RC

 Z
PP



NR 5 (98) MAJ 2015 AKTUALNOŚCI

6 www.powiatgliwicki.pl

Co ro ku w Do mu Po mo cy Spo łecz -
nej „Osto ja” w So śni co wi cach or -
ga ni zo wa ne są Spo tka nia Śla da mi
św. Ja na Paw ła II. Te go rocz ne, któ -
re od by ło się 24 kwiet nia, prze bie -
ga ło pod ha słem „Pa pież Ro dzi ny”.
Za pro szo nych na nie zo sta ło 7 dru żyn –
z DPS -ów w Pil cho wi cach, „Za mecz -
ku” w Kuź ni Nie bo row skiej, M.B.
Uzdro wie nie Cho rych 
w Knu ro wie, Ze spo łu
Szkół Spe cjal nych 
w Py sko wi cach, Gim na -
zjum im. Unii Eu ro pej -
skiej i Szko ły Pod sta wo -
wej w So śni co wi cach
oraz Szko ły Pod sta wo -
wej w Bar głów ce.
Uczest ni cy bra li udział 
w ró żnych kon kur sach
zwią za nych z ha słem

im pre zy, któ rych zwy cięz cą oka za ła się
Szko ła Pod sta wo wa w Bar głów ce. By ła
też m.in. pre zen ta cja mul ti me dial na na
te mat Pa pie ża Po la ka i re cy ta cja wier -
szy po świę co nych Ja no wi Paw ło wi II.
Uro czy stą mszę św. po pro wa dzi li ks.
pro bosz czo wie z pa ra fii w So śni co wi -
cach i w Bar głów ce.

(RG)

Tym ra zem o ro dzi nie
Ślą skie Cen trum Me dy cy ny In wa -
zyj nej w Nie bo ro wi cach to no wo -
cze sna pla ców ka, łą czą ca le cze -
nie szpi tal ne i am bu la to ryj ne.
Cen trum uru cho mio ne zo sta ło w mar -
cu, wciąż jed nak w bar dzo ma łym stop -
niu wy ko rzy stu je swo je mo żli wo ści.
Nie ma bo wiem kon trak tu z NFZ,
wszyst kie usłu gi świad czy więc od płat -
nie. Pa cjen tów przyj mu ją je dy nie po -
rad nie, część szpi tal na jest pó ki co nie -
wy ko rzy sta na.

16 kwiet nia pla ców kę zwie dzi li
przed sta wi cie le sa mo rzą du po wia to we -
go – prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu
An drzej Ku rek, wi ce sta ro sta Ewa Jur -
czy ga i czło nek Za rzą du Po wia tu Ja cek
Za rzyc ki. To wa rzy szył im dr n. med.
To masz Re gi nek. 

Pla ców ka na sta wio na jest na wy so -
ko spe cja li stycz ne le cze nie. – Pa cjen ci

z na sze go po wia tu z nie cier pli wo ścią
cze ka ją na po zy ska nie przez nią kon -
trak tu z NFZ, tak by mo gła świad czyć

bez płat ne usłu gi me dycz ne – mó wi ła
Ewa Jur czy ga.

(RG)

Szpital czeka na kontrakt

Nie po wta rzal ny cha rak ter miał
„Mu zycz ny wie czór”, zor ga ni zo wa -
ny 24 kwiet nia w Ki nie Sce na Kul tu -
ry. Nie po wta rzal ny, bo sztu ka słu -
ży ła na nim wspar ciu cho re go na
au tyzm Bart ka.
Im pre zę zor ga ni zo wa ło To wa rzy stwo
Mi ło śni ków Knu ro wa. – Uda ło nam się
ze brać 4,1 tys. zł – mó wi je go pre zes
Eu ge niusz Jur czy ga. – Do chód po cho -
dzi ze sprze da ży współ fi nan so wa ne go

przez nas  to mi ku wier szy „I nic tu do
zwia sto wa nia…” au tor stwa oj ca Bart -

ka, Mi ro sła wa Kir szensz tej na. Kto
jesz cze go nie ku pił, ma ta ką mo żli -
wość  w klu bach Lo ka tor sko -Wła sno -
ścio wej Spół dziel ni Miesz ka nio wej 
i księ gar ni w cen trum han dlo wym Mer -
ku ry w Knu ro wie.  

Pod czas „Mu zycz ne go wie czo ru”
wy stą pi ły Mag da le na Okoń ska i Mar ta
Pa gacz z Ope ry Ślą skiej w By to miu, Ja -
cek So ko łow ski z ze spo łu „Aku stycz ne
Hi sto rie” z Cze cho wic -Dzie dzic i ze -

spół „Po Go dzi nach”
(li der – Eu ge niusz
Jur czy ga). Wier sze
de kla mo wa li Mi ro -
sław Kir szensz tejn 
i Aga ta Ogo now ska.
Na ekra nie po ja wił się
ra per ski klip z youtu -
be’a pt. „Błasz czu -
Zom bi” au tor stwa Ra -
fa ła „Błasz czu” Bła -
chow skie go, dla któ -
re go in spi ra cją był

wiersz knu row skie go po ety.
(RG)

Po ma ga ją mu zy ką i po ezją
Za rząd Po wia tu Gli wic kie go na
swym po sie dze niu 14 kwiet nia zaj-
mo wał się m.in. spra wą pod sta wo -
wej opie ki zdro wot nej świad czo nej
dla miesz kań ców Knu ro wa -Szczy -
gło wic.

W tej czę ści po sie dze nia, w na wią za niu do
in ter pe la cji rad ne go Ada ma Osta lec kie go,
zło żo nej 23 mar ca, udział wzię li Prze my -
sław Za wadz ki – pre zes Fun da cji ,,Unia
Brac ka” oraz To masz Pitsch – dy rek tor Ze -
spo łu Opie ki Zdro wot nej w Knu ro wie. 
W Szczy gło wi cach dzia ła ją bo wiem dwie
przy chod nie: jed na jest pro wa dzo na przez
„Unię Brac ką”, a dru ga przez ZOZ.

Pre zes Fun da cji przed sta wił dzia ła -
nia, pod ję te w ce lu po pra wy do stę pu do
świad czeń pod sta wo wej opie ki zdro -
wot nej w Przy chod ni przy ul. Par ko wej
w Knu ro wie. Po in for mo wał, iż pla no -
wa ne jest prze su nię cie le ka rza pod sta -

wo wej opie ki zdro -
wot nej do tej pla ców -
ki, w ce lu umo żli wie -
nia pa cjen tom więk -
sze go do stę pu do
opie ki oraz mo żli wo -
ści wy bo ru le ka rza.
Pre zes po in for mo wał
ta kże, iż przy pad ki
ocze ki wa nia przez
cho re go na wi zy tę 
u le ka rza pod sta wo -
wej opie ki zdro wot -
nej 2 bądź 3 dni mia ły

cha rak ter przej ścio wy i zwią za ne by ły
z du żą ilo ścią za cho ro wań na in fek cje
bak te ryj no -wi ru so we na po cząt ku bie -
żą ce go ro ku. Prze ka zał in for ma cję 
o za kre sie świad czeń wy ko ny wa nych
przez po rad nię, po sze rzo nym m.in. 
o ga bi net le ka rza pe dia try oraz wska -
zał, iż otwar ta jest ona w go dzi nach od
8.00 do 18.00. 

Z ko lei dy rek tor To masz Pitsch
przed sta wił dzia łal ność Prze chod ni Re -
jo no wej Nr 3 przy ul. Ale ja Pia stów 
w Knu ro wie. Po in for mo wał o pro ble -
mach lo ka lo wych Przy chod ni, a ta kże
o po dej mo wa nych dzia ła niach zmie -
rza ją cych do do sto so wa nia po miesz -
czeń do wy mo gów Roz po rzą dze nia
Mi ni stra Zdro wia z dnia 26 czerw ca
2012 r. Dy rek tor za po wie dział, iż wy ja -
śnie nia w tej spra wie zło ży na pi śmie.

Pi smo ta kie wpły nę ło do sta ro stwa
już na stęp ne go dnia. Wy ni ka z nie go, iż
po miesz cze nia tej przy chod ni nie speł -
nia ją wy mo gów okre ślo nych w mi ni -
ste rial nym roz po rzą dze niu, któ re za -
czną obo wią zy wać wraz z koń cem
2016 r. W tej sy tu acji ZOZ pod jął dzia -
ła nia zmie rza ją ce do opra co wa nia pro -
jek tów do sto so wa nia ich do tych wy -
mo gów. W trak cie uzgad nia nia prac
pro jek to wych oka za ło się, że – ze
wzglę du na kon struk cję bu dyn ku, 
w któ rym mie ści się przy chod nia – nie
ma ta kiej mo żli wo ści. W tej sy tu acji
ZOZ roz po czął po szu ki wa nia no we go
lo ka lu dla przy chod ni na te re nie Szczy -
gło wic.

(RG)

Co z przy chod nią w Szczy gło wi cach?

29 kwiet nia w Ze spo le Szkół Eko no -
micz no -Tech nicz nych w Gli wi cach -
So śni cy od był się 10. fe sti wal in te -
gra cyj no -spor to wy „Dre ams&Te ams”
pt. „Du ży ma łe mu i wszy scy ra -
zem”. Miał cel cha ry ta tyw ny – do -
chód prze zna czo ny zo stał na le -
cze nie trzy let niej Jul ki. 
Dziew czyn ka jest cór ką wo lon ta riusz -
ki, któ ra jesz cze nie daw no włą cza ła się
w or ga ni za cję tych fe sti wa li, zbie ra jąc
środ ki na ra to wa nie nie peł no spraw -
nych i cho rych dzie ci. Ju lia cho ru je na
ze spół Edward sa, po wo du ją cy wie le
wad wro dzo nych. Dzie ci nim do tknię te
ży ją za le d wie rok, Ju lii uda ło się prze -
żyć 3 lat ka, ale na dal po trzeb na jest jej
spe cja li stycz na po moc i re ha bi li ta cja.  

Pod czas fe sti wa lu, zor ga ni zo wa ne -
go przez uczniów ZSE -T dla ma łych
dzie ci z lo kal nych szkół i przed szko li,
wy stą pi li m.in. gim na sty cy ze Szko ły
Mi strzo stwa Spor to we go w Za brzu

oraz gru pa spor tow ców Pho enix Te am
pre zen tu ją ca kon fi gu ra cje akro ba tycz -
ne w sty lu Stre et Wor ko ut. Nie za bra -
kło rów nież wy stę pów mu zycz nych
i ta necz nych, gier i kon kur sów. 

Uczniom uda ło się ze brać 5 tys. zł
na le cze nie i re ha bi li ta cję Ju lii. Ka żdy,
kto chciał by po móc dziew czyn ce, mo -
że wpła cić pie nią dze na kon to:
RA DA RO DZI CÓW ZSE -T w Gli wi -
cach
ING BANK ŚLĄ SKI S.A. 
2210501285 1000002316758248.

(RG)

Trze ba wes przeć Ju lię

Kwie cień jest mie sią cem so li dar no -
ści z oso ba mi do tknię ty mi au ty -
zmem. Tak by ło rów nież w Knu ro -
wie, gdzie zor ga ni zo wa ne zo sta ły
dwie im pre zy słu żą ce te mu ce lo wi.
Pierw sza od by ła się 14 kwiet nia w Ze -
spo le Szkół Spe cjal nych w Knu ro wie.
Za pro szo no na nią dzie ci z  Miej skie go
Przed szko la nr 13 z Od dzia ła mi In te -
gra cyj ny mi i Miej skiej Szko ły Pod sta -
wo wej nr 2 z Od dzia ła mi In te gra cyj ny -
mi. By ły wspól ne za ba wy, za ję cia na
te mat au ty zmu i ko ro wód, któ ry prze -
szedł uli ca mi mia sta. Wszyst kie mu to -
wa rzy szył ko lor nie bie ski, któ ry jest
ko ja rzo nym z au ty zmem ko lo rem na -
dziei – na dziei na lep sze ży cie osób do -
tknię tych tym scho rze niem.

Im pre zą o du żym za się gu by ła kon -
fe ren cja „Ra zem dla au ty zmu”, zor ga -

ni zo wa na 21 kwiet nia 
w Do mu Kul tu ry w Szczy -
gło wi cach przez  Miej skie
Przed szko le nr 13 z Od -
dzia ła mi In te gra cyj ny mi 
i Po rad nię Psy cho lo gicz no -
-Pe da go gicz ną w Knu ro -
wie. Pre lek cjom wy gło szo -
nym w cza sie jej trwa nia
przy słu chi wa li się m.in. pe -

da go dzy, na uczy cie le, pra cow ni cy
po mo cy spo łecz nej i ro dzi ce. By ła to
już trze cia ta ka kon fe ren cja i spo tka -
ła się z du żym za in te re so wa niem,
bo wiem au tyzm dia gno zo wa ny jest 
u co raz więk szej licz by dzie ci. 

(RG)

Au tyzm bez ta jem nic

Przed sta wi cie li po wia tu po szpi ta lu opro wa dził pre zes spół ki Ad van ce Med,
Ro man Gnot (na zdjęciu w środku).
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Nie bie ski ko lor zdo mi no wał ob -
cho dy Świa to we go Dnia Wie dzy 
o Au ty zmie w Ze spo le Szkół Spe -
cjal nych w Knu ro wie. 
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Pod czas kon fe ren cji „Ra zem dla au ty -
zmu”. 
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Tym ra zem na po sie dze niu Za rzą du Po wia tu go ści li
sze fo wie „Unii Brac kiej” i knu row skie go ZOZ -u.
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Od le wej: Mi ro sław Kir szensz tejn i Eu ge niusz Jur czy ga.
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Im pre za udo wad nia, że Pa pież Jan Pa weł II wciąż
in spi ru je mło dych lu dzi.
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28 kwiet nia na ul. Ma riac kiej w Ka -
to wi cach  Fun da cja Eko lo gicz na
AR KA wspól nie z po nad set ką
uczniów i przed szko la ków za in au -
gu ro wa ła na na szym te re nie trze-
cią edy cję ogól no pol skiej ak cji
edu ka cyj nej „Li sty dla Zie mi”. 
Jest to naj więk sza ak cja eko lo gicz na 
w Pol sce – w tym ro ku we źmie w niej
udział oko ło 300 tys. dzie ci i mło dzie ży.
Jej in au gu ra cja w Ka to wi cach mia ła
nie co dzien ny prze bieg. To wa rzy szył jej
hap pe ning „Zie mia w na szych rę kach”
z ak to ra mi na szczu dłach, był wy stęp
or kie stry re cy klin go wej, a ta kże ukła da -
nie gi gan tycz nych puz zli eko lo gicz -
nych. Głów ny ele ment ak cji sta no wi ło
oczy wi ście pi sa nie „li stów dla Zie mi”. 

- Li sty pi szą mło dzi lu dzie, kie ru jąc
je do do ro słych – wy ja śnia Woj ciech
Owczarz, pre zes Fun da cji AR KA. – Ich
te ma ty ka do ty czy pra wi dło we go za go -
spo da ro wa nia od pa dów i ni skiej emi sji.
W tym ro ku no wo ścią jest pi sa nie li -
stów ta kże w for mie cy fro wej dzię ki

apli ka cji do stęp nej na stro nie www.li -
sty dla zie mi.pl. 

Pi sa nie li stów po prze dza ją lek cje te -
ma tycz ne w szko łach. Li sty pi sa ne są
na spe cjal nie przy go to wa nym pa pie rze
z ma ku la tu ry. Dzie ci prze ka zu ją je do -
ro słym (ro dzi com, dziad kom) i ra zem
po dej mu ją się pro stych dzia łań eko lo -
gicz nych, któ rych opi sy prze sy ła ją do
fun da cji. W ten spo sób naj młod si edu -
ku ją do ro słych. Li sty za wie ra ją m.in.
pro ste in for ma cje do ty czą ce dzia łań,
któ re w ka żdym do mu mo żna zre ali zo -
wać, aby np. wy twa rzać mniej od pa -
dów czy ogra ni czyć ni ską emi sję.

Ak cja „Li sty dla Zie mi” 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 NFO ŚiGW 
i WFO ŚiGW w Ka to wi cach. Pa tro nat
nad nią spra wu je Mi ni ster stwo Śro do -
wi ska, a Part ne rem Me ry to rycz nym
jest Re ko pol Or ga ni za cja Od zy sku
Opa ko wań S.A. 

(RG)
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TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW

WOJEWÓdZkiEGO FUNdUSZU

OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki 
WOdNEj W KATOWiCACh

Decyzje takie zapadły na kilku ostat-
nich posiedzeniach Zarządu WFO-
ŚiGW w Katowicach. Wśród zadań,
które mogą liczyć na dofinansowanie,
znalazły się przedsięwzięcia z terenu
powiatu gliwickiego.

Gminie Knurów Fundusz udzielił
dotacji w wysokości ponad 21,6 tys. zł
na zadanie „Profilaktyka zdrowotna
dzieci realizowana  w trakcie wyjazdu
śródrocznego w roku szkolnym
2014/2015”. Jest to wyjazd 111 dzieci
do Łeby i Sarbinowa w okresie od 15
maja do 25 czerwca br. Jego koszt
wyniosie w sumie ponad 145,6 tys. zł,
z czego rodzice pokryją ok. 122,6 tys.
zł, MOPS – 1,3 tys. zł, a resztę stano-
wić będzie właśnie dotacja WFOŚiGW.

Na ten sam cel – profilaktykę wraz 
z edukacją ekologiczną, realizowane 
w trakcie wyjazdów śródrocznych na
tzw. zielone szkoły, pieniądze otrzy-
mają także Pyskowice. Jest to blisko 23
tys. zł. Zaplanowano wyjazd 105 dzieci
do Władysławowa i Darłówka. Koszt
ogólny tego przedsięwzięcia wyniesie
ponad 122 tys. zł, z czego rodzice sfi-
nansują ok. 99,5 tys. zł, a pozostałą
kwotę dotuje WFOŚiGW. 

Również uczniowie z gminy Pilcho-
wice skorzystają z dotacji Funduszu na
ten cel. Wynosi ona ponad 19 tys. zł 
i wesprze wyjazd 105 dzieci do Jaro-
sławca i Darłówka. Ogółem jego
koszty to ok. 128 tys. zł, z czego blisko
99,9 tys. zł pokryją rodzice, 9 tys. sta-
nowić będą środki własne, a reszta to
dotacja WFOŚiGW. 

Fundusz w kwietniu zakończył
merytoryczną ocenę wniosków obej-
mujących zadania z zakresu ochrony
atmosfery (w tym połączone z demon-
tażem i unieszkodliwieniem azbestu),
które zostały złożone w ramach naboru
przewidującego rozpoczęcie finanso-

wania zadań w 2015 r. Przewidziano
dofinansowanie 274 zadań. Kolejnym
etapem rozpatrywania wniosków
będzie przedkładanie ich do decyzji
organów Funduszu. 

- Aktualnie w planie finansowym na
ten rok na zadania z zakresu ochrony
atmosfery zarezerwowano 215 mln zł w
formie pożyczek i 21 mln zł w formie
dotacji, przy czym planowane jest
wystąpienie o zwiększenie wysokości
pożyczek dostępnych w bieżącym roku –
informuje Maciej Gramatyka, rzecznik
prasowy WFOŚiGW w Katowicach. –
Ponadto spodziewamy się, że wysokość
wolnych środków ulegnie zwiększeniu
w przypadku spadku kosztów zadań po
dokonaniu przez wnioskodawców
wyboru dostawców i wykonawców. 

Lokatorsko-Własnościowa Spół-
dzielnia Mieszkaniowa w Knurowie
może otrzymać pożyczkę w wysokości
ponad 3,5 mln zł (w tym 2,3 mln zł 
w br.) na termomodernizację 32 budyn-
ków mieszkalnych przy ulicach Lotni-
ków, Marynarzy, Piłsudczyków, Dywi-
zji Kościuszkowskiej i Alei Piastów. 
Z kolei Pilchowice mają szansę na
dofinansowanie modernizacji  źródeł
ciepła budynków indywidualnych
realizowaną w ramach IV etapu Pro-
gramu ograniczenia niskiej emisji dla
Gminy Pilchowice (pożyczka w wyso-
kości 150 tys. zł, z czego 43,5 tys. zł 
w br.). Jest pewne, że gmina ta otrzyma
promesę dofinansowania do  1 263 596
zł na termomodernizację budynków
przedszkoli w Pilchowicach i Nieboro-
wicach. Natomiast Sośnicowice mogą
dostać w tym roku 276 tys. zł pożyczki
na modernizację źródeł ciepła 
w budynkach indywidualnych realizo-
waną w ramach Programu ograniczenia
niskiej emisji dla Gminy Sośnicowice –
IV etap. (RG)

Pod czas uro czy stej ga li w Ki no te -
atrze Rial to w Ka to wi cach wrę czo -
ne zo sta ły Zie lo ne Cze ki 2015. To
do rocz na na gro da fi nan so wa przy -
zna wa na z oka zji Dnia Zie mi. Od
1994 r. na gra dza ne są nią oso by
wy ró żnia ją ce się w dzia łal no ści
pro eko lo gicz nej na te re nie woj.
ślą skie go. 

- Zie lo ne Cze ki to na gro da dla pa -
sjo na tów eko lo gii, któ rzy re ali zu ją ró -
żne za da nia po świę ca jąc swój czas 
i czę sto ta kże pie nią dze – po wie dział
An drzej Pi lot, pre zes Za rzą du WFO -
ŚiGW w Ka to wi cach. Do dał, że do -
tych czas na gro dzo nych zo sta ło nią po -
nad 220 osób. 

- To nie zwy kle wzru sza ją ca chwi -
la. Lau re aci Zie lo nych Cze ków to lu -
dzie o zie lo nych ser cach. Dzię ki pra -
cy w Fun du szu i dzię ki lu dziom, 
z któ ry mi współ pra co wa łam, mo gę
dziś po wie dzieć, że zie lo ne ser ce
rów nież we mnie bi je. Ży czę dal sze -
go roz wo ju tej ini cja ty wy i uze -
wnętrz nia nia te go, co ro śnie w na -
szych zie lo nych ser cach – mó wi ła
Ga brie la Le nar to wicz z Za rzą du Wo -
je wódz twa Ślą skie go.

Do te go rocz nej edy cji kon kur su
wpły nę ło 55 zgło szeń. De cy zją Ka pi tu -
ły przy zna nych zo sta ło 13 Zie lo nych
Cze ków – 3 na gro dy ze spo ło we i 4 na -
gro dy in dy wi du al ne. Przy zna no ta kże

je den dy plom uzna nia i 15 dy plo mów
ho no ro wych. 

Wśród na gro dzo nych zna leź li się
m.in. dr inż. Ro bert My sła jek uho no ro -
wa ny za wie lo let nie ba da nia nad skła -
dem ga tun ko wym, eko lo gią, be ha wio -
rem, ge ne ty ką i pro ble ma mi ochro ny
ssa ków wo je wódz twa ślą skie go; ze spół
w skła dzie Ewa Chmie lorz, Agniesz ka
Król i Ju sty na So blik z Ośrod ka Edu ka -
cji Eko lo gicz nej Dzie ci z Mi ko ło wa
oraz hm. An drzej Li cho ta, od wie lu lat
kre ator po li ty ki eko lo gicz nej Cho rą gwi
Ślą skiej – dzię ki je go ak tyw no ści po -
wsta ło Har cer skie Cen trum Edu ka cji
Eko lo gicz nej.

(RG)

Cen ne wspar cie
Dzie ci bę dą mo gły wy je chać na tzw. zie lo ną szko łę dzię ki do ta cjom, przy-
zna nym przez Wo je wódz ki Fun dusz Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Ka to wi cach. Fun dusz wes prze też przed się wzię cia, ma ją ce na
ce lu ochro nę at mos fe ry.

Zie lo ne Cze ki dla naj lep szych

Dwie umo wy z be ne fi cjen ta mi Pro-
gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra
i Śro do wi sko zo sta ły pod pi sa ne 
w Tar now skich Gó rach z udzia łem
An drze ja Pi lo ta – pre ze sa Za rzą du
Wo je wódz kie go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej 
w Ka to wi cach.  
Pierw sza z nich – z gmi ną Tar now skie
Gó ry – do ty czy III fa zy bu do wy ka na -

li za cji sa ni tar nej i desz czo wej w tym
mie ście. Koszt cał ko wi ty te go za da nia
wy no si po nad 16,4 mln zł, przy czym
do ta cja z UE sta no wi bli sko 11 mln zł.
Ter min za koń cze nia re ali za cji pro jek tu
za pla no wa no na ko niec 2015 r. Po wsta -
nie 5,8 km ka na li za cji sa ni tar nej oraz
0,04 km ka na li za cji desz czo wej. Dzię -
ki in we sty cji o 771 osób zwięk szy się
licz ba miesz kań ców ko rzy sta ją cych 

z pod łą cze nia do ka na li za cji sa -
ni tar nej.

Dru ga umo wa – z Przed się -
bior stwem Wo do cią gów i Ka na -
li za cji Sp. z o.o. w Tar now skich
Gó rach – do ty czy opra co wa nia
do ku men ta cji pro jek to wej mo -
der ni za cji oczysz czal ni ście ków
ko mu nal nych przy ul. Kra szew -
skie go. Cał ko wi ty koszt pro jek -
tu osza co wa no na 221,4 tys. zł,
a wnio sko wa ne do fi nan so wa nie
wy nie sie 153 tys. Pro jekt ma być
go to wy do koń ca lip ca br.

(RG)

Sieć i oczysz czal nia Li sty dla Zie mi

Dzie ci pi szą do do ro słych, jak ra to -
wać Zie mię przed za nie czysz cze nia -
mi.

Fo
 to

: A
RC

 F
un

 d
a c

ji 
A

R K
A

Umo wy z ra mie nia WFO ŚiGW pod pi sał pre -
zes An drzej Pi lot (z le wej).
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Uro czy stość zgro ma dzi ła duże gro no lu dzi od da nych eko lo gii.
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Był księ dzem, przez 37 lat pro bosz czem pa ra fii w Gie-
rał to wi cach, a za ra zem wiel kim pa trio tą i spo łecz ni -
kiem. W 1939 r. zo stał be stial sko za mor do wa ny przez
hi tle row ców w pierw szych dniach II woj ny świa to wej
w obo zie w Nie bo ro wi cach. W 1946 r. je go cia ło eks -
hu mo wa no i uro czy ście po cho wa no w Gie rał to wi -
cach. 
Mło dzież z Gim na zjum nr 1 w Gie rał to wi cach, z in spi ra cji
tu tej sze go ko ła Związ ku Gór no ślą skie go po sta no wi ła przy -
po mnieć za słu gi ks. Ro bo ty. Stąd udział w pro jek cie In sty tu -
tu Pa mię ci Na ro do wej ,,Ka mie nie Pa mię ci – z mo dli twą Oj -
czyź nie”. Ce lem pro jek tu jest utrwa le nie pa mię ci o du chow -
nych, któ rzy po świę ci li się idei nie pod le głej Oj czy zny.

23 mar ca w au li szkol nej zgro ma dzi li się go ście oraz mło -
dzież, by przy po mnieć po stać i do ko na nia ks. Wła dy sła wa
Ro bo ty. Przy by li księ ża i sio stry za kon ne. Wśród go ści nie
za bra kło re pre zen tan tów Związ ku Gór no ślą skie go w Ka to -
wi cach i kół te re no wych, Sto wa rzy sze nia Mi se ri cor dia z Za -
brza i przed sta wi cie li lo kal nych or ga ni za cji. Na spo tka nie
przy by li m.in. rad ni gmi ny Gie rał to wi ce z prze wod ni czą cym
Ra dy Jó ze fem Buch czy kiem na cze le, wójt Jo achim Bar giel,
pra cow ni cy urzę du oraz dy rek to rzy i na uczy cie le pla có wek

oświa to wych. Go rą co po wi ta ni zo sta li
miesz kań cy Gie rał to wic, Chu do wa 
i Knu ro wa, w któ rych ks. Ro bo ta peł nił
po słu gę ka płań ską.

Uro czy stość roz po czął po kaz fil mu
do ku men tal ne go o ks. Wła dy sła wie Ro -
bo cie. Zgo dę na udział w fil mie wy ra ził
pro boszcz pa ra fii w Gie rał to wi cach ks.
Ma rek Sów ka oraz Jó zef Ro żek re pre zen tu ją cy Ko ło Związ -
ku Gór no ślą skie go w Gie rał to wi cach. Ur szu la Kacz mar czyk
wy gło si ła wy kład pt. „Ks. Wła dy sław Ro bo ta – ry cerz Bo ga
i Oj czy zny”.

Uczest ni cy spo tka nia mie li mo żli wość zwie dze nia wy sta -
wy po świę co nej księ dzu. Pra ca mi nad jej przy go to wa niem
kie ro wał Ste fan Du da, na uczy ciel hi sto rii w Ze spo le Szkol -
no -Przed szkol nym w Gie rał to wi cach, któ ry ta kże spra wo wał
opie kę nad wspo mnia nym pro jek tem. Obok zdjęć, któ re by -
ły już pu bli ko wa ne, za spra wą za słu żo ne go ba da cza prze -
szło ści Gie rał to wic – Ka zi mie rza Sta chu ry, mo żna na niej
obej rzeć fo to gra fie udo stęp nio ne w ostat nim cza sie. Zo sta ły
zgro ma dzo ne dzię ki sta ra niom or ga ni za to rów spo tka nia.
Przy go to wu jąc wy sta wę zba da no ma te ria ły z za so bów IPN

oraz Ar chi wum Ar chi die ce zjal ne go w Ka to -
wi cach.  Zdję cia prze ka za li ta kże miesz kań cy
miej sco wo ści, w któ rych ks. Ro bo ta peł nił
po słu gę ka płań ską. 

Na za koń cze nie uro czy sto ści de le ga cja
uczniów i go ście zło ży li kwia ty na miej scu
spo czyn ku księ dza.

- Po Wła dy sła wie Ro bo cie po zo sta ła
wdzięcz na pa mięć ko lej nych po ko leń pa ra -
fian i dzie ła, któ re słu żą po dziś dzień. Swo im
nie zwy kłym ży ciem i mę czeń ską śmier cią za -
pi sał się na kar tach hi sto rii ślą skie go du cho -
wień stwa. Do brze się sta ło, że mło de po ko le -
nie chce krze wić pa mięć o ta kich po sta ciach –
pod su mo wu je tę uro czy stość Ste fan Du da.

(SD)

Uroczystość upamiętniająca ks. Władysława Robotę

Kapłan, patriota, męczennik

Przy by łych na wy sta wę re pre zen tan -
tów sa mo rzą du mia sta Py sko wi ce,
miej skich szkół i in sty tu cji kul tu ry oraz
uczniów i ich ro dzi ców po wi ta ła Ka ta -
rzy na Ma kow ska, dy rek tor gim na zjum.
Po wie dzia ła, że jest za po trze bo wa nie

na te go ty pu wy sta wy, bo wiem w pro -
gra mie na ucza nia gim na zjum hi sto ria
koń czy się na I woj nie. War to po przez
po pu la ry za cję hi sto rii wy peł niać tę lu -
kę.

- Ce lem na szej wy sta wy jest do tar -
cie do mło dzie ży szkół gim na zjal nych i
po nad gim na zjal nych. Eks po zy cja już
od pew ne go cza su jeź dzi po Ślą sku, od -
wie dza jąc szko ły i pla ców ki kul tu ry –
mó wił To masz Go net z ka to wic kie go

Od dzia łu IPN. On ta kże
wy stą pił z re fe ra tem na te -
mat Pol ski Wal czą cej,
opo wia da jąc o naj wa -
żniej szych ugru po wa niach
i dzia ła niach na szych
przod ków, któ rzy dziel nie,
nie rzad ko z na ra że niem
ży cia wal czy li o nie pod le -
głość na sze go kra ju i o ho -
nor Po la ka.

- Kon takt z ka to wic -
kim IPN -em na wią za li -
śmy już ja kiś czas te mu.
Owo cu je on wie lo ma cie -
ka wy mi spo tka nia mi, wy -

jaz da mi i tą wła śnie, mam na dzie ję, że
nie ostat nią wy sta wą – wy ja śniał Ma -
rek Za wis, na uczy ciel hi sto rii i po my -
sło daw ca eks po zy cji.

(MFR)

Historyczna wystawa
15 kwiet nia w Gim na zjum nr 1 im. No bli stów Pol skich w Py sko wi cach pa tri-
o tycz ny duch uno sił się nad licz nie zwie dza ją cy mi wy sta wę pt. „Pol ska
Wal czą ca”. Eks po zy cja przy je cha ła z ka to wic kie go Od dzia łu IPN i jest czę -
ścią ogól no pol skie go pro jek tu, któ ry przy bli ża hi sto rię Pol ski Wal czą cej 
w la tach II woj ny świa to wej oraz kon spi ra cję an ty ko mu ni stycz ną po 1945 r.

Sze reg in te re su ją cych prac pla sty-
cz nych wy ko na li uczest ni cy kon -
kur su „Ra to wa nie za byt ków na szej
Ma łej Oj czy zny”, któ ry pod su mo -
wa ny zo stał 17 kwiet nia w Cen trum
Edu ka cyj nym im. św. Ja na Paw ła II
w Gli wi cach. In spi ra cją do wie lu 
z nich by ły za byt ko we obiek ty z te -
re nu po wia tu gli wic kie go, w tym
sta re drew nia ne ko ściół ki. 
Pra ce lau re atów kon kur su zo ba czyć
mo żna na wy sta wie, któ ra pre zen to wa -
na jest obec nie na probostwie w Po ni -
szo wi cach. Pod ko niec ma ja tra fi do
Ze spo łu Szkół Ogól no kształ cą cych nr
12 w Gli wi cach -Brze zin ce, któ ry jest
or ga ni za to rem kon kur su.

By ła to czwar ta edy cja te go kon -
kur su. Z ro ku na rok ro śnie za in te re so -
wa nie tym przed się wzię ciem.  War to
przy po mnieć, że po my sło daw ca mi
kon kur su są An drzej Frej no – wi ce -
prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go, Adam Woj to wicz – rad ny po -
wia to wy oraz ks. pro boszcz Jan Pa lus
z Pa ra fii pw. św. Ja na Chrzci cie la 
w Po ni szo wi cach. W je go or ga ni za cję
włą czy ło się sze reg in sty tu cji na cze le
z Mi ni ster stwem Kul tu ry i Dzie dzic -
twa Na ro do we go, a jest wśród nich
rów nież Sta ro stwo Po wia to we w Gli -
wi cach. 

W tym ro ku na kon kurs na pły nę ło
319 prac, wśród któ rych by ło m.in. 20

pre zen ta cji mul ti me dial nych, 10 prze -
strzen nych ma kiet i bu dow li, al bu my,
fo to gra fie i film. Je go lau re aci na uro -
czy stym pod su mo wa niu ode bra li licz ne
na gro dy i dy plo my, któ re wrę czy li im
m.in. po seł Kry sty na Szu mi las, za stęp -
ca pre zy den ta Gli wic Adam Neu mann 
i An drzej Frej no.  Po wiat Gli wic ki na
uro czy sto ści re pre zen to wa ła wi ce sta ro -
sta Ewa Jur czy ga.

W ka te go rii Pra ce pla stycz ne 
w po szcze gól nych gru pach wie ko -
wych (od przed szko li do szkół po nad -
gim na zjal nych) lau re ata mi Grand
Prix zo sta li: Ju lia Ja nic ka z ZSP 
w Ru dziń cu, Mar ty na Mrów ka z ZSP
nr 2 w Gli wi cach, Ma rek Rzep ka 
z Gim na zjum w Je miel ni cy i Ka mi la
An drusz kie wicz z ZSŁ Gli wi ce. 
W ka te go rii Mul ti me dia Grand Prix
zdo by ła Ju lia Zde bel z SP nr 6 w Za -
brzu, a w ka te go rii Al bu my – An ge li -
ka Smia tek z Gim na zjum w Je miel ni -
cy. W ka te go rii Fo to gra fie I miej sce
zdo by li Ewa Elżbie ciak z Gim na zjum
Dwu ję zycz ne go w Gli wi cach i Mar ta
Jak sik z tej sa mej szko ły oraz An ge li -
ka Pa cho lak z ZS Ar ty stycz no -Pro -
jek to wych w Tar now skich Gó rach. 
W ka te go rii Pra ce prze strzen ne 
I miej sce za ję li: Ju lia Le wan dow ska 
z SP nr 17 w Gli wi cach, Pau li na Po -
kryw ka z Gim na zjum Dwu ję zycz ne -
go w Gli wi cach i Mag da le na Ku piec

oraz Ka ta rzy na Olech z CEE -H 
w Tar now skich Gó rach. 

Do dat ko wą na gro dą dla lau re atów
kon kur su by ła wy ciecz ka śla da mi ślą -
skiej ar chi tek tu ry, wio dą ca do ma leń -
kie go ko ściół ka w Cen ta wie i do ko -
ścio ła po cy ster skie go w Je miel ni cy 
w woj. opol skim, ufun do wa na przez
gli wic ką ku rię.

Kon kurs od by wał się pod pa tro na -
tem ks. bi sku pa Ja na Kop ca i pre zy den -
ta Gli wic Zyg mun ta Fran kie wi cza. 

(RG)

Cen ne za byt ki Ma łej Oj czy zny

Pod czas uro czy sto ści pod su mo wa no kon kurs, po świę co ny ks. Ro bo cie.
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Szcze gól ne wra że nie ro bi ły pra ce
prze strzen ne – ma kie ty i bu dow le 
w mi nia tu rze.
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Or ga ni za to rzy te go rocz nej No cy
Mu ze ów w Gli wi cach przy go to wa li
ją z iście szla chec ką fan ta zją. 
W ogro dzie Wil li Ca ro obóz roz bi je
Ma ło pol ska Zgra ja Sar mac ka – wy -
jąt ko wa gru pa re kon struk cyj na,
przy bli ża ją ca kul tu rę i oby cza je
XVII -wiecz nej szlach ty. A to nie je dy -
na atrak cja no cy z 16 na 17 ma ja. 
W ogro dzie Wil li Ca ro bę dzie mo żna
prze ko nać się,  jak wy glą da ło ży cie
obo zo we w daw nej Rzecz po spo li tej.
Nie za brak nie po je dyn ków na sza ble,
opo wie ści o daw nych zwy cza jach, pre -
zen ta cji bro ni bia łej, lek cji szer mier ki
czy wy strza łów z bro ni. Nie wąt pli wą
atrak cją bę dzie mo żli wość prze ja żdżki
kon nej oraz spo tka nie groź ne go Ta ta ra
wła da ją ce go łu kiem. Na Noc Mu ze ów
przy pa da fi ni saż cie szą cej się wiel kim
za in te re so wa niem wy sta wy „Rzecz 
o szlach cie pol skiej”. Po raz ostat ni bę -
dzie więc mo żna sko rzy stać z bez płat -
nych opro wa dzań ku ra tor skich po niej. 

Moc atrak cji, warsz ta tów  i nie spo dzia -
nek cze kać bę dzie rów nież  w po zo sta łych
od dzia łach gli wic kie go mu zeum. W Zam -
ku Pia stow skim prze nieść się bę dzie mo żna
w cza sy pra hi sto rycz nych łow ców i zbie ra -
czy, kie dy lu dzie nie zna li jesz cze me ta lo -
wych na rzę dzi, a za miesz ki wa li sza ła sy 
i ja ski nie.  Z ko lei w Ra dio sta cji  o za cho -
wa nych  urzą dze niach nadaw czych  opo -
wie Hen ryk Be re zow ski – nie stru dzo ny po -
pu la ry za tor wie dzy o hi sto rii ra dia i pol skiej
ra dio fo nii. Zo ba czyć też bę dzie mo żna za -
byt ko we ra dio od bior ni ki z ko lek cji Eu ge -
niu sza Szczy gła. Na to miast w Od dzia le
Od lew nic twa Ar ty stycz ne go cze kać bę dzie
spo tka nie ze smo ka mi, gry fa mi i czło wie -
kiem z Księ ży ca.

Wstęp wol ny, ilość miejsc ogra ni -
czo na. Szcze gó ło we in for ma cje:
www.mu zeum.gli wi ce.pl.

„Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie -
go” są pa tro nem me dial nym No cy Mu -
ze al nej w Gli wi cach.

(RG)

Ma ło pol ska Zgra ja Sarmacka za wi ta do Gli wic, by przybliżyć nam czasy
szlacheckie.
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Sar mac ka Noc Mu ze ów 

Na otwar ciu wy sta wy w py sko wic kim Gim na zjum
nr 1 go ście do pi sa li.
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- Pi szę, bo czu ję ta ką po trze bę – mó wi
pi sar ka z Ru dziń ca. – To jest mo je dru -
gie ży cie. 

Do tych czas wy da ne zo sta ły dwie jej
ni sko na kła do we ksią żki. Pierw sza to
„Roz wa ża nia ter ra peu tycz ne” – fi lo zo -
ficz ne re flek sje na te ma ty naj istot niej -
sze, do ty czą ce ży cia czło wie ka, je go
miej sca w cza sie i prze strze ni oraz
osta tecz nego prze zna cze nia. Sło wo
„ter ra peu tycz ne” w ty tu le zo sta ło uży te
ce lo wo, aby za zna czyć zwią zek tych
roz wa żań z zie mią (ter ra), na któ rej
czło wiek by tu je. Jej dru ga ksią żka no si
ty tuł „Ży cie Świę tej Kró lo wej Ja dwi gi”
i jest pu bli ka cją po pu lar no na uko wą.
Mo żna je na być w wy bra nych księ gar -
niach w Kra ko wie, m.in. Uni wer sy tec -
kiej, Het mań skiej i na Wa we lu.

Na wy daw cę cze ka kil ka innych po zy -
cji autorki, w tym bar dzo ob szer na po wieść
o dzie jach Ślą ska w XIX wie ku pt. „Kon -
stan cja – sie dem okre sów z ży cia ko bie ty”.

WCIĄŻ TWO RZY 

- Obec nie two rzę ar ty ku ły o ślą skiej
sztu ce sa kral nej, któ rą pry wat nie ko -

lek cjo nu ję – opo wia da. – Pi szę je do
Ga ze ty nie co dzien nej „Ślą ski Ku rier
Wnet”. An ga żu ję się też w or ga ni za cję
spo tkań „Ślą skich Ka wia re nek”,  za ini -
cjo wa nych przez Ta de usza Pu chał kę.

Go to wy jest cykl cie ka wych „Ba -
jek” wraz z ilu stra cja mi jej uzdol nio nej

pla stycz nie cór ki. – Po szu ku ję dla nie -
go po wa żne go wy daw cy bądź spon so ra
– mó wi. – Opra co wa łam ta kże po zy cję
„Szla kiem przy dro żnych krzy ży i ka -
pli czek na te re nie gmi ny Ru dzi niec”.
Pra cu ję te raz nad po wie ścią bio gra ficz -
ną o Świę tej Kró lo wej Ja dwi dze. Po -
wsta ło już kil ka dzie siąt jej  roz dzia łów,
ale jesz cze po trze bu ję cza su, aby ją do -
koń czyć. Ma te ria ły do tej ksią żki zbie -
ram od trzy dzie stu lat i sta le cze goś do -
szu ku ję, od wie dzam miej sca zwią za ne
z tą po sta cią itp.

KO BIE TA SPEŁ NIO NA

Mó wi o so bie, że jest doj rza łą ko bie tą,
mę żat ką oraz mat ką dwój ki dzie ci – sy -
na i cór ki w wie ku szkol nym.

- Po sia dam do syć wszech stron ne
wy kształ ce nie: od za wo do we go po wy -
ższe, a ta kże po dy plo mo we – cią gnie
opo wieść o so bie. – W swo jej ka rie rze
za wo do wej ima łam się wie lu za jęć.
Pra co wa łam ja ko cu kier nik, po tem
ukoń czy łam stu dium me dycz ne i kil ka
lat by łam dy plo mo wa ną pie lę gniar ką.
Stu dia ma gi ster skie o spe cja li za cji Po -

wier ni ka Ro -
dzin skoń czy -
łam na Wy dzia -
le Teo lo gicz -
nym Uni wer sy -
te tu Opol skie -
go. Mam
upraw nie nia do
na ucza nia re li -
gii we wszyst -
kich ty pach
szkół. Po nad to
kształ ci łam się
na licz nych kur -
sach, ta kże za

gra ni cą, do ty czą cych m.in. pi sa nia
ikon, na tu ral ne go pla no wa nia ro dzi ny
oraz pa to lo gii spo łecz nych. Ukoń czy -
łam po dy plo mo we stu dia w In sty tu cie
Hi sto rii Uni wer sy te tu Ja giel loń skie go.
Obec nie pra cu ję w Ze spo le Szkol no -
-Przed szkol nym w Ru dziń cu ja ko dy -

plo mo wa ny na uczy ciel re li gii i wy cho -
wa nia do ży cia w ro dzi nie. 

PO STAĆ JAK Z RE NE SAN SU

Na swo im kon cie ma też kil ka sce no pi -
sów ama tor skich przed sta wień szkol -
nych, bar dzo ory gi nal nych i wzbu dza ją -
cych po zy tyw ne emo cje za rów no wśród
mło dzie ży, jak i do ro słej wi dow ni. Pu -
bli ko wa ła m.in. w „Wia do mo ściach Po -
wia tu Gli wic kie go”. – Po nad to stwo -
rzy łam wie le in nych dzieł, któ re jesz cze
nie zo sta ły opu bli ko wa ne – do da je.

Jej do dat ko we za in te re so wa nia
obej mu ją ta kie dzie dzi ny jak fi lo zo fia,
an ge lo lo gia, hi sto ria, sztu ka, ar chi tek -
tu ra, ogrod nic two… Do wo dem na wie -
lość pa sji są pry wat ne księ go zbio ry 
i prze ró żne ko lek cje, m.in. an ty ków,
oleo dru ków, por ce la ny i fil mów. Jej
ogród zdo był wy ró żnie nie w kon kur sie
na naj ład niej szy ogró dek w gmi nie Ru -
dzi niec. Wspól nie z mę żem bu du je
dom we dług in dy wi du al ne go pro jek tu.
W przy szło ści pań stwo Czer nec cy za -
mie rza ją zor ga ni zo wać mu zeum sa -
kral ne dla oca lo nych świąt ków.

- Swój za sób wie dzy oraz ży cio we -
go do świad cze nia pró bu ję wy ko rzy stać
w pi sa niu ró żnych prac po pu lar no na -
uko wych, a ta kże po wie ści i in nych
ksią żek – zdra dza.

KON STAN CJA
W WI RZE HI STO RII

Jej cze ka ją ca na wy da nie „Kon stan cja
– sie dem okre sów z ży cia ko bie ty” to
wie lo to mo wa po wieść oby cza jo wo -hi -
sto rycz na. Wszyst kie jej czę ści ma ją
osob ne ty tu ły, któ re ra zem two rzą spój -
ną ca łość. Tom I no si ty tuł „Kon stu sia”,
II – „Pa nien ka Kon stan cja”, III – „Pan -
na Kon stan cja”, IV – „Pa ni Kon stan -
cja”, V – „Ma tro na Kon stan cja”, VI –
„Oma Kon stan cja” i VII – „Star ka
Kon stan cja”. Łącz nie li czą aż 1 538
stron!

- Głów ną bo ha ter ką po wie ści jest
ślą ska szlach cian ka, kon tro wer syj nie

kon ser wa tyw na, dla któ rej cen ne są tyl -
ko sta ro daw ne war to ści – przy bli ża
ksią żkę jej au tor ka. – Kształ tu je je 
w so bie przez ko lej ne eta py ży cia. Sta -
je się przez to de wot ką, ale za wsze 
w po zy tyw nym zna cze niu. Wbrew
ocze ki wa niom do świad cza praw dzi we -
go szczę ścia, któ re to wła śnie wy ni ka 
z jej god ne go po stę po wa nia. Usil nie
sta ra się zwal czać w so bie wszel ką po -
stę po wość, lecz i tak za wsze w tym
prze gry wa, bo w koń cu pod da je się atu -
tom no wo cze sno ści, cho ciaż spryt nie
ura bia je do swych po trzeb.

Ak cja ksią żki prze pro wa dza czy tel -
ni ka przez ca ły wiek dzie więt na sty. Zo -
sta ły w niej po ka za ne zmia ny spo łecz -
ne, po li tycz ne i mo ral ne za cho dzą ce
wte dy w Eu ro pie Środ ko wej. Wszyst -
kie hi sto rycz ne po sta cie, miej sco wo ści,
men tal ność lu dzi i wy da rze nia zo sta ły
skru pu lat nie spraw dzo ne oraz przed sta -
wio ne w mo żli wie naj bar dziej wia ry -
god nej wer sji. Fa bu łę uatrak cyj nia ją
wąt ki ro man so we, a wstaw ki fi lo zo -
ficz ne zmu sza ją do re flek sji. 

PI SA NIE Z PRZE SŁA NIEM

Pu bli ka cja w nie któ rych frag men tach
przy po mi na au ten tycz ne wy da rze nia 

z prze szło ści na sze go te re nu. Le gen dy,
po da nia i wie rze nia ze bra ne zo sta ły 
z ust nych opo wia dań, a ta kże z kart
nie czy ta nych już ama tor skich kro nik.
Cy to wa ne przy sło wia, pio sen ki i sta re
mo dli twy po cho dzą z ust nej tra dy cji
lub nie gdyś uży wa nych ksią że czek do
na bo żeń stwa. Ce lo wo zo bra zo wa na
po bo żność ka to lic ka, obec nie co raz
bar dziej za ni ka ją ca, sta no wi swo je go
ro dza ju pró bę utrwa le nia jej isto ty dla
po tom nych. Po ka zu je, jak au ten tycz nie
nie gdyś Ślą za cy prze ży wa li swo ją wia -
rę.

Do łą czo ne do stron ty tu ło wych
ilu stra cje są fo to gra fia mi an ty kwa -
rycz nych oleo dru ków oraz uni ka to -
we go re lie fu z pry wat nej ko lek cji
au tor ki. Po cho dzą z przed wo jen -
nych, ślą skich te re nów, gdzie by ły
wów czas bar dzo po pu lar ne. Te ma -
tycz nie na wią zu ją do fa bu ły ka żde go
to mu.

– Two rzę, aby pro pa go wać do bre
war to ści, któ re we współ cze snym
świe cie wy da ją się być za nie dby wa ne
bądź ośmie sza ne – koń czy swą opo -
wieść o przy go dzie z pi sa niem pa ni
Bar ba ra.

(RG)

Pi sar ka z Ru dziń ca
Bar ba ra Ma ria Czer nec ka wy da ła do tej po ry dwie ksią żki. Go to we są już ko lej ne, w tym  naj więk sza i naj po-
wa żniej sza – sied mio to mo wa po wieść. Au tor ka szu ka wy daw nic twa, któ re pod ję ło by się ich dru ku.

In te re su ją ca pu bli ka cja po -
wsta ła w ra mach se rii wy -
daw ni czej COLLCTANEA
RAU DEN SIS przy współ -
pra cy z Pa ra fią Wnie bo wzię -
cia NMP/ Sank tu arium Mat -
ki Bo żej Po kor nej w Ru dach,
Po li tech ni ką Ślą ską oraz pod
pa tro na tem ks. bi sku pa Ge -
rar da Ku sza. COLLCTANEA

Jej ty tuł to „Ka plicz ki
wiej skie w Par ku Kra jo bra zo wym Cy -
ster skie Kom po zy cje Rud Wiel kich –
Opo wieść o Cy ster sach i o Ślą sku”, 
a au tor – Ewa Ku bi ca. Opra co wa nie za -
wie ra cie ka wą in wen ta ry za cję ar chi tek -
to nicz ną i fo to gra ficz ną 74 ka pli czek
na te re nie 54 miej sco wo ści, uło żo nych
w 8 tras, we dług któ rych mo żna
planować wy ciecz ki. Nie bra ku je w
tym ze sta wie obiek tów po ło żo nych na
te re nie po wia tu gli wic kie go.

Ele ganc ki al bum
przed sta wia praw -
dzi we pe reł ki ar chi -
tek tu ry, któ re po -
wsta ły z głę bo kiej
po trze by ser ca. Wy -
daw nic two pełni
funkcje  promo-
cyjne  oraz  jes t
świetnym źró dłem
wie dzy o na szej

ma łej oj czyź nie. Mo że być in te re su ją -
cym prze wod ni kiem, nie ba nal nym pre -
zen tem lub pod ręcz ni kiem poma-
gającym kształ to wać du mę z na szej re -
gio nal nej kul tu ry. Al bum za wie ra prze -
pięk ne zdję cia. 

Ksią żka jest do na by cia w wy daw -
nic twie Epi graf s.c, miesz czą cym się
przy ul. Ber nar dyń skiej 19 w Gli wi -
cach, tel. 32 279 08 56, e -ma il: epi -
graf@epi graf.com.pl. (E)

Nie daw no na ryn ku
wy daw ni czym po ja wi -
ła się ksią żka trój ki
knu ro wian: Ka mi la
Urbań czy ka, Ane ty
No wak i Re na ty Iry -
tow skiej – pod pseu do -
ni mem k’@rTKA.
„Sprawdź Go za nim
się za ko chasz” – to po -
wieść na pi sa na w for -
mie li stów e -ma il wy -
mie nia nych po mię dzy
trze ma ad re sa ta mi. 

Bo ha te rzy ksią żki
to 25-let nia Ana sta zja, 38-let nia Ri ta 
i 20-let ni Kon rad. Są zna jo my mi, któ -
rzy wspól nie za ło ży li Fun da cję Pi jaR.
Od uro dze nia miesz ka ją w Mie ście
Imion. Choć ka żde z nich ma spo ro co -
dzien nych za jęć i obo wiąz ków – od
ubie ga nia się o li cen cję de tek ty wa

przez pro wa dze nie fir -
my aż po kształ ce nie
się, to swój wol ny czas
wy ko rzy stu ją dzia ła jąc
w fun da cji, by po ma gać
lo kal nym in sty tu cjom 
i pro mo wać dzia łal ność
cha ry ta tyw ną. Naj bli -
ższe mie sią ce ma ją już
za pla no wa ne, ale dzie je
się coś, co zmu sza ich
do prze or ga ni zo wa nia
swo ich za my słów… 

- Pa trząc od stro ny
or ga ni za cyj nej, w gro -

nie trój ki au to rów z Knu ro wa ła two by -
ło nam na pi sać po wieść, po nie waż
przy ję li śmy ade kwat ny po dział za dań.
Ja wcie li łam się w po stać Ana sta zji 
i pi sa łam ma ile jed no cze śnie do Re na -
ty Iry tow skiej – ksią żko wej  Ri ty i Ka -
mi la Urbań czy ka, czy li Kon ra da. Moi

współ au to rzy od po wia da li na mo je li -
sty, bez wie dzy po mię dzy ni mi o tym,
co na pi sa li do mnie. Na bie żą co na sza
ko rek tor ka, Mał go rza ta Wło dar czyk 
z War sza wy  czy ta ła i po pra wia ła tek -
sty. Teo re tycz nie mo że się wy da wać, że
pra cu jąc w ta ki spo sób, nie da się
uzyskać spójnej treści, jed nak prak ty ka
po ka za ła, że jest ok. Ow szem, ka żde z
nas ma swój styl, ale po po łą cze niu w
jed no dzie ło, ni niej sza ksią żka – zda -
niem na szym i do tych cza so wych jej
czy tel ni ków – jest god na uwa gi. Po -
wieść czy ta się lek ko i szyb ko – opo -
wia da Ane ta No wak. 

Oso by miesz ka ją ce w Knu ro wie
mo gą na być ksią żkę pi sząc na ad res
przed.za ko cha niem@gma il.com, wy -
sy ła jąc for mu larz kon tak to wy do stęp ny
na blo gu: przed-zakochaniem.blogspot.com
lub dzwo niąc pod nr. tel. 609 108 694,
512 869 599. Za in te re so wa ni na by ciem
ksią żki spo za Knu ro wa mo gą za mó wić
ją przez Al le gro. (SoG)

Śla da mi Cy ster sówE -ma ile zło żo ne w ksią żkę

Bar ba ra Ma ria Czer nec ka w swym ogro dzie.
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PRE ZENT 
DLA CZY TEL NI KÓW

Dla Czy tel ni ków „Wia -
do mo ści Po wia tu Gli-
wic kie go” ma my nie -
spo dzian kę – pięć eg -
zem pla rzy „Roz wa żań
ter ra peu tycz nych” Bar-
ba ry Ma rii Czer nec kiej.
Otrzy ma ją je oso by,
któ re ja ko pierw sze za -
dzwo nią pod nu mer te -
le fo nu 32 332 66 65.   
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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 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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W całym kraju trwają maturalne
zmagania. Prowadzą je również
absolwenci trzech zespołów szkół
ponadgimnazjalnych Powiatu Gli-
wickiego. Zanim jednak przystąpili
do zdawania egzaminu dojrzało-
ści, zostali uroczyście pożegnani
przez społeczność swych szkół.
Uczniowie klas maturalnych zakończy-
li rok szkolny 24 kwietnia. Z tej okazji
powiatowe zespoły szkół ponadgimna-
zjalnych zorganizowały uroczystości,
na których abiturienci odebrali świa-
dectwa ukończenia szkoły, a najlepsi 
z nich otrzymali nagrody i wyróżnienia. 

Uroczyste zakończenie roku szkol-
nego klas maturalnych Zespołu Szkół
im. I. J. Paderewskiego odbyło się 

w Kinie Scena Kultura w Knurowie –
najpierw żegnano uczniów Technikum
nr 1, a później I Liceum Ogólnokształ-
cącego. Podczas pierwszej uroczysto-
ści młodzieży towarzyszyła wicestaro-
sta Ewa Jurczyga. Pożegnanie było tym
bardziej wzruszające, że odbyło się na
nim również oficjalne podziękowanie
za długoletnią pracę odchodzącej
wkrótce na emeryturę Danucie Stadnic-
kiej, wicedyrektor ds. Technikum nr 1
w „Paderewskim”. – Przyszłam tu do
pracy 40 lat temu – wspominała ze
łzami w oczach Danuta Stadnicka. 
– I nigdy nie żałowałam, że dane mi
było spędzić w tej szkole całe swe
zawodowe życie.

Łzy w oczach kręciły się także nie-
którym z absolwentów
podczas odbierania świa-
dectw. Smutek rozstania
ze szkolną ławką łago-
dziły nieco krówki-
powiatówki, którymi
częstowała ich wicesta-
rosta Ewa Jurczyga –
oraz krzepiące słowa
dyrektor Doroty Gu-
mienny.

Z wyjątkowo dobrymi
wynikami nauki kończy-
l i  szkołę  abi tur ienci  

I LO w Knurowie. Świadec-
twa ukończenia szkoły 
z wyróżnieniem i listy
pochwalne dyrektora szkoły
odebrali: Alicja Zakrzewska,
Paulina Kita, Halina Lip,
Jakub Dzindzio, Paweł Kieś,
Szymon Zubek, Anna Dyka,
Monika Sku-
pień, Dorota
Widera, Paulina
Kaleta, Monika
Szczeponik, Ale-
ksandra Beck,
Justyna Regi-
nek, Michał
Polak, Agniesz-
ka Siedlecka 
i Aleksandra
Wieprzycka. 

Krówki-po-
wiatówki – tym
razem wręczone
przez Włodzimierza Gwiżdża, wiceprze-
wodniczącego Rady Powiatu Gliwickie-
go – osłodziły również pożegnanie ze
szkołą uczniom Zespołu Szkół Zawodo-
wych nr 2 w Knurowie. Wiele ciepłych
słów skierowały do nich wicestarosta
Ewa Jurczyga i dyrektor Grażyna
Dąbrowska. Garść pochwał od nauczy-
cieli zebrał Wojciech Strużyna, wyróż-

niający się abiturient klasy mundurowej.
W tym dniu towarzyszyło uczniom duże
grono zaproszonych gości, m.in. Stani-
sław Rudzki – przewodniczący Komisji
Edukacji Rady Powiatu. 

Pożegnali się też ze szkołą maturzy-
ści Zespołu Szkół im. M. Konopnickiej
w Pyskowicach. Liceum Ogólnokształ-
cące ukończyło w nim 23 uczniów, 

a Technikum – 41, kształcących się 
w zawodach technik architektury krajo-
brazu, technik ekonomista i technik
informatyk. 8 uczniów uzyskało świa-
dectwo z wyróżnieniem za wzorowe
zachowanie i wysoką średnią ocen.

W uroczystościach wzięli udział
m.in. Jacek Zarzycki – członek Zarzą-
du Powiatu Gliwickiego i Wiesław
Leszczyński – zastępca burmistrza
Pyskowic.

Zaproszeni goście oraz dyrektor
szkoły Elwira Dersiewicz wręczyli
uczniom i rodzicom nagrody książko-
we, dyplomy i statuetki w kategorii
„Złoty Talent 2015”. 

(RG, SoG)

U progu dojrzałości

Zespół Szkół Specjalnych w Knurowie
wzbogacił się o nowy sprzęt do zajęć
integracji sensorycznej.
Zakupiony sprzęt to huśtawka i hamak
terapeutyczny. Huśtawka o ruchu waha-
dłowym stosowana jest do stymulacji
układu przedsionkowego, natomiast
hamak terapeutyczny wykorzystywany
jest do stymulacji układu przedsionkowe-
go i proprioceptywnego oraz koordynacji
wzrokowo-ruchowej. Sprzęt wzbogacił
salę do zajęć integracji sensorycznej pro-
wadzonych w szkole w ramach wczesne-
go wspomagania rozwoju dzieci.

- Nowe urządzenia pozwalają na
dostarczanie naszym podopiecznym
różnorodnych doświadczeń senso-
rycznych – mówi Alina Jaworska,
dyrektor ZSS w Knurowie. – Dzieci
dzięki niemu mają możliwość
doświadczania i odbierania różnorod-
nych bodźców działających na zmysły
równowagi, dotyku i czucia. Jesteśmy
przekonani, że te doświadczenia
pozwolą dzieciom lepiej rozumieć
siebie i otaczający świat oraz zdoby-
wać nowe umiejętności i sprawności. 

(AB)

„Każdy ma prawo do szczęścia i do
miejsca w społeczeństwie, gdyż nie
ma kaleki – jest człowiek” – te słowa
prekursorki pedagogiki specjalnej,
Marii Grzegorzewskiej są wskazów-
ką do działań pedagogicznych
podejmowanych w Zespole Szkół
Specjalnych w Pyskowicach. 24
marca placówka zorganizowała
Światowy Dzień Zespołu Downa. 
W tym dniu dzieci z przedszkoli numer
1, 2, 3 i 4 oraz uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 6 w Pyskowicach, 
a także z podstawówek w Kleszczowie,
Kopienicy i Wielowsi mieli okazję
zobaczyć, w jaki sposób ich niepełno-
sprawni koledzy realizują obowiązek
szkolny. 

Goście zostali powitani przedsta-
wieniem teatralno-muzycznym przygo-
towanym przez uczniów ZSS w Pysko-
wicach, po którym rozlegały się grom-
kie brawa. To był początek atrakcji,
które mieli do zaoferowania gospoda-
rze. Dzieci brały udział w zajęciach 

w pracowniach: ceramicznej, gastrono-
micznej, technicznej, krawieckiej, pla-
stycznej oraz multimedialnej sali języ-
kowej, z których na co dzień korzysta-
ją uczniowie o specjalnych potrzebach
edukacyjnych. Prace powstałe podczas
tych zajęć goście zabrali ze sobą na
pamiątkę. Na uczestników obchodów
czekał także słodki poczęstunek. 

Z radością można było zauważyć,
jak młodzi ludzie pod-
czas wspólnej zabawy
w naturalny sposób czy
wręcz spontanicznie
uczą się wyrozumiało-
ści, tolerancji, szacunku,
odpowiedzialności i tro-
ski względem siebie.
Opiekunowie dzieci 
z uznaniem obserwowa-
li swych podopiecz-
nych.  – To dobry spo-
sób na kształtowanie
pożądanych postaw spo-
łecznych i rozwijanie

osobowości – podkreślali opiekunowie
grup.  

Dyrektor szkoły Bogusław Hadzik 
z dumą prezentował bogatą ofertę edu-
kacyjno-terapeutyczną i wychowawczą
placówki. – Jesteśmy w stanie pomóc
każdemu dziecku, bez względu na
rodzaj dysfunkcji. Spełniamy oczeki-
wania dzieci o specjalnych potrzebach.
Przygotowujemy je do godnego, szczę-
śliwego i samodzielnego życia – mówi
dyr. Hadzik. (ZSS)

Huśtawka i hamak Dzień pełen atrakcji

Dyrektor, Grono Pedagogiczne,
Rada Rodziców i Uczniowie Zespo-
łu Szkół Specjalnych w Knurowie
składają wszystkim Darczyńcom
serdeczne podziękowania za
udział w Wielkanocnym kiermaszu
zorganizowanym w Centrum Han-
dlowym Auchan w Gliwicach.
Dziękujemy Dyrekcji Centrum
Handlowego Auchan za umożliwienie
nam zaprezentowania prac naszych

uczniów oraz wszystkim Darczyńcom
za docenienie talentu i zaangażowania

dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
Składamy również serdeczne podzię-
kowania Słuchaczom Uniwersytetu
Trzeciego Wieku oraz klubowi
„Gamma” za umożliwienie prezentacji
prac naszych uczniów.

Dzięki Państwa wsparciu już
wkrótce nasi uczniowie spełnią swoje
marzenie o wyjeździe na zieloną
szkołę.

(ZSS)

Podziękowanie
14 maja od godz. 15.30 do 17.00
Zespół Szkół Specjalnych w Pysko-
wicach zaprasza na dzień otwarty. 
Szkoła kształci na etapie: szkoły
podstawowej, gimnazjum, szkoły za-
wodowej (kucharz, malarz-tynkarz)
oraz szkoły przysposabiającej do pracy.

- Jeśli posiadasz orzeczenie poradni
psychologiczno-pedagogicznej o po-
trzebie kształcenia specjalnego, zgłoś
się do nas. Wesprzemy Cię w rozwoju

intelektualnym, psychicznym i fi-
zycznym – zachęca dyrektor szkoły,
Bogusław Hadzik.

Placówka oferuje swym uczniom
m.in. pomoc pedagogiczną, psycho-
logiczną, logopedyczną oraz terapię
ruchową; nowoczesne pracownie
przedmiotowe; salę doświadczania
świata; zajęcia sportowe na nowo-
czesnym boisku, basenie, lodowisku;
dożywianie na terenie szkoły; bez-

płatne podręczniki i  dojazd do szkoły.
Szkoła realizuje programy edu-

kacyjne współfinansowane przez Unię
Europejską. Współpracuje ze szkołami
w Niemczech i w Czechach. Organi-
zuje wyjazdy uczniów za granicę.

ZSS mieści się w Pyskowicach przy
ul. Poniatowskiego 2, nr tel. 32 233 26
51, e-mail: zsspyskowice@wp.pl, www.
zsspyskowice.eu.

(SoG)

Szkoła bez barier

W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 
w Knurowie naukę zakończyły trzy
klasy maturalne. Na zdjęciu jedna 
z nich z przedstawicielami szkoły 
i Powiatu Gliwickiego.

Piękny pokaz musztry paradnej dali uczniowie kończący
naukę w klasie mundurowej II LO w Knurowie.

Joanna Richter ukończyła z najlepszymi wynikami
nauki Technikum nr 1 w Knurowie. 
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Uczniowie przygotowali przedstawienie teatralno-
muzyczne, które goście nagrodzili gromkimi
brawami.

Fo
to

: A
RC

 Z
SS

 



KRE DYT KON SU MENC KI 
Kon ty nu ując ar ty kuł z po przed nich
nu me rów „Wia do mo ści Po wia tu Gli -
wic kie go”, przed sta wię po krót ce za -
gad nie nia wy stę pu ją ce przy kre dy cie
kon su menc kim.  

Kre dyt kon su menc ki to po ży czo -
ne środ ki pie nię żne prze zna czo ne na
ce le nie zwią za ne z pro wa dze niem
dzia łal no ści go spo dar czej. By do szło
do udzie le nia ta kiej po życz ki, ko -
niecz ne jest za war cie umo wy o kre -
dy cie kon su menc kim po mię dzy kon -
su men tem (oso bą  bio rą cą kre dyt,
czy li kre dy to bior cą) a przed się bior cą
(ban kiem bądź in sty tu cją fi nan so wą
udzie la ją cą kre dy tu, czy li kre dy to -
daw cą). Kwestir te re gu lu je usta wa 
z dnia 12 ma ja 2011 r. o kre dy cie
kon su menc kim (Dz. U. nr 126, poz.
715 ze zm.). Usta wa ta we szła w ży -
cie 18 grud nia 2011 ro ku. Na le ży
jed nak pa mię tać, że do te go dnia (18
grud nia 2011 r.) obo wią zy wa ła usta -
wa z dnia 20 lip ca 2001 r. o kre dy cie
kon su menc kim (Dz. U. z 2001 r. nr
100, poz. 1081 ze zm.), a za tem za pi -
sy „sta rej” usta wy na dal znaj du ją za -
sto so wa nie w umo wach za war tych
do dnia 17 grud nia 2011 r. włącz nie.
Na po trze by ni niej sze go po rad ni ka
opie ram się na prze pi sach no wej
usta wy. 

Ar ty kuł 3 i 4 usta wy z 2011 r. ści -
śle pre cy zu je, co jest kre dy tem kon -
su menc kim. Do kre dy tów kon su -
menc kich za li cza się m.in. kre dy ty
go tów ko we, ra tal ne czy kre dy ty 
w kon tach oso bi stych kon su men tów.
Nie jest na to miast kre dy tem kon su -
menc kim tzw. umo wa kre dy tu 0% -
nie prze wi du je ona bo wiem opro -
cen to wa nia i in nych kosz tów wią żą -
cych się z za cią gnię ciem i spła tą
kre dy tu. 

Mak sy mal na kwo ta kre dy tu kon su -
menc kie go zo sta ła okre ślo na w usta -
wie na 255 550 zł (lub jej rów no war -
tość w in nej wa lu cie ob cej). Kre dy to -
daw cą (in sty tu cją udzie la ją cą kre dy -
tu) mo że być oso ba fi zycz na lub oso -
ba praw na (przed się bior ca) bądź gru -
pa osób, któ re zaj mu ją się udzie la -
niem po ży czek w ra mach dzia łal no ści
biz ne so wej. Na le ży pa mię tać, że kre -
dy tów w opar ciu o pra wo ban ko we
mo gą udzie lać wy łącz nie ban ki! Na -
to miast fir my po życz ko we udzie la ją
po ży czek w opar ciu o prze pi sy Ko -
dek su cy wil ne go. Ilość firm po życz -
ko wych jest du ża, a po ziom świad -
czo nych przez nie usług jest zrów no -
wa żo ny. Je że li ktoś de cy du je się na
za cią gnię cie po za ban ko wej po życz ki
go tów ko wej, to po wi nien pa mię tać,
że in sty tu cje i oso by fi zycz ne udzie la -
ją ce po ży czek są zo bo wią za ne do sto -
so wa nia pew nych za sad. 

Kre dy to daw ca po wi nien po in for -
mo wać nas o wy so ko ści rze czy wi stej
sto py opro cen to wa nia kre dy tu, do -
dat ko wych opła tach i  mo żli wo ści
wcze śniej szej spła ty oraz za gwa ran -
to wać mo żli wość od stą pie nia od
umo wy w ter mi nie 14 dni ka len da -
rzo wych od mo men tu za de kla ro wa -
nia chę ci za cią gnię cia kre dy tu. Nie -
sto so wa nie tych za sad przez po ten -
cjal ne go kre dy to daw cę po win no 
u kre dy to bior cy wzbu dzić szcze gól -
ną ostro żność. 

UMO WA KRE DY TU I PO ŻYCZ KI

Za rów no umo wa kre dy tu, jak i umo -
wa po życz ki po win na być spo rzą dzo -
na na pi śmie i win na za wie rać na stę -

pu ją ce ele -
men ty:
� Peł ne
da ne oso by
bio rą cej kre dyt (kre dy to bior cy),
� Peł ne da ne oso by bądź in sty tu cji
udzie la ją cej kre dyt (kre dy to daw cy),
� Wy so kość kre dy tu
� In for ma cję o za sa dach i ter mi -
nach spła ty kre dy tu (wraz z in for -
ma cją nt. mo żli wo ści wcze śniej szej
spła ty kre dy tu),
� In for ma cję o cał ko wi tej kwo cie
do za pła ty oraz wy so ko ści rat,
� In for ma cję o kosz tach kre dy tu
(opła ty, pro wi zje, ubez pie cze nie). 

Skład ni ki umo wy o kre dyt kon su -
menc ki pre cy zu je ar ty kuł 30 usta wy
o kre dy cie kon su menc kim (usta wa 
z dnia 12 ma ja 2011 r. o kre dy cie
kon su menc kim, Dz. U. z 2011 r. Nr
126, poz. 715). Przy de cy zji o wy bo -
rze kre dy tu na le ży wziąć pod uwa gę
je go koszt. We dług pra wa kosz ty od -
se tek kre dy tu (mak sy mal ne opro cen -
to wa nie kre dy tu) nie mo gą wy nieść
wię cej jak czte ro krot ność sto py lom -
bar do wej Na ro do we go Ban ku Pol -
skie go. We dług sta nu na dzień 10
kwiet nia 2015 r. by ło by to 2,50 x 4 =
10 %. Nie ste ty, co do kosz tów in nych
opłat nie ma już ta kich ogra ni czeń.
Na le ży za tem zwró cić uwa gę na to,
ja kie kosz ty kre dy to daw ca wy mie nia
w umo wie i ja ką ma ją one wy so kość.
W na stęp nym nu me rze omó wię Pań -
stwu kwe stie rze czy wi stej rocz nej
sto py opro cen to wa nia oraz to, w ja ki
spo sób po li czyć koszt kre dy tu. 
Po wia to wy rzecz nik kon su men tów

RYS ZARD KOW RY GO
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Po wia to wy rzecz nik kon su men tów ra dzi

USŁU GI FI NAN SO WE (5)

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.

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

17 ma ja wej dzie w ży cie usta wa 
z dnia 20 mar ca 2015 ro ku, któ ra
wpro wa dzi m.in. zmia ny do ustaw:
o kie ru ją cych po jaz da mi, o pu b-
licz nym trans por cie zbio ro wym
oraz Pra wo o ru chu dro go wym. 
Wpro wa dzo na zmia na pra wa bę dzie po -
zwa la ła po li cjan tom na na tych mia sto we
za trzy ma nie pra wa jaz dy pi ja ne mu kie -
row cy, ale też gdy kie row ca w ob sza rze
za bu do wa nym prze kro czy do pusz czal ną
pręd kość o 50 km/h, pra wo jaz dy zo sta -
nie mu za bra ne na okres 3 mie się cy,
przy jed no cze snym na ło że niu grzyw ny 
i punk tów kar nych. Je że li uka ra ny kie -
row ca na dal bę dzie pro wa dził po jazd
bez upraw nień, do sta nie 500 zł man da -
tu, a okres za trzy ma nia pra wa jaz dy zo -
sta nie przed łu żo ny do 6 mie się cy. 

Przy ka żdej pró bie zła ma nia za ka zu
kie row ca otrzy ma ko lej ny man dat, 
a pra wo jaz dy zo sta nie mu ode bra ne bez -
pow rot nie. Po dob nie w przy pad ku osób,

wo bec któ rych zo sta nie stwier dzo ny fakt
prze wo że nia zbyt du żej ilo ści pa sa że rów.
Je śli w po jeź dzie bę dą znaj do wa ły się 
o dwie oso by za du żo, upraw nie nia do
kie ro wa nia zo sta ną za trzy ma ne.

Na stęp na zmia na do ty czy mło dych
kie row ców. Do tych czas by ło tak, że
funk cjo na riusz mógł ode brać pra wo
jaz dy, je że li stwier dził prze kro cze nie
20 punk tów kar nych w okre sie jed ne go
ro ku od wy da nia do ku men tu. Te raz
doj dzie do te go sy tu acja, w któ rej mło -
de mu kie row cy po li cjant za trzy ma pra -
wo jaz dy w przy pad ku stwier dze nia na
pod sta wie pra wo moc nych roz strzy -
gnięć, że w okre sie dwóch lat od wy da -
nia upraw nień po peł nił on prze stęp -
stwo prze ciw ko bez pie czeń stwu w ko -
mu ni ka cji.

W na stęp nym nu me rze WPG bę -
dzie my kon ty nu ować in for ma cje na te -
mat zmian w prze pi sach pra wa do ty -
czą cych kie row ców. (WKT)

Wa żne dla kie row ców

Samorządy Miasta Gliwice i Powia-
tu Gliwickiego wraz z Kurią Diece-
zjalną w Gliwicach przygotowują
Dzień Papieski Ziemi Gliwickiej. To
święto Jana Pawła II przypada 11
października, ale już teraz można
włączyć się w jego organizację – 
i zaplanować udział w niepowta-
rzalnych warsztatach wokalnych.

Będzie to w nie tylko jeden dzień,
ale szereg wydarzeń, przypadających na
dni bliskie 11 października. Dwa spo-
śród nich będzie można spędzić z TGD
– jednym z najbardziej znanych pol-
skich zespołów wykonujących muzykę
z chrześcijańskim przesłaniem. TGD da
u nas dwa koncerty: 10 października 
w Teatrze Muzycznym w Gliwicach, 
a 11 października w kościele pw. Matki
Boskiej Częstochowskiej na osiedlu
Trynek. Zespół poprowadzi też warsz-
taty wokalne dla wszystkich zaintereso-

wanych muzyką chrześcijańską i pop-
gospel. Po bliższe informacje nt. warsz-
tatów odsyłamy do  Młodzieżowego
Domu Kultury w Gliwicach (nr tel.
32 232 69 54), który prowadzi zapisy.

Natomiast w związku z opracowy-
wanym kalendarium obchodów Dnia
Papieskiego Ziemi Gliwickiej, organi-
zatorzy proszą o przesyłanie (do 17
czerwca br.) na adres: redakcja@staro-
stwo.gliwice.pl informacji na temat
większych wydarzeń planowanych
przez parafie, stowarzyszenia, domy
kultury itp.  na naszym terenie 
w dniach od 3 do 18 października na
okoliczność tego  święta. 

Dzień Papieski Ziemi Gliwickiej
odbędzie się pod patronatem biskupa
ordynariusza Jana Kopca, prezydenta
Gliwic Zygmunta Frankiewicza i staro-
sty gliwickiego Waldemara Dombka. 

(RG)

PAPIESKIE ŚWIĘTO 



WY GRAJ Z NA MI
Poniżej za miesz cza my dwa py ta nia. Wśród osób, któ re od po -
wie dzą na nie pra wi dło wo, roz lo su je my wy gra ną – dra bi nę ufun -
do wa ną przez PT KRUS w Gli wi cach. Na od po wie dzi cze ka my
do 22 ma ja. Na le ży nad sy łać je na ad res ma ilo wy: re dak cja@sta -
ro stwo.gli wi ce.pl lub pocz to wy: „Wia do mo ści Po wia tu Gli wic -
kie go”, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-100 Gli wi ce.
Py ta nia kon kur so we:
1. Za świad cze nie o ukoń cze niu szko le nia z za kre su sto so wa -
nia środ ków ochro ny ro ślin jest wa żne:
a. przez 3 la ta, 
b. przez 5 lat,
c. przez rok.
2. Co ile lat po wi nien być ba da ny w wy spe cja li zo wa nych jed -
nost kach upo wa żnio nych do te go ce lu opry ski wacz cią gni ko wy:
a. co rok,
b. co 3 la ta, 
c. co 5 lat.
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.). 

- Na pod sta wie prze pi sów obo wią zu -
ją cych w za kre sie przy zna wa nia pra -
wa do eme ry tu ry dla pra cow ni ków
wy ko nu ją cych pra cę w wa run kach
szcze gól nych, war to zwró cić uwa gę
na ist nie ją ce od pew ne go cza su mo -
żli wo ści za li cze nia do sta żu pra cy 
w wa run kach szcze gól nych okre su
za sad ni czej słu żby woj sko wej – in -
for mu je Mał go rza ta Su piń ska, do rad -
ca Biu ra Po rad Oby wa tel skich. 

Zgod nie z obo wią zu ją cy mi w tej
mie rze prze pi sa mi czas peł nie nia za -
sad ni czej słu żby woj sko wej przy pa -
da ją cy mię dzy dniem 29.11.1967 r. 
a dniem 31.08.1979 r. mo że zo stać
za li czo ny do sta żu pra cy w wa run -
kach szcze gól nych.

Jak pod kre śla Mał go rza ta Su piń -
ska, by ubie ga ją cy się o eme ry tu rę
mógł ją otrzy mać ko rzy sta jąc z przy -
wi le ju za li cze nia za sad ni czej słu żby
woj sko wej, mu si ona przy paść już 
w cza sie za trud nie nia na wa run kach
szcze gól nych  – co ozna cza, że pra -
cow nik mu siał „iść do woj ska” z za -
kła du pra cy. Nie zo sta nie za tem za li -
czo ny czas, kie dy pra cow nik był 
w woj sku, a do pie ro po tem pod jął za -
trud nie nie na wa run kach szcze gól nych. 

UCHWA ŁA SĄ DU 
NAJ WY ŻSZE GO

Na oko licz ność usta le nia ogól nych
za sad sko rzy sta nia z przy wi le ju za -
sad ni czej słu żby woj sko wej, Sąd
Naj wy ższy w skła dzie po więk szo -
nym 7 sę dziów, na pod sta wie za gad -
nie nia praw ne go skie ro wa ne go przez
Sąd Naj wy ższy w spra wie sygn. akt
II UK 349/12 co do udzie le nia od po -
wie dzi na py ta nie: „Czy okres za sad -
ni czej słu żby wo sko wej pod le ga za li -
cze niu do okre su pra cy w szcze gól -
nych wa run kach, wy ma ga ne go do
na by cia pra wa do eme ry tu ry na pod -
sta wie art. 184 w związ ku z art. 32
usta wy o ren tach i eme ry tu rach 
z Fun du szu Ubez pie czeń Spo łecz -
nych” wy dał dnia 16.10.2013 r.
uchwa łę sygn. akt II UZP 6/13, 
w któ rej do pu ścił mo żli wość za li cze -
nia okre su za sad ni czej słu żby woj -
sko wej od by tej w okre sie obo wią zy -
wa nia art. 108 ust. 1 usta wy z dnia
21.11.1967 r. o po wszech nym obo -
wiąz ku obro ny Pol skiej Rzecz po spo -
li tej Lu do wej (w brzmie niu 
z 31.12.1974 r.) do okre su pra cy wy -
ma ga ne go do na by cia pra wa do eme -
ry tu ry w ni ższym wie ku.

ŚWIA DEC TWO PRA CY

By ubie gać się o eme ry tu rę
korzystając z przy wi le ju szcze gól -

nych wa -
run ków pra -
cy na le ży
p a  m i ę  t a ć ,
aby wy ka -
zać, że fak -
tycz nie na
ta kich za sa -
dach pra co -
wa no. Wa żne jest za tem, aby świa -
dec two pra cy by ło na pi sa ne w spo -
sób ja sny i pre cy zyj ny, a okres wska -
za nia pra cy w wa run kach szcze-
gólnych nie bu dził wąt pli wo ści po
stro nie ZUS -u. Od bie ra jąc świa dec -
two pra cy, war to spraw dzić, czy
wszyst kie da ne zo sta ły skru pu lat nie
wy pi sa ne.  

- W sy tu acji, gdy świa dec two pra -
cy w wa run kach szczególnych nie
gwa ran tu je 15-let nie go sta żu pra cy 
i nie ma mo żli wo ści sko rzy sta nia 
z do li cze nia za sad ni czej słu żby woj -
sko wej, a ubie ga ją cy się o eme ry tu rę
jest prze ko na ny, że pra co wał w wa -
run kach szcze gól nych przez okres co
naj mniej 15 lat, je dy nym roz wią za -
niem jest zło że nie, po otrzy ma niu de -
cy zji od mow nej z ZUS -u,  od wo ła nia
do Są du Okrę go we go Wy dzia łu VIII
Pra cy i Ubez pie czeń Spo łecz nych,
któ ry roz po zna spra wę po now nie. 

JAK NA PI SAĆ OD WO ŁA NIE?

Na le ży pa mię tać, że w od wo ła niu
ko niecz ne jest wska za nie te go, co
jest  kwe stio no wa ne w de cy zji ZUS -
-u, z ja kie go po wo du oraz przy to -
cze nie do wo dów na po par cie swo ich
twier dzeń. Naj lep szy mi do wo da mi
dla wy ka za nia 15 lat pra cy w wa run -
kach szczególnych są oso bo we źró -
dła do wo do we (ko le dzy z pra cy),
daw ne pa ski wy płat oraz wszyst kie
in ne do ku men ty, m.in. umo wy 
o pra cę. Na pod sta wie ty chże ma te -
ria łów sąd mo że do li czyć się 15-let -
nie go sta żu. 

War to pod kre ślić kwe stię spo rzą -
dza nia od wo ła nia do są du. Oso ba
od wo łu ją ca się mo że je spo rzą dzić
sa mo dziel nie, ale w spo sób od po -
wia da ją cy ogól nym za sa dom pism
pro ce so wych z przy to cze niem za -
rzu tów do de cy zji oraz do wo da mi
na ich po par cie; jest to o ty le istot -
ne, że sąd nie mo że za oso bę wno -
szą cą od wo ła nie wy ko ny wać czyn -
no ści zwią za nych z po sta wie niem
za rzu tów. To nie sąd ma wy ka zy wać
ar gu men ty, tyl ko oso ba skła da ją ca
od wo ła nie ma przed sta wić swo je ra -
cje i prze ko nać, że są pod sta wy do
zmia ny de cy zji – za zna cza Mał go -
rza ta Su piń ska. Opr. SoG

Pra ca rol ni ka w cią gu ro ku jest zró żni co wa na w za le -
żno ści od ro dza ju wy ko ny wa nych prac, miej sca oraz
cza su. Zmie nia ją się też to wa rzy szą ce pra cy czyn ni ki
szko dli we, ucią żli we i nie bez piecz ne. Okres wio sen ny
to czas wzmo żo nych prac z che micz ny mi środ ka mi
ochro ny ro ślin na zy wa ny mi krót ko pe sty cy da mi.
Za ku pu środ ków tok sycz nych i bar dzo tok sycz nych dla lu dzi
mo gą do ko ny wać tyl ko rol ni cy, któ rzy po sia da ją upraw nie -
nia, tj. ukoń czy li szko le nie w za kre sie sto so wa nia środ ków
ochro ny ro ślin i po sia da ją ak tu al ne za świad cze nie o ukoń -
cze niu szko le nia. Za świad cze nie o ukoń cze niu szko le nia jest
wa żne przez 5 lat. Ta ka sa ma za sa da obo wią zu je przy sto so -
wa niu tych środ ków. 

Za ku pio ne pe sty cy dy po win ny być prze cho wy wa ne 
w wy dzie lo nych, za mknię tych na klucz po miesz cze niach znaj -
du ją cych się z da la od bu dyn ków miesz kal nych, in wen tar skich
i ma ga zy nów pasz. Po miesz cze nie ta kie po win no po sia dać
spraw ną wen ty la cję, in sta la cję elek trycz ną oraz oświe tle nie.
Do po miesz czeń, w któ rych ma ga zy no wa ne są che mi ka lia, nie
wol no wcho dzić dzie ciom. Po miesz cze nia bądź sza fy, w któ -
rych prze cho wy wa ne są pe sty cy dy, mu szą mieć dość du że 
i czy tel ne ta blicz ki ostrze gaw cze za wie szo ne na drzwiach.
Wszyst kie środ ki che micz ne po win ny być prze cho wy wa ne w
ory gi nal nych, szczel nie za mknię tych i ozna ko wa nych opa ko -
wa niach oraz mu szą po sia dać in struk cję sto so wa nia.

Przed przy stą pie niem do pra cy ze środ ka mi ochro ny ro -
ślin na le ży do kład nie prze czy tać in struk cję sto so wa nia środ -
ka i po stę po wać zgod nie z za le ce nia mi w niej za war ty mi.
Oso ba, któ ra sto su je pe sty cy dy, po win na za bez pie czyć się
przed bez po śred nim kon tak tem z ty mi pre pa ra ta mi. Po win na
uży wać środ ków ochro ny in dy wi du al nej, czy li: kom bi ne zo -
nu ochron ne go, bu tów i rę ka wic ochron nych, oku la rów
ochron nych, ka pe lu sza lub kap tu ra, ma ski lub pół ma ski 
z po chła nia czem. Do pra cy ze środ ka mi ochro ny ro ślin nie
na le ży przy stę po wać na czczo, na to miast w cza sie pra cy nie
wol no jeść, pić i pa lić. Do pusz czal ne jest tyl ko spo ży wa nie
po sił ków oraz pa le nie ty to niu w cza sie przerw w pra cy. Na -
le ży wte dy odejść min. 50 m od miej sca, w któ rym uży wa ne

by ły pe sty cy dy i przed roz po czę -
ciem po sił ku na le ży do kład nie
umyć rę ce i twarz czy stą wo dą z
my dłem oraz prze płu kać usta. 

W po bli żu opry ski wa ne go po la
nie po win ny znaj do wać się zwie -
rzę ta i lu dzie nie przy go to wa ni do
kon tak tu z pe sty cy da mi. Na le ży
zwró cić też uwa gę, aby w po bli żu
opry ski wa ne go po la nie by ło pa stwisk lub owo cu ją cych ro -
ślin. W przy pad ku, gdy w są siedz twie znaj du je się po le 
z owo cu ją cy mi ro śli na mi (np. tru skaw ka mi), to z opry ska mi
na le ży za cze kać do za koń cze nia zbio ru. Na le ży ta kże pa mię -
tać o okre sie pre wen cji dla pszczół, tj. nie na le ży wy ko ny wać
opry sków ro ślin w cza sie ich kwit nie nia, gdy od wie dza ją je
pszczo ły. 

Naj le piej prze pro wa dzać opry ski we wcze snych go dzi -
nach ran nych, przy bez wietrz nej i bez desz czo wej po go dzie. 

Środ ki che micz ne ochro ny ro ślin na le ży roz py lać tyl ko
przy uży ciu ate sto wa ne go opry ski wa cza. Opry ski wacz cią gni -
ko wy po wi nien być co 3 la ta ba da ny w wy spe cja li zo wa nych
jed nost kach upo wa żnio nych do te go ce lu. Opró żnio nych opa -
ko wań po zu ży tych środ kach ochro ny ro ślin nie mo żna wy ko -
rzy sty wać do in nych ce lów, nie mo żna trak to wać ich ta kże ja -
ko su row ca wtór ne go. Nie któ re opa ko wa nia mo żna spa lić, 
a po piół za ko pać (o ile in for mu je o tym ety kie ta/in struk cja
środ ka che micz ne go). Po zo sta łe opa ko wa nia na le ży po uprzed -
nim trzy krot nym wy płu ka niu zło żyć w wy zna czo nym przez
wła dze sa mo rzą do we skła do wi sku od pa dów nie bez piecz nych.

Pod czas sto so wa nia środ ków ochro ny ro ślin na le ży bez -
względ nie pa mię tać o okre sie pre wen cji i ka ren cji. Okres ka -
ren cji to okres, któ ry po wi nien upły nąć mie dzy ter mi nem
sto so wa nia środ ka ochro ny ro ślin a zbio rem ro śli ny upraw nej
lub spo ży ciem, czy li w tym okre sie nie wol no jeść, sprze da -
wać i po da wać zwie rzę tom owo ców i wa rzyw. Okres pre -
wen cji to okres, w któ rym lu dzie i zwie rzę ta nie po win ni sty -
kać się z ro śli na mi, na któ rych za sto so wa no środ ki ochro ny
ro ślin oraz prze by wać w ich po bli żu. 
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Agen cja Re struk tu ry za cji i Mo der ni -
za cji Rol nic twa przed łu ży ła ter min
przyj mo wa nia wnio sków o przy zna -
nie do płat bez po śred nich za 2015
rok. W bie żą cej kam pa nii wnio ski te
mo żna skła dać bez żad nych kon se -
kwen cji fi nan so wych do 15 czerw ca. 
Po wo dem wy dłu że nia ter mi nu, któ ry do -
tych czas przy pa dał na 15 ma ja, są m.in.
no we za sa dy obo wią zu ją ce w za kre sie
do płat bez po śred nich, płat no ści rol no -
-śro do wi sko wo -kli ma tycz nej oraz płat no -

ści eko lo gicz nej, któ re czę ści wnio sko -
daw ców stwa rza ją trud no ści.

W ce lu uła twie nia rol ni kom zło że nia
wnio sków, Biu ro Po wia to we ARiMR 
w Py sko wi cach udo stęp ni ło jed no z po -
miesz czeń pra cow ni kom Ośrod ka Do -
radz twa Rol ni cze go, któ rzy po ma ga ją
rol ni kom w wy peł nia niu wnio sków. 

Wnio ski o przy zna nie płat no ści ob sza -
ro wych mo żna skła dać za po śred nic twem
In ter ne tu (na stro nie in ter ne to wej
www.arimr.gov.pl zo sta ła za miesz czo na

apli ka cja e -wnio sek), pocz ty, a ta kże oso -
bi ście w biu rze po wia to wym ARiMR 
w Py sko wi cach przy ul. Ko per ni ka 2. 

Zło że nie wnio sku za po śred nic twem
In ter ne tu wy ma ga po sia da nia lo gi nu i kod
do stę pu do sys te mu te le in for ma tycz ne go
Agen cji. W przy pad ku bra ku do stę pu do
sys te mu te le in for ma tycz ne go ARiMR,
trze ba zło żyć spe cjal ny wnio sek do kie -
row ni ka biu ra po wia to we go. 

Kto się spóź ni i nie zdą ży zło żyć
wnio sku do 15 czerw ca, bę dzie mógł to
jesz cze zro bić do 10 lip ca, ale wów czas
na le żne do pła ty bę dą ob ni ża ne o 1% za
ka żdy ro bo czy dzień zwło ki. (ARiMR)

Nie do 15 ma ja, a do 15 czerw ca

ARiMR przed łu ża ter min 

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. 

Ze spraw Biu ra Po rad Oby wa tel skich

Woj sko a staż pra cy 
w wa run kach 
szcze gól nych

KRUS pro mu je bez piecz ną pra cę

Środ ki ochro ny ro ślin

Małgorzata Supińska

Nasz po przed ni kon kurs wy gra ła Ewa Skrzy dło 
z Gie rał to wic. Na zdję ciu w chwi lę po ode bra niu
na gro dy, dra bi ny ufun do wa nej przez Pla ców kę
Te re no wą KRUS w Gli wi cach. 
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Dwaj do sko na li te ni si ści sto ło wi –
Ja cek To mic ki i Da riusz Steu er – re -
pre zen to wać
bę dą nasz kraj
na Mi strzo -
stwach Świa ta
Słu żb Mun du -
ro wych, któ re
na prze ło mie
czerw ca i lip ca
ro ze gra ne zo -
sta ną w Wa -
szyng to nie.  
Obo je są uty tu ło -
wa ny mi spor -
tow ca mi, a rów -
no cze śnie stra ża -
ka mi pra cu ją cy -
mi w Ko men dzie
Miej skiej Pań -
stwo wej Stra ży
Po żar nej w Gli wi cach. Ja cek To mic ki to
pro fe sjo nal ny za wod nik, obec nie gra ją -
cy w I Li dze (BI STS Biel sko -Bia ła),
ma ją cy za so bą 25-let nią ka rie rę za wod -
ni czą, czło nek ka dry na ro do wej, mul ti -
me da li sta Mi strzostw Eu ro py i Pol ski,
uczest nik Mi strzostw Świa ta Rot ter dam
2011. Da riusz Steu er jest wie lo krot nym
me da li stą, czo ło wym te ni si stą sto ło wym
woj. ślą skie go. Obec nie to za wod nik
„Taj fun” CORNILLEAU Li go ta Ła -
będz ka, ma ją cy za so bą 22-let nią ka rie -
rę za wod ni czą. 

- Te nis sto ło wy to na sza pa sja i spo -
sób na ży cie. Ko cha my ten sport i fa -

scy  nu  je  my
się ka żdym
od bi ciem pi -
łecz ki – mó -
wią o so bie.
Są do brze
zna ni w po -
wie cie gli -
wic kim. Od
kil ku lat 
p r o  p a  g u  j ą
p i n g  - p o n g  
w ra mach
pro wa dzo nej
przez sie bie
A k a  d e  m i i
Te ni sa Sto -
ło we go. 

Na Mi -
strzo stwa w Wa szyng to nie za kwa li fi ko -
wa ni zo sta li po Mi strzo stwach Ślą ska
Stra ża ków, ro ze gra nych w Gli wi cach 
w mar cu br. To mic ki zdo był na nich
zło to, a Steu er sre bro, w grze po dwój nej
i dru ży no wej (wraz z Ma ria nem Ma tej -
czy kiem i Ada mem Lu to stań skim) też
by li nie po ko na ni. Te raz szu ka ją spon so -
rów wy jaz du do Wa szyng to nu, gdyż
mu szą go sa mi opła cić. Je śli ktoś mo że
ich wes przeć, pro si my o kon takt pod nr.
tel. 607-442-978 lub 668-336-144.

(RG) 

Za gra ją w Wa szyng to nie
W ostat ni week end kwiet nia co ro -
ku od by wa się w na szym part ner -
skim Po wie cie Mit tel sach sen 
w Niem czech Bieg Po wia to wy. Tym
ra zem je go 23. edy cja zor ga ni zo -
wa na zo sta ła 25 kwiet nia w miej s-
co wo ści Roβwe in, a szta fe ta z Po -
wia tu Gli wic kie go uczest ni czy ła 
w nim już po raz 6.

Tra dy cyj ny Bieg Po wia tu Mit tel -
sach sen od by wa się co ro ku w in nej

miej sco wo ści – ta kie roz wią za nie ma
być oka zją do in te gra cji miesz kań ców.
Jak zwy kle chęt nych do wspól ne go
bie ga nia nie za bra kło. W bie gu głów -
nym łącz nie na star cie sta nę ło 88 szta -
fet, a ka żda zło żo na by ła z 8 bie ga czy.
Do te go jesz cze szta fe ta przed szkol na
i szkol na, czy li pra wie 1000 osób!

Do po ko na nia by ły – do wy bo ru –
trzy od cin ki: pierw szy o dłu go ści 5,5
km, dru gi li czą cy 2,7 km oraz trze ci
ma ją cy 1,5 km. Ka żdy z bie ga czy miał
do prze bie gnię cia je den z po wy ższych
dy stan sów, a o za ję tym miej scu de cy -
do wał czas uzy ska ny przez ca łą dru ży -
nę.

Na szą te go rocz ną dru ży nę two rzy li
ucznio wie po wia to wych szkół po nad -
gim na zjal nych: Da niel Ga liń ski, Fi lip
Szy dło i Prze my sław Bur li ga z Ze spo łu
Szkół im .I. J. Pa de rew skie go w Knu ro -
wie, To masz Skwa rek, Ka mil Bo ry sów
i Da niel Ma zu rek z Ze spo łu Szkół im.
M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach oraz
Ar tur Da vty an, Piotr Ka lisz i Mi chał
Go du la z Ze spo łu Szkół Za wo do wych
nr 2 w Knu ro wie.  Opie kę nad dru ży ną

spra wo wa ły Syl wia Le nek – na uczy -
ciel ka j. nie miec kie go w ZS im. M. Ko -
nop nic kiej oraz Mo ni ka Wró bel – na -
uczy ciel ka wy cho wa nia fi zycz ne go 
w ZSZ nr 2 w Knu ro wie. Bie ga cze za -
ję li 7 miej sce w kla sy fi ka cji ge ne ral nej
z łącz nym cza sem 1:52:54.

W tym ro ku po raz pierw szy po bie -
gła też szta fe ta VIP -ów (ang. Ve ry In -
de ed Pe ople  - Bar dzo War to ścio wi Lu -
dzie), zło żo na z przed sta wi cie li Po wia -
tu Mit tel sach sen i je go po wia tów part -
ner skich - Gli wic kie go i nie miec kie go
Calw. Nas re pre zen to wa li dwaj rad ni
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go - An drzej
Frej no oraz Mar cin Brosz.

Obu szta fe tom ki bi co wa ła ofi cjal na
de le ga cja, w skład któ rej wcho dzi li:
sta ro sta gli wic ki - Wal de mar Do mbek,
rad ni po wia to wi – Adam Woj to wicz 
i Krzysz tof Le śniow ski oraz pra cow nik
Wy dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji – An na
Wo cła wek.

Jak zwy kle po bie gu, w nie dziel ne
przed po łu dnie uczest ni cy Bie gu mo gli
po dzi wiać ka wa łek prze pięk ne go Po -
wia tu Mit tel sach sen. W tym ro ku zwie -

dza li uro kli wy klasz tor Buch, za ło żo ny
w XII wie ku, miesz czą cy się w miej -
sco wo ści Le isnig.

Za rów no ofi cjal na de le ga cja, jak 
i bie ga cze – za chwy ce ni at mos fe rą na sta -
dio nie i go ścin no ścią go spo da rzy – jed no -
gło śnie zde cy do wa li, że ta kże i w przy -
szłym ro ku chcie li by być czę ścią te go
wspa nia łe go spor to we go wy da rze nia.

- Cie szę się, że dru ży na zło żo na 
z uczniów na szych szkół za ję ła wy so kie,
siód me miej sce na bli sko 90 szta fet bio -
rą cych udział w bie gu – mó wi sta ro sta
Wal de mar Do mbek. – Do brze to świad -
czy o uspor to wie niu na szej mło dzie ży.

(AW)

Mocna sztafeta w Mittelsachsen

O awans do IV li gi wal czą „Wil ki”
Wil cza – dru ży na, któ ra jest w czo -
łów ce kla sy okrę go wej w gru pie II
Ślą skie go Związ ku Pił ki No żnej 
w Ka to wi cach.
Dru ży na gra w okrę gów ce dru gi se zon.
Po przed ni – ja ko be nia mi nek – za koń -
czy ła na czwar tej po zy cji. Obec ny se -
zon roz po czął się dla „Wil ków” do -
brze, choć ze zmien nym szczę ściem.
Po me czu ro ze gra nym 11 kwiet nia na
wła snym bo isku z „Tem pem” Pa niów -
ki zna la zły się na trze ciej po zy cji, a by -
ły już na dru giej. W cza sie te go me czu
ki bi co wał im. m.in. sta ro sta gli wic ki
Wal de mar Do mbek. Du żo ni żej w ta be -
li by ły wów czas in ne dru ży ny z na sze -
go po wia tu: KS 94 Ra cho wi ce na dzie -
sią tej, „Tem po” Pa niów ki na dwu na -
stej, „Zam ko wiec” To szek na czter na -
stej i „Czar ni” Py sko wi ce na pięt na stej
pozycji. 

- Na sza dru ży na jest od mło dzo na, 
w po ło wie skła da się z do brze ro ku ją -
cych, mło dych pił ka rzy. Tre nu je pod

okiem Jac ka Wi śniew skie go, by łe go
za wod ni ka „Gór ni ka” Za brze gra ją ce -
go w eks tra kla sie – mó wi pre zes klu bu
„Wil ki” Ry szard Sta wiarz. – Mam na -
dzie ję, że obec ny se zon za koń czy my 
w czo łów ce ta be li, a ma rze niem jest,
by dru ży na we szła do pił kar skiej li gi.

W wil czań skim klu bie sta wia się za -
rów no na pił kę no żną, jak i na in ne dys -
cy pli ny spor tu. Po za dru ży ną okrę go wą
w „no gę” gra ją tu ta kże pa nie, któ rych
dru ży na jest w trze ciej li dze oraz ju nio -
rzy star si (pod okręg za brzań ski ŚZPN)
i old bo je ma ją cy mi strzo stwo po wia tu.
W klu bie dzia ła ją rów nież sek cje ska ta
spor to we go,  węd kar stwa spor to we go,
tramp ka rzy młod szych i szyb ko roz wi -
ja ją ca się sek cja jiu -jit su. Klub ma do -
brą, wciąż udo sko na la ną ba zę spor to -
wą. Przy bo isku do pił ki no żnej po -
wsta ło ostat nio za da sze nie dla pu blicz -
no ści, koszt któ re go po kry ła gmi na Pil -
cho wi ce, fun dusz so łec ki Wil czy 
i środ ki od stra te gicz ne go spon so ra
klu bu – fir my ATEX. 

„Wil ki” wal czą o awans

19 kwiet nia w ha li Miej skie go
Ośrod ka Spor tu i Re kre acji w Knu -
ro wie od był się Tur niej Pił ki Siat ko -
wej dla Dru żyn Mło dzie żo wych
Chłop ców Po wia tu Gli wic kie go.
Zwy cięz cą tur nie ju zo sta ła dru ży na
MKSR Py sko wi ce. II miej sce za ję ła re -
pre zen ta cja ZSTI, III – Gim na zjum nr
11. Naj lep szym za wod ni kiem roz gry -
wek wy bra no Ma te usza Ko wal czu ka, a
naj lep szym roz gry wa ją cym – Ma te usza
Pa zga na.
Po spor to wych zma ga niach przy szedł
czas na na gro dy – ka żda dru ży na ob da -

ro wa na zo sta ła pa -
miąt ko wym pu -
cha rem i dy plo -
mem. Ze spo ły 
z po dium otrzy ma -
ły pił ki siat kar skie.
Na gro dy wrę czy li
wi ce sta ro sta gli -
wic ki Ewa Jur czy -
ga, Alek san dra Pu -
cha ła ze Sta ro stwa
Po wia to we go w Gli wi cach oraz Zbi -
gniew Rab czew ski z MO SiR -u Knu -
rów. 

Im pre za zo sta ła zor ga ni zo wa na
przez Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -
cach oraz MO SiR Knu rów. (SoG)

Chłop cy pod siat ką

PTTK Od dział Zie mi Gli wic kiej
za pra sza na cie ka we wy -
ciecz ki tu ry stycz no -kra jo -
znaw cze.
� 16 ma ja – Gor ce: Obi do wa -
-Sta re Wier chy -Tur bacz 
� 22-31 ma ja – Piel grzym ka
Spiaz zi, La Sa let te, Lo ur des, Sa -
ra gos sa, Mont ser rat, Pa ryż
� 27-28 czerw ca – Wo kół Po gó -
rza Je zio ra Ro żnow skie go 

� 31 lip ca -7 sierp nia – Ru mu nia -
-Kar pa ty
� 22-23 sierp nia – Ba ra nów San -
do mier ski i Łań cut – per ły  Pod -
kar pa cia, Rze szów
� 2-14 lip ca 2016 r. – Ka li for nia

Bli ższe in for ma cje w biu rze
O/PTTK Gli wi ce, Ry nek 11, I pię -
tro  tel. 32 231-05-76, e -ma il: gli -
w i  c e p t t k @ p o c z  t a . o n e t . p l ,
http://gli wi ce.pttk.pl. (RG)

Cie ka we wy ciecz ki Wi dok z wie ży
Mo żna już po dzi wiać Zie mię Gli wic ką z wy -
so ko ści wie ży wi do ko wej Ko ścio ła pw.
Wszyst kich Świę tych w Gli wi cach.
Wej ścia na wie żę or ga ni zo wa ne są od 1 ma ja
do 30 wrze śnia w ka żdą nie dzie lę o godz.
16.00 i 17.00. W po zo sta łe dni ty go dnia gru py
na le ży zgła szać w Biu rze Od dzia łu PTTK Zie -
mi Gli wic kiej. Gru pa nie mo że li czyć mniej
niż 10 osób. Wej ście wy łącz nie z prze wod ni -
kiem.

(RG)

Re pre zen tan ci na sze go po wia tu w to wa rzy stwie go spo da rzy bie gu w Mit tel sach sen. 
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Na gro dy siat ka rzom wrę cza Ewa Jur czy ga, wi ce sta ro sta
gli wic ki.
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Da riusz Steu er i Ja cek To mic ki z me da la mi 
i pu cha ra mi zdo by ty mi na Mi strzo stwach
Ślą ska Stra ża ków.
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„Wil ki” (w zie lo nych stro jach) na swo im bo isku z „Tem pem” Pa niów ki.
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Od dział gli wic ki Dzien ni ka Za chod -
nie go pod su mo wał V Ju bi le uszo wy
Ple bi scyt Spor to wy. Po zna li śmy naj-
po pu lar niej szych spor tow ców, spor to-
we twa rze, ta len ty i wy da rze nia Gli wic
oraz po wia tu gli wic kie go w 2014 ro ku.

Ga la ple bi scy tu od by ła się 16 kwiet -
nia na sta dio nie Pia sta Gli wi ce. Przy -
by li na nią spor tow cy, dzia ła cze klu bo -
wi, lau re aci po przed nich ple bi scy tów,
sa mo rzą dow cy, po li ty cy i dzien ni ka rze.
Ga lę pro wa dzi ła „du sza” ple bi scy tu,
red. Mar le na Po lok -Kin – za stęp ca dy -
rek to ra Od dzia łu Śląsk Dzien ni ka Za -
chod nie go, a we wrę cza niu na gród
wspie rał ją red. Ja cek Sro ka – szef
dzia łu spor to we go tej ga ze ty. 

Spor to wą Twa rzą Po wia tu Gli wic -
kie go 2014 zo stał Bog dan Le śniow -
ski, zna ny bie gacz i spo łecz nik 
z Knu ro wa. Jest po my sło daw cą i wie -
lo krot nym uczest ni kiem szta fe ty na

fi nał Wiel kiej Or kie stry Świą tecz nej
Po mo cy i na Przy sta nek Wo od stock.
To uczest nik m.in. sze ściu ma ra to -
nów bo stoń skich. Miej sce dru gie 

w tej ka te go rii za jął Le szek Pię ta –
pre zes ULKS Pław nio wi ce, wie lo let -

ni tre ner i ani ma tor te ni sa sto ło we go,
zaś trze cie – Ro bert Czech mann
(UKS Eu gen Knu rów), tre ner trój bo -
ju si ło we go, wy cho waw ca me da li -

stów zna czą cych im prez spor to wych
ran gi kra jo wej. 

Ty tuł Naj po pu lar niej sze go Spor tow -
ca Po wia tu Gli wic kie go 2014 ode brał
pił karz Ariel Mno chy. To pod sta wo wy
za wod nik (od kil ku se zo nów) czwar to -
li go wej dru ży ny Jed ność 32 Przy szo wi -
ce, uta len to wa ny spor to wiec i świet ny
ko le ga na bo isku. Ariel gra ta kże w dru -
ży nie fut sa lo wej TS 10ka.pl Za brze.
Tuż za nim upla so wa ła się w ple bi scy -
cie Do ro ta To ma szew ska (UKS Eu gen
Knu rów), upra wia ją ca trój bój si ło wy,
mi strzy ni i re kor dzist ka Pol ski. Trze cie
miej sce w tej ka te go rii za jął Da mian
Dur kacz, bok ser Spar ta na Knu rów,
mistrz Ogól no pol skiej Olim pia dy Mło -
dzie ży, mistrz Ślą ska, ćwierć fi na li sta
Mi strzostw Eu ro py ka de tów. 

Spor to wym Ta len tem Ro ku 2014 
w po wie cie gli wic kim zo sta ła Syl wia
Mu lar czyk z UKS Eu gen Knu rów,
upra wia ją ca wy ci ska nie sztan gi le żąc.
Ma jąc 14 lat zdo by ła w ub. ro ku Mi -
strzo stwo Pol ski w Tar no brze gu oraz
zło to i sre bro na Mi strzo stwach Pol ski

Ju nio rek. Za wod nicz ka zo sta ła po wo -
ła na do ści słej ka dry na ro do wej i no mi -
no wa na do star tu w Mi strzo stwach
Świa ta Ju nio rek. 

Naj po pu lar niej szym Spor tow cem Gli -
wic 2014 zo sta ła Do mi ni ka Kos sa kow ska
– pły wacz ka z KP Si KRet Gli wi ce. Ty tuł
Spor to wej Twa rzy Gli wic 2014 otrzy ma li

wspól nie Mar cin Waw rzy nek i Ma riusz
Mró zek (UKS Mi le nium Gli wi ce), tre ne -
rzy pił ki no żnej pla żo wej. Spor to wym Ta -
len tem Ro ku 2014 w Gli wi cach zo sta ła

szta fe ta w skła dzie: Klau dia Szcze pa nik,
Ka ta rzy na Bo rys, Pa try cja Bar tosz, Pa try -
cja Hru zik z GKS -u Piast Gli wi ce. Za
Spor to we Wy da rze nie Ro ku 2014 w Gli -
wi cach uzna no I Mi strzo stwa Pol ski Do -
mów Dziec ka w fut sa lu, zor ga ni zo wa ne
przez Zbi gnie wa Ka łu żę w ha li Ja sna 31, 
a ta kże Tur niej Gwiazd im. Hen ry ka Ba łu -
szyń skie go, któ re go or ga ni za to rem jest
Woj ciech Ki jew ski.

Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach
na uro czy sto ści re pre zen to wa ła se kre -
tarz po wia tu Mag da le na Bud ny, któ ra
prze ka za ła li sty gra tu la cyj ne od sta ro -
sty Wal de ma ra Do mb ka zwy cięz com
ple bi scy tu w po wie cie. Lau re atom
gra tu lo wał rów nież po seł Bo rys Bud -
ka, je den z naj bar dziej uspor to wio -
nych par la men ta rzy stów (re gu lar nie
bie ga, star tu je w ma ra to nach i na ma -
wia wszyst kich do ama tor skie go bie -
ga nia). 

Part ne rem te go rocz ne go ple bi scy tu
by ło Cen trum Han dlo we Fo rum w Gli -
wi cach. 

(RG)

Spor to we asy 2014
Bog dan Le śniow ski, Ariel Mno chy i Syl wia Mu lar czyk to spor to we asy po wia tu gli wic kie go 2014 ro ku.

Zwy cięz cy po kro ili tort przy go to wa ny spe cjal nie na ich cześć. Pierw szy z le -
wej – Bog dan  Le śniow ski.

Ariel Mno chy od bie ra gra tu la cje od
Mag da le ny Bud ny, se kre tarz Po wia -
tu Gli wic kie go re pre zen tu ją cej sta -
ro stę Wal de ma ra Do mb ka.

Wie le atrak cji dla mło dych mi ło śni -
ków pod ró ży przy go to wu ją or ga ni -
za to rzy I Mię dzysz kol ne go Fe sti wa -
lu Pod ró żni cze go CAR PE DIEM. Jest
on ad re so wa ny dla uczniów gim-
na zjów i szkół śred nich po wia tu gli-
wic kie go oraz Gli wic. 
Fe sti wal od bę dzie się 1 czerw ca w Ze -
spo le Szkół im. I. J. Pa de rew skie go 
w Knu ro wie Tech ni kum nr 1 (ul. Szpi -
tal na 25) – po czą tek o godz. 9.00. 
W pro gra mie dwie czę ści, wy kła do wa
i kon kur so wa. Na pierw szą zło żą się
re la cje, re por ta że z pod ró ży i wy praw,
po ra dy i wska zów ki cen ne dla mi ło -
śni ków ni sko bu dże to we go pod ró żo -
wa nia oraz in struk cje, jak zor ga ni zo -
wać szkol ną, ta nią wy pra wę na ko niec
świa ta. W dru giej czę ści prze wi dzia no
trzy kon kur sy – na slaj dy pod ró żni cze,
na film z pod ró ży oraz na zdję cie 
z pod ró ży. 

Do 15 ma ja mo żna jesz cze zgła szać
się do kon kur su. Zgło sze nia na le ży wy -

sy łać na ad res ma ilo wy: fe sti wal car pe -
diem@gma il.com. Pro gram fe sti wa lu
oraz re gu la min kon kur su za miesz czo ne
są na stro nie: fb.com/fe sti wal Car pe -
Diem.

Fe sti wal jest pierw szą im pre zą, or -
ga ni zo wa ną wspól nie przez Ze spół
Szkół w Pil cho wi cach oraz Ze spół
Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro -
wie. Pa tro nat nad nim ob ję li sta ro sta
gli wic ki, pre zy dent Gli wic, pre zy dent
Knu ro wa i wójt Pil cho wic. 

Szko ła z Pil cho wic i „Pa de rek” 
w mar cu za war ły po ro zu mie nie 
o współ pra cy w za kre sie pro pa go wa nia
tu ry sty ki wśród dzie ci i mło dzie ży po -
wia tu gli wic kie go. Je go pod pi sa nie na -
stą pi ło na pod su mo wa niu VIII Szkol -
nej Eks pe dy cji, któ rą gim na zja li ści 
z Pil cho wic od by li pod czas fe rii do
Gru zji i Tur cji. Pierw szym wspól nym
przed się wzię ciem bę dzie wła śnie
CAR PE DIEM.

(RG) 

Pod ró żni cze CAR PE DIEM
59 mło dych sza chi stów (39 chłop -
ców i 20 dziew czy nek) wzię ło udzi-
ał w I Po wia to wym Tur nie ju Sza cho -
wym Szkół Pod sta wo wych, któ ry
od był się 17 kwiet nia w Szko le Pod-
sta wo wej nr 6 z Od dzia ła mi In te -
gra cyj ny mi w Py sko wi cach. 
W kla sy fi ka cji dru ży no wej na pierw -
szym miej scu upla so wa ła się Szko ła
Pod sta wo wa nr 6 z Py sko wic, dru gie
za ję ła Szko ła Pod sta wo wa z Po ni szo -
wic, trze cie wy wal czy ła Szko ła Pod sta -
wo wa nr 5 – rów nież z Py sko wic.

W kla sy fi ka cji ge ne ral nej, po ko nu -
jąc star szych ry wa li, wy grał Piotr Gro -
dzic ki (SP 6 Py sko wi ce, 2 kla sa) uzy -
sku jąc mak sy mal ną ilość punk tów. Ko -
lej ne miej sca z tą sa mą ilo ścią punk tów
(o ko lej no ści miejsc za de cy do wał tzw.
w sza chach Bu ch holz) za ję li: Łu kasz
Wój cik i Mi łosz Wój to wicz z So śni co -
wic, Ka mil Je leń (Pniów), Ke vin Bed -
na rek i Piotr Opiel ka (SP 6 Py sko wi ce). 

W po szcze gól nych ka te go riach na
pierw szych miej scach upla so wa li się:

Mar ty na Mi chal ska, Piotr Gro dzic ki
(oboje SP 6 Py sko wi ce), Mar ty na
Kacz mar czyk (SP Po ni szo wi ce) i Łu -
kasz Wój cik.  Spe cjal ne dy plo my
otrzy ma li ta kże naj młod sza za wod nicz -
ka – Mar ty na Gro dzic ka (SP 6 Py sko -

wi ce) i naj młod szy za wod nik – Okta -
wian Ry dzew ski (SP 5 Py sko wi ce).

Or ga ni za to rem im pre zy by ło Sto wa rzy -
sze nie Lu dzie Mia sta, zo sta ła na nią udzie lo -
na do ta cja ze środ ków Po wia tu Gli wic kie go.

(SoG)

Młodzi mistrzowie szachów

Naj młod si po ka za li, że świet nie ra dzą so bie z trud ną grą.
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Lau re aci ple bi scy tu Dzien ni ka Za chod nie go waz z oso ba mi, któ re gra tu lo wa ły im spor to wych suk ce sów.
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Ten prze pis krą ży po in ter ne cie,
cie szy się rów nież du żą po pu lar no -
ścią wśród pań pra cu ją cych w Sta -
ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach.
Kto raz zo ba czył to cia sto i je skosz-
to wał, chce je ko niecz nie upiec.
Po le ca my!  
Skład ni ki
� 450 g mro żo ne go szpi na ku, roz drob -
nio ne go
� 1 1/3 szklan ki cu kru
� 1 1/3 szklan ki ole ju
� 3 jaj ka (osob no biał ko i żółt ko)
� 2 szklan ki mą ki
� 3 ły żecz ki prosz ku do pie cze nia
� ~ 400 ml śmie ta ny 30% lub 36%
� 2 cu kry wa ni lio we

� 2 „śmie tan fi xy”
� 1 gra nat
Wy ko na nie

Szpi nak roz mro zić i od są czyć na
sit ku (jak naj moc niej, by „ma sa” by ła

su cha). Biał ka ubić na pia nę. Po wo li
do da wać cu kier. Kie dy pia na bę dzie

bia ła i sztyw na, po wo li do da wać żółt -
ka (po je dyn czo), ca ły czas ubi ja jąc.
Do ma sy po wo li do le wać olej. Kie dy
olej bę dzie zmie sza ny, od lać kil ka ły -
żek ma sy do szpi na ku i zblen do wać
go. Do ma sy ja jecz nej do da wać na
prze mian po ły żce prze sia nej z prosz -
kiem mą ki i zblen do wa ne go szpi na ku.
Go to wą ma sę prze lać do wy ło żo nej
pa pie rem tor tow ni cy (ok. 25 cm) 
i piec ok. 1 godz. (do su che go pa tycz -
ka) w temp. 180°C. Po upie cze niu
prze stu dzić. Od ciąć ok. 1/3 cia sta
(„gór kę”). Śmie ta nę ubić z cu krem 
i fi xem. Wy ło żyć na spód. Po zo sta łą
1/3 po kru szyć na śmie ta nę. Ozdo bić
gra na tem. Fo to: A. Wo cła wek

Po la tach do Żer ni cy w gmi nie Pil-
cho wi ce po wró ci ła wie lo wie ko wa
tra dy cja – pro ce sja kon na, or ga ni -
zo wa na w Po nie dzia łek Wiel ka -
noc ny.
Ten nie zwy kle sta ry zwy czaj ma na ce -
lu upro sze nie bło go sła wień stwa i do -
bre go uro dza ju na po lach. Przy wró cił
go przed ro kiem w Żer ni cy In ge mar
Klos. – Pro ce sja by ła u nas od nie pa -
mięt nych cza sów – przy po mi na ten mi -
ło śnik ślą sko ści. – Prze rwa na stą pi ła 
w cza sie woj ny i trwa ła do 1948 ro ku,
a po tem re ak ty wo wa li ją księ ża 
z Ostro py i Żer ni cy. Jed nak u nas w la -
tach 50. znów za prze sta no tej tra dy cji.
Gdy mo je cór ki 10 lat te mu za czę ły
jeź dzić kon no, wy bra łem się z ni mi na

pro ce sję do Ostro py, by li śmy też w Pie -
tro wi cach Wiel kich pod Ra ci bo rzem.
To za in spi ro wa ło mnie, że by przy wró -
cić tę tra dy cję w Żer ni cy.

W ub. ro ku w tu tej szej pro ce sji
wzię ło udział 11 jeźdź ców, brycz ka 
i dwa wo zy, a w tym by ło już 15 jeźdź -
ców, brycz ka i trzy wo zy. Pro ce sja roz -
ra sta się więc i jest na dzie ja, że tym ra -
zem już tra dy cja na do bre po wró ci do
Żer ni cy.

Jeźdź cy wy ru szy li spod ko ścio ła św.
Mi cha ła Ar cha nio ła, a na stęp nie prze -
je cha li przez Żer ni cę i Nie bo ro wi ce.
Miesz kań cy chęt nie przy łą czy li się do
wy da rze nia, nie za bra kło rów nież
przed sta wi cie li sa mo rzą du, w tym sta -
ro sty gli wic kie go Wal de ma ra Do mb ka

i wój ta Pil cho wic Ma cie ja Go gul li.
Pro ce sji to wa rzy szy li du chow ni na cze -
le z pro bosz czem ks. Mar kiem Wi niar -
skim. Po dro dze jej uczest ni cy mie li
przy sta nek w Nie bo ro wi cach, gdzie za -
trzy ma li się na krót kie na bo żeń stwo, 
a na stęp nie soł tys Ge rard Gar czorz
pod jął ich ko ło czem. 

Mi mo nie sprzy ja ją cej po go dy
jeźdź cy przez kil ka go dzin krą ży li po
oko li cy. Pro ce sję za koń czy ło we so łe
spo tka nie w do mu kul tu ry w Żer ni cy,
na któ rym by ły kon kur sy dla dzie ci 
i do ro słych. Ich zwy cięz cy ode bra li na -

gro dy ufun do wa ne przez spon so rów.
Wszy scy uczest ni cy pro ce sji otrzy ma li
dy plo my i pa miąt ko we sta tu et ki. Wy ró -
żnio no ta kże jej naj star sze go i naj młod -

sze go. Se nio -
rem pro ce sji
by ła Elf ry da
Przy by ła, któ -
ra ode bra ła
upo mi nek sta -
ro sty gli wic -
kie go. Z ko lei
n a j  m ł o d  s z ą
uczest nicz ką
zo sta ła Pau li -
na Gar czorz,
ob da ro wa na
upo min kiem
wój ta gmi ny
Pil cho wi ce.

W a r  t o
przy po mnieć,

że w wiej skich czę ściach Gór ne go Ślą -
ska aż do ostat niej woj ny za cho wa ła się
tra dy cja wiel ka noc nych pro ce sji  wo -
kół wsi, za rów no pie szych, jak i kon -

nych. Pie sze pro ce sje urzą dza ne są na -
dal w dwóch wsiach na sze go po wia tu:
Świ biu i Wi śni czach. Wcze snym po -
ran kiem w Wiel ka noc ny Po nie dzia łek
spo ty ka ją się mę żczyź ni, by pro ce syj -
nie ob cho dzić wieś i po la, uświę ca jąc
je śpie wem i mo dli twą. Za koń cze nie
pro ce sji na stę pu je na na bo żeń stwie po -
ran nym w ko ście le. 

Znacz nie bar dziej uro czy ste są
pro ce sje kon ne, zna ne przed wie ka -
mi po wszech nie na ca łym Ślą sku, 
a kul ty wo wa ne w okre sie po wo jen -
nym we wsiach pod gli wic kich
(Ostro pa i Wój to wa Wieś, któ re
obec nie wcho dzą w skład Gli wic), 
w oko li cach Ra ci bo rza i Głub czyc.
Do dziś oby czaj ten pie lę gno wa ny
jest m.in. w Ostro pie. Tam tej sze
pro ce sje od by wa ją się co naj mniej
od po ło wy XVII wie ku. 

(RG, MFR)
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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
Ba ra nek. Ma te ria ły pro mo cyj ne Po wia -
tu Gli wic kie go otrzy mu ją: Ma ria Suc -
ker, Ma tyl da Su mień oraz Ery ka Za -
biel ska. 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 21 ma ja
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. Pro pa go wa nie cze go wśród dzie ci 
i mło dzie ży sta ło się ele men tem współ -
pra cy pod pi sa nej przez ZS im. I.J. Pa -
de rew skie go w Knu ro wie i Ze spół
Szkół w Pil cho wi cach?
2. Cen trum… Gli wi ce – tam od by ła się
dru ga część mar co wej se sji Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go.   

3. Świę ty, pa tron stra ża ków.  
4. Eg za min doj rza ło ści. 
5. Miej sco wość w gmi nie Pil cho wi ce.
Tam od by ła się kon na pro ce sja wiel ka -
noc na.
6. Kwiat w kształ cie dzwo necz ków. 
7. Po wiat gli wic ki to powiat ziem ski
czy grodz ki?

Py ta nia do krzy żów ki:

WIADOMOŚCI POWIATU GLIWICKIEGO 
Redaktor naczelna: Romana Gozdek Zespół: Magdalena Fiszer-Rębisz, Sonia Guzik 

Skład: Aniela Olbrzymek
Wydawca: Starostwo Powiatowe w Gliwicach, 

ul. Zygmunta Starego 17, 44-100 Gliwice, 
tel. 32 332 66 65, 32 332 66 53 

e-mail: redakcja@starostwo.gliwice.pl                   www.powiatgliwicki.pl 
Redakcja nie zwraca niezamówionych materiałów, zastrzega sobie prawo do

dokonywania skrótów, przeredagowań i zmiany tytułów. Przekazanie tekstów i zdjęć
do redakcji jest równoznaczne z udzieleniem wydawcy licencji niewyłącznej na ich

druk i prezentację w internecie.
Druk: Polskapresse, Oddział Poligrafia, Drukarnia Sosnowiec   Nakład: 10 000 egzemplarzy. 

WIADOMOŚCI POWIATU GLIWICKIEGO 
są bezpłatnym miesięcznikiem
samorządowym, wydawanym 

ze środków Powiatu Gliwickiego. 

Świat niy wy wro co se dnym do go ry
Maj nom roz kwi to – ta ko ma tu ry.

Piyr sze ko mu ni je
Przi ko mu ni jach wio sna roz bly sko
Wie la do bre go du sza z tym zy sko.

Bro ni sław Wą tro ba

Ślą ska frasz ka

Wio sna na sza

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 wrót wie ko wej tra dy cji

W pro ce sjach kon nych nie gdyś jeź dzi li tyl ko mę żczyź ni, te raz się to zmie ni ło
i w Żer ni cy mo żna by ło zo ba czyć w niej wie le dziew cząt. 
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Spraw dzo ny prze pis

Cia sto Mech

Jeźdź com to wa rzy szy ła brycz ka – w któ rej je chał m.in. sta ro sta Wal de mar
Do mbek – oraz wo zy kon ne. 

Wszyst kim do wo dził In ge mar Klos, dzię ki któ re mu wie lo wie -
ko wa tra dy cja po wró ci ła do gmi ny Pil cho wi ce.


