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Przed na mi wy bo ry sa mo rzą do we 16 li sto pa da.
Bę dą to pierw sze wy bo ry zor ga ni zo wa ne
według no we go Ko dek su wy bor cze go, któ ry
wszedł w ży cie w 2011 r. Wpro wa dził on istot ne
zmia ny do ty czą ce za sad i spo so bów gło so wa -
nia. War to się z ni mi za po znać.

W cza sie tych wy bo rów za de cy du je my, kto bę dzie
wło da rzem na szej gmi ny/mia sta (wój tem, bur mi -
strzem lub pre zy den tem) oraz wy bie rze my rad nych
gmin nych/miej skich, po wia to wych i wo je wódz kich.
Są to wy jąt ko wo waż ne wy bo ry, bo w tej ka den cji sej -
mi ki wo je wódz kie roz dzie lą aż 40 proc. ostat niej, naj -
więk szej tran szy środ ków unij nych. To wła śnie wła -
dze gmi ny/mia sta, po wia tu i wo je wódz twa de cy du ją
w spra wach, któ re naj bar dziej wpły wa ją na na sze ży -
cie, ta kich jak szko ły, szpi ta le, przy chod nie, dro gi,
ko mu ni ka cja pu blicz na, bez pie czeń stwo w oko li cy,
do my kul tu ry, bi blio te ki, mu zea i te atry. Za chę ca my
wszyst kich do gło so wa nia. 

W wy bo rach sa mo rzą do wych, ina czej niż np.
w par la men tar nych, mo że my gło so wać wy łącz nie
w miej scu sta łe go za miesz ka nia. Za zwy czaj po kry wa
się ono z miej scem za mel do wa nia, ale je śli tak nie
jest, mo że my zło żyć wnio sek o wpi sa nie do sta łe go
re je stru wy bor ców w urzę dzie gmi ny, w któ rej sta le
za miesz ku je my.  

W wy bo rach sa mo rzą do wych znaj dą za sto so wa nie
dwa głów ne ty py sys te mów wy bo rów – więk szo ścio wy
(w jed no man da to wych okrę gach wy bor czych) oraz pro -
por cjo nal ny. Ten pierw szy zna my z wy bo rów do Se na -
tu, zaś dru gi obo wią zu je w wy bo rach do Sej mu. Sys tem
więk szo ścio wy opar ty na jed no man da to wych okrę gach
wy bor czych obo wią zu je w wy bo rach do wszyst kich rad
gmin/miast w po wie cie gli wic kim. W wy bo rach rad -
nych po wia tu oraz rad nych sej mi ku wo je wódz twa sto -
so wa ny bę dzie sys tem pro por cjo nal ny.

Na to miast wój tów, bur mi strzów i pre zy den tów
miast wy bie rze my w wy bo rach bez po śred nich na za -
sa dach ana lo gicz nych jak pre zy den ta RP. Zwy cięz cą
jest kan dy dat, któ ry uzy ska wię cej niż po ło wę waż nie
od da nych gło sów. Je że li ża den kan dy dat nie uzy ska
po par cia wię cej niż po ło wy wy bor ców, ko niecz ne bę -
dzie prze pro wa dze nie dru giej tu ry gło so wa nia,
do któ rej kwa li fi ku je się dwóch kan dy da tów z naj lep -

szym wy ni kiem w pierw szej tu rze. Dru ga tu ra od bę -
dzie się 30 li sto pa da.

No wy, jed no man da to wy sys tem wy bo ru rad nych
gmin/miast jest bar dzo pro sty. Gmi na jest po dzie lo na
na ty le okrę gów wy bor czych, ile man da tów jest
do ob sa dze nia w da nej ra dzie. Na na szym te re nie wy -
bio rze my pięt na stu rad nych w gmi nach do 20 tys.
miesz kań ców oraz dwu dzie stu je den w gmi nach
do 50 tys. miesz kań ców.

W każ dym okrę gu jed no man da to wym wy bie ra my
tyl ko jed ne go rad ne go. Zo sta je nim kan dy dat, któ ry
uzy skał naj więk szą licz bę gło sów. Nie mu si jed nak
otrzy mać po par cia więk szo ści gło su ją cych czy
upraw nio nych do gło so wa nia w da nym okrę gu –
do zwy cię stwa wy star czy więk szość względ na. Nie
ma też zna cze nia wy nik ko mi te tu wy bor cze go da ne go
kan dy da ta w ska li ca łej gmi ny. Sys tem gło so wa nia
w okrę gu jed no man da to wym jest za tem bar dzo pro sty
– każ dy ko mi tet zgła sza tyl ko jed ne go kan dy da ta, tak
sa mo wy bor ca mo że po przeć tyl ko jed ne go kan dy da -
ta i tyl ko kan dy dat z naj lep szym re zul ta tem wcho dzi
do ra dy gmi ny.

Na to miast w wy bo rach do rad po wia tu obo wią -
zu je sys tem pro por cjo nal ny z 5-pro cen to wym pro -
giem wy bor czym. Da ny ko mi tet wy bor czy uczest -
ni czy w po dzia le man da tów, je śli za gło su je na nie -
go co naj mniej 5 proc. wy bor ców. Są to za sa dy
ana lo gicz ne do obo wią zu ją cych w wy bo rach sej -
mo wych. Gło su je my w okrę gach wie lo man da to -
wych, a po dzia łu man da tów po mię dzy li sty kan dy -
da tów do ko nu je się pro por cjo nal nie do łącz nej
licz by waż nie od da nych gło sów na kan dy da tów
da nej li sty. 

W pię ciu okrę gach, na któ re po dzie lo ny zo stał po -
wiat gli wic ki, wy bie rać bę dzie my od 3 do 8 rad nych
– w su mie bę dzie ich 23. 3 rad nych wy bio rą miesz -
kań cy Py sko wic, 3 – gmin To szek i Wie lo wieś, 4 –
gmin Ru dzi niec i So śni co wi ce, 5 – gmin Gie rał to wi -
ce i Pil cho wi ce oraz 8 – Knu ro wa. 

Rad nych sej mi ku wo je wódz twa wy bie rze my tak że
w okrę gach wie lo man da to wych i w sys te mie pro por -
cjo nal nym z za sto so wa niem 5-pro cen to we go pro gu
wy bor cze go. 

Dokoczenie na str. 14

Wy bierz – sa mo rzą do wo!

Tak gło so wa li śmy w Knu ro wie przed czte re ma la ty. Za chę ca my, by i w tych wy bo rach nie za bra kło Two -
je go gło su.
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Na stał se zon grzew czy, a wraz z nim
po wró cił pro blem śmier dzą cych dy -
mów wy do by wa ją cych się z ko mi nów
pie ców, w któ rych do mow ni cy pa lą,
czym po pad nie. Do pa le nisk tra fia ją
m.in. pla sti ko we opa ko wa nia, gu mo we
opo ny i nie wia do mo co jesz cze. Efekt
jest ta ki, że od dy cha my po wie trzem,
któ re w ogó le się do te go nie na da je.

W ulot ce znaj dzie cie in for ma cje
o tym, ja kie za gro że nie dla zdro wia

stwa rza pa le nie od pa dów w do mo wych
pie cach – a mo że po wo do wać m.in. za -
cho ro wa nie na ast mę czy no wo two ry
zło śli we. Są tam też wska zów ki, jak
każ dy z nas mo że za po bie gać ni skiej
emi sji. Przy po mi na my w niej rów nież
naj waż niej sze prze pi sy praw ne, okre -
śla ją ce te kwe stie, w tym mó wią ce
o od po wie dzial no ści kar nej za ta kie za -
nie czysz cza nie śro do wi ska. 

(RG)

Tyl ko nie truj…
Do te go wy da nia WPG do łą czo na jest ulot ka. Ostrze ga przed skut ka mi spa -
la nia śmie ci w pa le ni skach do mo wych.

Kop cą ce po nad mia rę ko mi ny to nie ste ty czę sty wi dok na na szych osie -
dlach.
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Se sja, któ ra od by ła się 30 paź dzier ni ka, roz po -
czę ła się mi łym ak cen tem. Rad na Sej mi ku Wo -
je wódz twa Ślą skie go, Mał go rza ta Tkacz -Ja nik
zło ży ła Ra dzie oraz Za rzą do wi Po wia tu Gli wic -
kie go po dzię ko wa nia za uda ną współ pra cę
w koń czą cej się ka den cji. – To do bry przy kład
współ dzia ła nia sa mo rzą du po wia to we go i wo je -
wódz kie go – mó wi ła, przy po mi na jąc m.in. kon -
fe ren cję „De mo kra cja ener ge tycz na”, zor ga ni -
zo wa ną w kwiet niu br. w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach. Na ko niec rad na ob da ro wa -
ła sta ro stę Mi cha ła Nie szpor ka – jak przy sta ło
na pro pa ga tor kę idei eko lo gicz nych – barw nym
bu kie tem je sien nych li ści.

W kli ma cie pod su mo wań to czył się tak że na -
stęp ny punkt po rząd ku se sji – przed sta wie nie
spra woz dań z pra cy ko mi sji ra dy w 2014 r.
Przy bli ży li je rad nym prze wod ni czą cy wszyst -
kich sze ściu sta łych ko mi sji. 

Pod ob ra dy tra fi ło na tej se sji osiem pro jek -
tów uchwał. Sie dem z nich zo sta ło przy ję tych
jed no gło śnie. Dwie pierw sze do ty czy ły skarg
na dzia ła nie dy rek to ra Po wia to we go Cen trum
Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach. Pierw sza
uchwa ła uzna ła zło żo ną skar gę za bez za sad ną,
a dru ga zle ci ła Ko mi sji Re wi zyj nej zba da nie za -
rzu tów za war tych w ko lej nej skar dze. Obie
skar gi zło ży ła peł no moc nicz ka pań stwa Mag -
dzia ków, Alek san dra Chmiel. Pa ni peł no moc nik
by ła obec na na se sji i zwró ci ła się do sta ro sty
z py ta nia mi do ty czą cy mi sy tu acji tej ro dzi ny za -
stęp czej, na któ re otrzy ma ła od po wiedź Mi cha -
ła Nie szpor ka.

Mo cą na stęp nych uchwał rad ni: przy ję li „Po -
wia to wy pro gram za po bie ga nia prze stęp czo ści
oraz ochro ny bez pie czeń stwa oby wa te li i po -
rząd ku pu blicz ne go”; zmie ni li wcze śniej szą
uchwa łę do ty czą cą usta le nia za dań z za kre su re -

ha bi li ta cji za wo -
do wej i spo łecz -
nej oraz za trud -
nie nia osób nie -
peł no spraw nych
fi nan so wa nych ze środ ków PFRON; okre śli li
szcze gó ło we wa run ki umo rze nia, od ro cze nia
ter mi nu płat no ści, roz ło że nia na ra ty lub od stą -
pie nia od usta le nia opła ty za po byt dziec ka
w pie czy za stęp czej. 

Ra da pod ję ła tak że dwie uchwa ły do ty czą ce
fi nan sów po wia tu: w spra wie zmian w wie lo let -
niej pro gno zie fi nan so wej Po wia tu Gli wic kie go
na la ta 2014-2017 oraz w spra wie zmian
w uchwa le bu dże to wej Po wia tu Gli wic kie go
na 2014 r. Zmia ny te wy ni ka ją z bie żą cych po -
trzeb, ta kich jak np. re ali za cja pro jek tów unij -
nych czy za dań in we sty cyj nych, któ re rad nym
przed sta wi ła skarb nik Po wia tu Gli wic kie go,

Ma ria Owcza rzak -Siej ko.
Z po rząd ku ob rad zdję ty zo stał na to miast

pro jekt uchwa ły w spra wie Sta no wi ska Ra dy
Po wia tu Gli wic kie go do ty czą ce go ko rzy sta nia
z klau zu li su mie nia przez le ka rzy bro nią cych
ży cia dzie ci nie na ro dzo nych, zgło szo ny
na wnio sek gru py czte rech rad nych.

Przy po mi nam, że wszyst kie uchwa ły, a tak że
in ter pe la cje, za py ta nia, wnio ski i oświad cze nia
rad nych, jak rów nież od po wie dzi na nie za -
miesz cza ne są w Biu le ty nie In for ma cji Pu blicz -
nej po wia tu, gdzie też od sy łam wszyst kich za in -
te re so wa nych te ma ty ką sa mo rzą do wą. Na to -
miast ma te ria ły przy go to wy wa ne na se sje
umiesz cza ne są na stro nie in ter ne to wej po wia tu
www.po wiat gli wic ki.pl, w za kład ce Po wiat Gli -
wic ki/In for ma tor Ra dy Po wia tu.

Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
TA DE USZ MA MOK 

Spo tka nie od by ło się w Do mu Kul tu ry w Knu ro wie -Szczy -
gło wi cach. Wzię li w nim udział wło da rze gmin i po wia tów
z te re nu woj. ślą skie go, w tym rów nież z po wia tu gli wic -
kie go. W po sie dze niu uczest ni czył wo je wo da ślą ski Piotr
Li twa. Ja ko go spo darz Zie mi Gli wic kiej uczest ni ków po -
wi tał sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek. 

Po sie dze nie po świę co ne by ło kwe stiom zwią za nym
z moż li wo ścia mi do fi nan so wa nia pro jek tów de dy ko wa -
nych ma łym i śred nim gmi nom wo je wódz twa ślą skie go
w ra mach pro ce du ry kon kur so wej w RPO WSL 2014-2020
oraz ak tu ali za cji Pro gra mu Ochro ny Po wie trza dla Wo je -
wódz twa Ślą skie go. Spo tka nie by ło rów nież oka zją
do pod su mo wa nia po sie dzeń Kon wen tu Bur mi strzów
i Wój tów w mi ja ją cej ka den cji sa mo rzą do wej. Nie za bra -
kło także cza su na dys ku sje i py ta nia, zwią za ne z oma wia -
ny mi za gad nie nia mi.

Ślą ski Zwią zek Gmin i Po wia tów to sto wa rzy sze nie,
któ re go mi sją jest służ ba na rzecz spo łecz no ści lo kal nych

i sa mo rzą dów te ry to rial nych
na sze go wo je wódz twa. W ra -
mach związ ku zrze szo nych
jest obec nie 117 gmin (w tym
wszyst kie 19 miast na pra wach
po wia tu) i 8 po wia tów re gio nu
ślą skie go. Te ren je go dzia ła nia
za miesz ku je tym sa mym pra -
wie 4 mln miesz kań ców. 

– Wszyst kie po dej mo wa ne przez zwią zek ini cja ty wy
i dzia ła nia słu żą in te gra cji re gio nu i roz po wszech nia niu
naj lep szych wzor ców w za kre sie roz wo ju lo kal ne go – wy -
ja śnia sta ro sta Mi chał Nie szpo rek. – Dzia łal ność Ślą skie go
Związ ku Gmin i Po wia tów opie ra się na idei współ pra cy
z in ny mi or ga ni za cja mi – za rów no kra jo wy mi, jak i za gra -
nicz ny mi – któ re wspól nie z na mi re ali zu ją róż no rod ne
przed się wzię cia słu żą ce sty mu lo wa niu roz wo ju re gio nu. 

(RG)
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Mam tu na my śli za rów no pro jek ty spo łecz ne – z za -
kre su edu ka cji, kul tu ry czy po mo cy spo łecz nej, jak
i przed się wzię cia in we sty cyj ne. Mu szę pod kre ślić,
że w kwe stii efek tyw ne go wy ko rzy sty wa nia środ -
ków unij nych mo że my się po szczy cić bo ga tym już
do świad cze niem. Wszyst ko za czę ło się jesz cze
przed przy stą pie niem Pol ski do UE, gdy Po wiat Gli -
wic ki zde cy do wał się na re ali za cję przed się wzięć fi -
nan so wa nych ze środ ków przed ak ce syj nych, po tem
– po 2004 r. – zdo by wał dal sze do świad cze nia ja ko
be ne fi cjent wdra ża ją cy ko lej ne pro jek ty. Jed nak naj -
wię cej środ ków unij nych wpły nę ło do bu dże tu po -
wia tu w la tach 2010-2014. Su ma rycz na war tość pro -
jek tów re ali zo wa nych przez Po wiat Gli wic ki w tym
okre sie prze kro czy ła 43 mln zło tych.

Od bior cą znacz nej czę ści wspar cia pro jek to we go
by li ucznio wie i na uczy cie le. Dzię ki do fi nan so wa niu
UE do po sa żo ne zo sta ły szkol ne pra cow nie i sa le, na -
uczy cie le mo gli pod no sić swo je kwa li fi ka cje za wo -
do we, a ucznio wie – uczest ni czyć w sta żach, prak ty -
kach, kur sach oraz in nych za ję ciach do dat ko wych
roz wi ja ją cych ich pa sje oraz po sze rza ją cych wie dzę
i umie jęt no ści. 

Du ża część pro jek tów do ty czy ła ła go dze nia pro -
ble mów spo łecz nych, nie bra ko wa ło też przed się -
wzięć ma ją cych na ce lu wspie ra nie i pro mo wa nie lo -
kal nej kul tu ry – np. kam pa nia pro mo cyj na po świę -
co na ślą skim tra dy cjom i le gen dom czy pu bli ka cja
o drew nia nych ko ściół kach. Jed nym z za kła da nych
efek tów tych pro jek tów by ło pod nie sie nie atrak cyj -
no ści tu ry stycz nej po wia tu gli wic kie go. Te mu ce lo -
wi słu ży ła rów nież re ali za cja kil ku in nych przed się -
wzięć – zor ga ni zo wa no trzy im pre zy ple ne ro we pro -
mu ją ce ofer tę tu ry stycz ną po wia tu, a przede wszyst -
kim za in we sto wa no w roz wój tu ry sty ki ro we ro wej
na te re nie na sze go po wia tu – ozna ko wa no 211,5 km
tras ro we ro wych, ok. 50 km zmo der ni zo wa no, utwo -
rzo no cen tra tu ry sty ki ro we ro wej i miej sca po sto jo -
we.

Dzię ki unij ne mu do fi nan so wa niu moż li we też by ły
in ne in we sty cje – prze pro wa dzo no ter mo mo der ni za cję
bu dyn ków DPS -u „Za me czek” w Kuź ni Nie bo row -
skiej i Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go przy ul.
Szpi tal nej 25 w Knu ro wie. Do do fi nan so wa nia w ra -
mach Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je -
wódz twa Ślą skie go wy bra no tak że trzy „dro go we” pro -
jek ty: obej mu ją ce prze bu do wę mo stów w Pław nio wi -
cach i Le bo szo wi cach oraz po łą cze nie DK 408 i DK 40
z DK 88 w Rze czy cach od cin ka mi dróg po wia to wych
od miej sco wo ści Ra cho wi ce do Klesz czo wa.

Po wiat gli wic ki za spra -
wą unij ne go do fi nan so wa -
nia otwie ra się na no wo -
cze sność. Na te re nie
wszyst kich gmin i w bu -
dyn ku sta ro stwa po wsta ły pu blicz ne punk ty do stę pu
do In ter ne tu, a w na szym urzę dzie wdro żo no m.in. Sys -
tem In for ma cji Prze strzen nej. Nie za po mi na się też
o oso bach za gro żo nych wy klu cze niem cy fro wym –
do nich ad re so wa ny jest trwa ją cy obec nie pro jekt za -
pew nia ją cy sprzęt kom pu te ro wy i do stęp do In ter ne tu
m.in. oso bom nie peł no spraw nym, wy cho wan kom ro -
dzin za stęp czych i zdol nej mło dzie ży. 

Pra gnę pod kre ślić, że re ali za cja pro jek tów do fi -
nan so wa nych ze środ ków unij nych to za ra zem do -
sko na ła oka zja do bu do wa nia współ pra cy, za rów no
z gmi na mi, o za się gu po wia to wym – cze go przy kład
sta no wi ła re ali za cja pro jek tów do ty czą cych PIAP -
-ów czy tras ro we ro wych – jak i po nadre gio nal nej
lub po nadna ro do wej. 

O ja ko ści na szych pro jek tów świad czą przy zna ne
ty tu ły. W ostat nim cza sie w ra mach kon kur su „In no -
wa cyj ny sa mo rząd” Po wiat Gli wic ki zo stał lau re -
atem w ka te go rii „Two rze nie Spo łe czeń stwa In for -
ma cyj ne go” za pro jekt „No wo cze sność, po stęp, in te -
gra cja – roz wój back -of fi ce w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach”. Wcze śniej pro jekt „W kra inie
utop ków i wo dze nia niedź wie dzia – pro mo cja ślą -
skiej kul tu ry lu do wej na przy kła dzie zwy cza jów, ob -
rzę dów i le gend po wia tu gli wic kie go” zo stał uho no -
ro wa ny w kon kur sie „Sa mo rzą do wy li der za rzą dza -
nia” ty tu łem lau re ata w dzie dzi nie kul tu ry, a za „Za -
ple cze ak tyw nej tu ry sty ki ro we ro wej dla miesz kań -
ców za chod niej czę ści sub re gio nu cen tral ne go” Po -
wiat Gli wic ki zo stał lau re atem w dzie dzi nie spor tu
i re kre acji. W dzie dzi nie po moc spo łecz na wy róż nie -
nie przy zna no pro jek to wi „Do bry start w sa mo dziel -
ność” re ali zo wa ne mu przez Po wia to we Cen trum Po -
mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach. 

Ko rzy sta jąc z oka zji pra gnę po dzię ko wać wszyst -
kim, któ rych do bra pra ca i du że za an ga żo wa nie zło -
ży ły się na suk ce sy mi ja ją cej ka den cji – rad nym,
człon kom Za rzą du Po wia tu oraz skarb ni ko wi i se -
kre ta rzo wi Po wia tu Gli wic kie go, a tak że dy rek to rom
na szych jed no stek or ga ni za cyj nych, na czel ni kom
wy dzia łów sta ro stwa oraz pra cow ni kom urzę du.
Dzię ku ję rów nież wło da rzom gmin za współ dzia ła -
nie dla do bra wszyst kich miesz kań ców na sze go
pięk ne go po wia tu gli wic kie go.

Sta ro sta gli wic ki MI CHAŁ NIE SZPO REK

WIE ŚCI Z SE SJI
Za na mi paź dzier ni ko wa se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. By -
ła to przed ostat nia już se sja na szej Ra dy w mi ja ją cej ka den -
cji. Po raz ostat ni – o ile nie za ist nie ją ja kieś nie prze wi dzia ne
oko licz no ści – spo tka my się 13 li sto pa da.

2 www.powiatgliwicki.pl

Wspól nie moż na wię cej
Ostat nie w tej ka den cji sa mo rzą do wej po sie dze nie Kon wen tu Bur mi strzów i Wój tów
Ślą skie go Związ ku Gmin i Po wia tów zor ga ni zo wa ne zo sta ło 17 paź dzier ni ka w Knu -
ro wie.

Ra zem z Unią
Na do bre pod su mo wa nie mi ja ją cej ka den cji po wia tu du ży wpływ mia ły
środ ki UE. To wła śnie w la tach 2010-2014 uda ło się nam zre ali zo wać naj -
wię cej unij nych pro jek tów. 

Pod czas paź dzier ni ko wej se sji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. 
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Od le wej: sta ro sta Mi chał
Nie szpo rek, któ ry ja ko go -
spo darz Zie mi Gli wic kiej po -
wi tał uczest ni ków spo tka -
nia, wo je wo da Piotr Li twa,
Ire ne usz Czech – wójt Gmi -
ny Ko cha no wi ce i ko or dy -
na tor Kon wen tu Bur mi strzów
i Wój tów, Adam Rams – pre -
zy dent Knu ro wa oraz Fer dy -
nand Mor ski – dy rek tor Ślą -
skie go Związ ku Miast i Po -
wia tów.

Wśród uczest ni ków nie
za bra kło przed sta wi -
cie li na szych gmin.
Od le wej: Krzysz tof
Ob rzut – wójt Ru dziń -
ca, Grze gorz Kup czyk
– bur mistrz Tosz ka, Wa -
cław Kę ska – bur mistrz
Py sko wic, Jo achim
Bar giel – wójt Gie rał to -
wic oraz Piotr Du dło –
se kre tarz Mia sta Knu -
ro wa.
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Ko lej ny pro jekt unij ny
re ali zo wa ny przez Po -
wiat Gli wic ki zy skał
ogól no pol skie uzna -
nie.

27 paź dzier ni ka w Sa li
Ko lum no wej Sej mu RP
od by ła się kon fe ren cja
„In no wa cyj ny Sa mo -
rząd”, zor ga ni zo wa na
przez Ko mi sję Sa mo rzą -
du Te ry to rial ne go i Po li -
ty ki Re gio nal nej oraz
Zwią zek Po wia tów Pol -
skich.

Kon fe ren cja by ło
pod su mo wa niem kon -
kur su ma ją ce go na ce lu
wy róż nie nie i uho no ro -
wa nie tych sa mo rzą dów,
któ re sta ra ją się swo imi
dzia ła nia mi nie tyl ko wy -
ko nać obo wiąz ki, ale tak -
że zro bić coś wię cej dla swo jej lo kal nej
wspól no ty. Prof. Je rzy Stę pień, prze -
wod ni czą cy Ka pi tu ły Kon kur so wej –
sę dzia, pro rek tor Uczel ni Ła zar skie go
– pod kre ślił w swo im wy stą pie niu zna -
cze nie in no wa cyj no ści dla do bre go
i sku tecz ne go dzia ła nia sa mo rzą dów.

Apli ka cje kon kur so we moż na by ło
skła dać w sze ściu ka te go riach. Po wiat
Gli wic ki zo stał lau re atem w ka te go rii
„Two rze nie Spo łe czeń stwa In for ma -
cyj ne go” za pro jekt „No wo cze sność,

po stęp, in te gra cja – roz wój back -of fi ce
w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi -
cach”. Po za tym Po wiat Gli wic ki uzy -
skał ty tuł „Po wiat In no wa cyj ny 2014”.

Na gro dzo ny pro jekt miał war tość
po nad 2,3 mln zł. W je go ra mach na stą -
pi ło m.in. uru cho mie nie Po wia to we go
Sys te mu In for ma cji o Te re nie, za pew -
nia ją ce go wszyst kim ła twy do stęp
do cy fro wych map geo de zyj nych po -
wia tu.

(JP)

Do ce nio ny pro jekt

Czte rech pra cow ni -
ków Sta ro stwa Po wia -
to we go w Gli wi cach
uho no ro wa nych zo -
sta ło Zło ty mi Me da -
la mi za Dłu go let nią
Służ bę, przy zna wa -
ny mi przez Pre zy den -
ta RP.
Pod czas uro czy sto ści
w Ślą skim Urzę dzie
Wo je wódz kim z rąk
wo je wo dy Pio tra Li -
twy od zna cze nia ode -
bra li: Ma ria Owcza -
rzak -Siej ko – skarb nik Po wia tu
Gli wic kie go, Ewa Żół kie wicz –
na czel nik Wy dzia łu Fi nan so we go,
Jo lan ta Ho lecz ke – na czel nik Wy -
dzia łu Ko mu ni ka cji i Trans por tu
oraz An drzej Ore chwo – rad ca
praw ny. 

Me da le za Dłu go let nią Służ bę zo -
sta ły usta no wio ne w II Rzecz po spo li tej
w 1938 r., a przy wró co ne w 2007 r. Są
nada wa ne za wzo ro we, wy jąt ko wo su -
mien ne wy ko ny wa nie obo wiąz ków
wy ni ka ją cych z pra cy za wo do wej
w służ bie Pań stwa. (RG)

Od zna cze ni ze sta ro stwa

Z krót ką wi zy tą w Sta ro stwie Po wia -
to wym w Gli wi cach go ści li przed -
sta wi cie le mia sta Olewsk i Ob wo du
Ży to mier skie go na Ukra inie. De le -
ga cja przy je cha ła na za pro sze nie
Sa mo rzą du Mia sta i Gmi ny To szek,
któ ry nie daw no pod pi sał umo wę
part ner ską o współ pra cy z mia -
stem Olewsk.

Go ście w oso bach: Wik to ra Iwa no wi -
cza – sta ro sty Re jo nu Ży to mier skie go,
Ju ri ja Ha li mon czu ka – za stęp cy prze -
wod ni czą ce go Ra dy Re jo nu, Ana to li ja

Po wa ra – bur mi strza Olew ska i Olek si -
ja Pan czen ko – głów ne go ar chi tek ta
Ży to miersz czy zny obej rze li pre zen ta -
cję na te mat po dzia łu ad mi ni stra cyj ne -
go Pol ski oraz funk cjo no wa nia Po wia -
tu Gli wic kie go. Zwie dzi li rów nież Sta -
ro stwo Po wia to we w Gli wi cach. Bar -
dzo in te re so wa ła ich pra ca Wy dzia łu
Ko mu ni ka cji i Trans por tu, uży wa ne
pro gra my kom pu te ro we, czas i za sa dy
wy da wa nia do ku men tów. Chęt nie wy -
słu cha li tak że pra cow ni ków Wy dzia łu

Ar chi tek tu ry i Bu dow nic twa, któ rzy
opo wie dzie li m.in. o obo wią zu ją cych
prze pi sach pra wa bu dow la ne go i roz -
wo ju ar chi tek to nicz nym po wia tu. Go -
ście z Ukra iny py ta li tak że o kwe stie
ener ge ty ki i spo so by za rzą dza nia róż -
ny mi dzie dzi na mi go spo dar ki w Pol -
sce. Wła dze obu sa mo rzą dów, pol skie -
go i ukra iń skie go po dzie li li się spo -
strze że nia mi i do świad cze nia mi do ty -
czą cy mi spe cy fi ki ich funk cjo no wa nia.

(MFR)

Go ście z Ukra iny

Od 8 do 11 paź dzier ni ka trwa ła ofi cjal na re wi zy ta de -
le ga cji z Po wia tu Gli wic kie go w na szym part ner skim
Hrab stwie Den bi gh shi re w Wa lii. Wcze śniej – na ma jo -
wych ob cho dach 15-le cia Po wia tu Gli wic kie go – to
my go ści li śmy Wa lij czy ków. 

Wi zy ta u wa lij skich part ne rów by ła oka zją do wy mia ny do -
świad czeń, pod pa trze nia roz wią zań, jak rów nież za sta no wie -
nia się nad przy szło ścią współ pra cy, w tym no wy mi wspól -
ny mi przed się wzię cia mi. W skład de le ga cji wcho dzi li: Mi -
chał Nie szpo rek – sta ro sta gli wic ki,
Wal de mar Do mbek – wi ce sta ro sta gli -
wic ki, Jo an na Pik tas – na czel nik Wy -
dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji w Sta ro stwie
Po wia to wym w Gli wi cach oraz jej za -
stęp ca – Ewa Haj duk.

Pierw sze go dnia od by ło się ofi cjal ne
spo tka nie z przed sta wi cie la mi władz
hrab stwa, na któ rym obec ni by li m.in.:
Hugh Evans – le ader (od po wied nik sta -
ro sty), Eryl Wil liams – je go za stęp ca,
Brian Bla ke ley – prze wod ni czą cy Ra dy
Hrab stwa, Gwy neth Ken sler – je go za -
stęp ca oraz Mo ham med Meh met – dy -
rek tor urzę du. Dys ku to wa no o suk ce -
sach i pro ble mach hrab stwa, jak rów nież
dzia ła niach stra te gicz nych ma ją cych na ce lu pod nie sie nie
atrak cyj no ści re gio nu. – Za uwa ży li śmy z za do wo le niem, że
ma my po dob ne po dej ście do wie lu kwe stii, cho ciaż wi dać
rów nież wie le róż nic – mó wią uczest ni cy wi zy ty. – Przede
wszyst kim od po wie dzial ność spo czy wa ją ca na wła dzach
hrab stwa jest znacz nie więk sza niż w przy pad ku pol skich po -

wia tów. To urząd za wia du je prak tycz nie ca łym bu dże tem
przy pa da ją cym na hrab stwo, gmi ny ma ją ra czej ro lę kon sul -
ta cyj ną. 

Po dob ne jest na to miast po dej ście do roz wo ju tu ry sty ki
w oby dwu sa mo rzą dach. Po dob nie jak Po wiat Gli wic ki,
Hrab stwo Den bi gh shi re sta wia na roz wój tu ry sty ki ak tyw nej.
– Mie li śmy moż li wość od wie dze nia cen trum tu ry sty ki ro we -
ro wej usy tu ło wa ne nad brze giem sztucz ne go je zio ra, wy po -
sa żo ne w wy po ży czal nię ro we rów, punkt in for ma cji tu ry -
stycz nej oraz – ze wzglę du na lo ka li za cję – w sklep węd kar -

ski. Po za zwy kły mi tra sa mi ro we ro wy mi hrab stwo po sta wi ło
na spe cja li stycz ne szla ki do upra wia nia jaz dy ro we ra mi gór -
ski mi oraz ro we ra mi ty pu BMX – opo wia da ją człon ko wie
de le ga cji. 

Du że wra że nie na przed sta wi cie lach na sze go po wia tu
zro bił pro jekt za go spo da ro wa nia pro me na dy nad mor skiej
oraz por tu w mie ście Rhyl, któ re jesz cze w la tach 70. ubie -
głe go stu le cia by ło miej scem wy po czyn ku wie lu Bry tyj czy -
ków. Otwar cie na ryn ki tu ry stycz ne kra jów śród ziem no mor -

skich oraz ta -
nie lo ty spo wo -
do wa ły, iż
znacz nie zma -
la ła atrak cyj -
ność zim ne go
Mo rza Ir landz -
kie go, nad któ -
re go brze giem
po ło żo na jest
ta nie wiel ka,
bo tyl ko 25-ty -
sięcz na miej -
sco wość. Aby
oży wić go spo -
dar kę w tym re -

jo nie, jak rów nież za po bie gać po wsta wa niu „dziel nic bie dy”,
Hrab stwo Den bi gh shi re pro wa dzi tam obec nie wie le pro jek -
tów in we sty cyj nych i spo łecz nych. 

Waż nym wy da rze niem, w któ rym uczest ni czy li przed sta -
wi cie le Po wia tu Gli wic kie go, by ło roz da nie na gród Le -
ader’a Hrab stwa dla osób zwią za nych ze spor tem. Uro czy -

stość za szczy cił zło ty me da li sta pa ra olim pia dy
w Lon dy nie w rzu cie dys kiem (F42). Im pre za za sko -
czy ła Po la ków roz ma chem – wy bra no zwy cięz ców
w aż 10 ka te go riach. 

Istot nym punk tem po by tu by ło pla no wa nie wspól -
nych przed się wzięć – naj pew niej już w przy szłym ro -
ku part ne rzy bę dą sta ra li się zło żyć wspól ny wnio sek
na wy mia nę do świad czeń w za kre sie edu ka cji. Po -
moc na przy tym by ła moż li wość zwie dze nia szko ły
pod sta wo wej w Rhyl. Go ści z Pol ski opro wa dzi ły
po niej sa me dzie ci – 11-lat ko wie, któ rzy w przy -
szłym ro ku opusz czą szko łę. Obo wią zek szkol ny
w Wiel kiej Bry ta nii do ty czy bo wiem już dzie ci trzy -
let nich, któ re ra zem ze star szy mi ucznia mi uczęsz cza -
ją do tej sa mej szko ły. 

– Wra że nia z wy jaz du mam jak naj bar dziej po zy -
tyw ne – koń czy sta ro sta Mi chał Nie szpo rek. – Za wsze
war to pod pa try wać, jak pra cu ją na si part ne rzy. My ślę,

że ten wy jazd za owo cu je już w bli skiej przy szło ści no wy mi
wspól ny mi przed się wzię cia mi.

War to przy po mnieć, że Po wiat Gli wic ki wspól nie z Hrab -
stwem Den bi gh shi re re ali zo wał w la tach 2011-2013 pro jekt
pn. „Toż sa mość kul tu ro wa i re gio nal na – waż ny ele ment
pod no sze nia ja ko ści edu ka cji w Wa lii i na Ślą sku” w ra mach
Pro gra mu „Ucze nie się przez ca łe ży cie” – Pro jek ty Part ner -
skie Co me nius Re gio. Miał on war tość bli sko 180 tys. zł
i przy czy nił się do po pra wy ja ko ści edu ka cji spe cjal nej
w obu po wia tach. (EH)

Pod czas ofi cjal ne go spo tka nia w urzę dzie Hrab stwa Den bi -
gh shi re. Od le wej: Gwy neth Ken sler, Brian Bla ke ley, Mi chał
Nie szpo rek, Hugh Evans i Wal de mar Do mbek.

Przed sta wi cie le na sze go po wia tu zwie dzi li m.in. szko łę pod sta -
wo wą w Rhyl, gdzie ob ser wo wa li np. za ję cia z wy ko rzy sta niem
Ipho nów.
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Od pra wej: Mag da le na Bud ny – se kre tarz Po wia tu
Gli wic kie go, prof. Je rzy Stę pień oraz Jo an na Pik tas
i Zbi gniew So lar ski ze Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach wkrót ce po ode bra niu pa miąt ko -
wych dy plo mów.
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W Wy dziale Ko mu ni ka cji i Trans por tu, z któ re go pra cą za po zna li się przed sta -
wi cie le Olew ska i Ob wo du Ży to mier skie go.
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Z wi zy tą u przy ja ciół 
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KO MI SJA BU DŻE TU I FI NAN SÓW
W br. ko mi sja pra co wa ła w na stę pu ją cym skła dzie: Bog dan
Li twin – prze wod ni czą cy, An drzej Frej no – wi ce prze wod ni -
czą cy oraz człon ko wie Le szek Ko ło dziej, Ma riusz Pod broż -
ny, Krzysz tof Sto la rek, Grze gorz Mi cha lik i Je rzy Ku cza. 

Ko mi sja od by ła 14 po sie dzeń, w tym 3 wspól ne z Ko mi -
sją Zdro wia, z cze go jed no w Do mu Po mo cy Spo łecz nej CA -
RI TAS Die ce zji Gli wic kiej w Wi śni czach. Prze ka za ła do Za -
rzą du Po wia tu 22 opi nie, w tym opi nię o wnio skach rad nych
i ko mi sji do pro jek tu bu dże tu na 2015 r., przed ło ży ła też
2 wnio ski. 

Głów ne te ma ty, któ ry mi zaj mo wa ła się ko mi sja to m.in.:
wy ko na nie bu dże tu Po wia tu Gli wic kie go za 2013 r.; ana li za
sta nu mie nia po wia tu w 2013 r.; sy tu acja fi nan so wa za 2013 r.
jed no stek or ga ni za cyj nych Po wia tu Gli wic kie go oraz szpi ta li
w Knu ro wie i w Py sko wi cach; ana li za kosz tów utrzy ma nia Sta -
ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach za 2013 r.; prze bieg wy ko -
na nia bu dże tu po wia tu, kształ to wa nie się wie lo let niej pro gno zy
fi nan so wej oraz re ali za cja przed się wzięć za I pół ro cze 2014 r.;
wy ko na nie pla nu fi nan so we go przez jed nost ki or ga ni za cyj ne
po wia tu i szpi ta le w I pół ro czu 2014 r.; ana li za wnio sków ko -
mi sji oraz rad nych do pro jek tu uchwa ły bu dże to wej na 2015 r.

KO MI SJA EDU KA CJI
Ko mi sja w 2014 r. ob ra do wa ła w skła dzie: Ma riusz Pod broż -
ny – prze wod ni czą cy, Win fryd Fi coń – wi ce prze wod ni czą cy
oraz człon ko wie Szy mon Ko ściarz, Da wid Rams, Ewa Jur -
czy ga, Ma rian Sa dec ki i Krzysz tof Sto la rek.

Ko mi sja od by ła w br. 10 po sie dzeń, w tym 3 wy jaz do we do:
Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach, Po rad ni Psy cho lo -
gicz no -Pe da go gicz nej w Py sko wi cach, Ze spo łu Szkół im. M.
Ko nop nic kiej w Py sko wi cach; Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew -
skie go w Knu ro wie, Ze spo łu Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu -
ro wie, Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Knu ro wie, Po rad ni Psy -
cho lo gicz no -Pe da go gicz nej w Knu ro wie; Fun da cji „Na dzie ja

Dzie ci” w Za brzu oraz Sto wa rzy sze nia In te gra cji Za wo do wej
i Spo łecz nej Osób Nie peł no spraw nych „Tę cza” w Za brzu.

Wy da ła 13 opi nii do pro jek tów uchwał Ra dy Po wia tu,
prze ka za ła do Za rzą du Po wia tu 3 wnio ski. Głów ne te ma ty
zre ali zo wa ne przez ko mi sję to m. in.: ana li za śred nich wy na -
gro dzeń na uczy cie li w 2013 r.; za po zna nie się z funk cjo no -
wa niem szkół i pla có wek w Knu ro wie oraz Py sko wi cach, dla
któ rych or ga nem pro wa dzą cym jest po wiat; współ pra ca z or -
ga ni za cja mi po za rzą do wy mi; pro gno zy de mo gra ficz ne
a licz ba uczniów w szko łach po wia to wych – szan se i za gro -
że nia – pro po zy cje; stan re ali za cji za dań oświa to wych po -
wia tu za rok szkol ny 2013/2014. 

KO MI SJA GO SPO DAR KI
Ko mi sja pra co wa ła w 2014 r. w skła dzie: To masz Ko wol –
prze wod ni czą cy, An drzej Frej no – wi ce prze wod ni czą cy oraz
człon ko wie Bog dan Li twin, Hen ryk Si bie lak, Szy mon Ko -
ściarz, Grze gorz Mi cha lik i Kry stian Kieł ba sa.

Ko mi sja mia ła w br. 9 po sie dzeń, w tym jed no wspól ne
z Ko mi sją Bu dże tu i Fi nan sów. Za opi nio wa ła 9 pro jek tów
uchwał Ra dy Po wia tu i wy da ła 4 wnio ski.

Głów ne te ma ty po sie dzeń ko mi sji w mi nio nym ro ku to:
ana li za spra woz dań z dzia łal no ści Wy dzia łu Ar chi tek tu ry i Bu -
dow nic twa, Wy dzia łu Ko mu ni ka cji i Trans por tu, Wy dzia łu In -

for ma ty ki i Wy dzia łu Za rzą dza nia Kry zy so we go za 2013 r.;
stan praw ny dróg po wia to wych; przy cho dy i kosz ty z ty tu łu
wy naj mo wa nia i wy dzier ża wia nia nie ru cho mo ści po wia to -
wych i Skar bu Pań stwa za 2013 r.; dzia łal ność i wy ko na nie
pla nu fi nan so we go Za rzą du Dróg Po wia to wych w Gli wi cach
w 2013 r.; spra woz da nie z ak cji zi mo we go utrzy ma nia dróg
w se zo nie 2013/2014 w po wie cie; re mon ty i stan za awan so wa -
nia prac na dro gach po wia to wych; ana li za in for ma cji Za rzą du
Po wia tu do ty czą cej spra wo wa nia nad zo ru wła ści ciel skie go
nad spół ka mi pra wa han dlo we go, w któ rych po wiat po sia da
udzia ły; pro po zy cje do pro jek tu bu dże tu po wia tu na 2015 r. 

KO MI SJA OCHRO NY ŚRO DO WI SKA, 
ROZ WO JU I PRO MO CJI

Ko mi sja w 2014 r. ob ra do wa ła w skła dzie: An drzej Ku rek –
prze wod ni czą cy, Agniesz ka Świe tlic ka – wi ce prze wod ni czą -
ca oraz człon ko wie Ewa Jur czy ga, Ma rian Sa dec ki, To masz
Ko wol, Je rzy Ku cza i Kry stian Kieł ba sa.

Ko mi sja od by ła w tym okre sie 9 po sie dzeń. Wy stą pi ła 
z 5 wnio ska mi i wy da ła 4 opi nie. 

Naj waż niej sze za gad nie nia, któ ry mi ko mi sja zaj mo -
wa ła się w br. to: stan po wie trza w po wie cie; go spo dar -
ka od pa da mi prze my sło wy mi w po wie cie; go spo dar ka

le śna i ło wiec ka w po wie cie; per spek ty wa funk cjo no -
wa nia nad le śnictw w no wych wa run kach eko lo gicz -
nych; dzia ła nia pro mo cyj ne Biu ra Pra so we go w 2013
r.; pod su mo wa nie dzia łań pro mo cyj nych w la -
tach 2010-2014; funk cjo no wa nie tras ro we ro wych ja ko
pro mo cja po wia tu; in for ma cja o prze bie gu wy ko na nia
bu dże tu po wia tu i kształ to wa niu się wie lo let niej pro -
gno zy fi nan so wej; raport z monitoringu „Strategii
Rozwoju Powiatu Gliwickiego na lata 2005-2020”;
pro po zy cje do pro jek tu bu dże tu Po wia tu Gli wic kie go
na 2015 r.

KO MI SJA ZDRO WIA
Ko mi sja w br. pra co wa ła w na stę pu ją cym skła dzie: Le szek
Ko ło dziej – prze wod ni czą cy, Da nu ta So biech – wi ce prze -
wod ni czą ca oraz człon ko wie Agniesz ka Świe tlic ka, Ja cek
Aw ra mien ko i Hen ryk Si bie lak.

Ko mi sja od by ła w tym okre sie 9 po sie dzeń, w tym
3 wspól ne z Ko mi sją Bu dże tu i Fi nan sów, z któ rych jed no
wy jaz do we do Do mu Po mo cy Spo łecz nej CA RI TAS Die ce -
zji Gli wic kiej w Wi śni czach. 

Ko mi sja wy da ła 12 opi nii do pro jek tów uchwał Ra dy Po -
wia tu oraz prze ka za ła do Za rzą du Po wia tu je den wnio sek. 

Naj waż niej sze za gad nie nia bę dą ce te ma tem ob rad ko mi -
sji w mi ja ją cym ro ku: dzia łal ność Po wia to we go Cen trum Po -

mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach w 2013 r. oraz po trze by w za -
kre sie po mo cy spo łecz nej i sys te mie pie czy za stęp czej; wy -
ko na nie pla nu fi nan so we go za 2013 r. przez ZOZ w Knu ro -
wie i Szpi tal w Py sko wi cach; sy tu acja fi nan so wa za 2013 r.
Szpi ta la w Knu ro wie; oce na 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; dzia łal ność w 2013 r. DPS -ów „Osto ja” i „Za me -
czek”; ro dzi ny za stęp cze w po wie cie; dzia łal ność lecz ni cza
w 2013 r. ZOZ -u w Knu ro wie i Szpi ta la w Py sko wi cach; ana -
li za spra woz dań fi nan so wych za I pół ro cze br. ZOZ -
-u w Knu ro wie i Szpi ta la w Py sko wi cach; re ali za cja Stra te gii
Roz wią zy wa nia Pro ble mów Spo łecz nych Po wia tu Gli wic -
kie go za 2013 r. 

KO MI SJA RE WI ZYJ NA
W 2014 r. ko mi sja ob ra do wa ła w na stę pu ją cym skła dzie: Da -
wid Rams – prze wod ni czą cy, Ja cek Aw ra mien ko – wi ce prze -
wod ni czą cy, Win fryd Fi coń – se kre tarz oraz człon ko wie To -
masz Ko wol i Da nu ta So biech.

Ko mi sja od by ła 9 po sie dzeń, a po nad to prze pro wa dzi ła
jed ną kon tro lę w Wy dzia le Fi nan so wym Sta ro stwa Po wia to -
we go w Gli wi cach.

Naj waż niej sze za gad nie nia, któ ry mi zaj mo wa ła się ko mi -
sja w br.: ana li za wy dat ków ma jąt ko wych z za kre su ad mi ni -
stra cji pu blicz nej (Sta ro stwo Po wia to we) w 2013 r.; zba da nie
za sad no ści za rzu tów przed sta wio nych w skar dze Pra cow ni
Do ku men ta cji Za byt ków AL MA na dzia ła nie Za rzą du Po -

wia tu Gli wic kie go; roz pa trze nie spra woz da nia fi nan so we go
jed nost ki sa mo rzą du te ry to rial ne go za 2013 r., spra woz da nia
z wy ko na nia bu dże tu Po wia tu Gli wic kie go za 2013 r. wraz
z opi nią Re gio nal nej Izby Ob ra chun ko wej w Ka to wi cach
o tym spra woz da niu oraz in for ma cji o sta nie mie nia po wia -
to we go. Przed sta wie nie Ra dzie Po wia tu Gli wic kie go wnio -
sku w spra wie ab so lu to rium; kon tro la wy bra nych po stę po -
wań z za kre su za mó wień pu blicz nych; zba da nie za sad no ści
za rzu tów przed sta wio nych w skar dze na dzia ła nie dy rek to ra
Po wia to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach; ana -
li za dzia łań Za rzą du Dróg Po wia to wych w za kre sie zre ali zo -
wa nych za dań zi mo we go utrzy ma nia dróg w se zo -
nie 2013/2014.

POD SU MO WA NIE PRAC KO MI SJI RA DY PO WIA TU W 2014 RO KU

Wszyst kie po sie dze nia ko mi sji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go by ły pro to ko ło wa ne. Pro to ko ły z tych po sie dzeń znaj du ją się
w Biu rze Ra dy. Opra co wa nie (na pod sta wie spra woz dań ko mi sji) i fo to: RO MA NA GOZ DEK
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Do utwo rze nia kla stra do szło na spo -
tka niu zor ga ni zo wa nym 3 paź dzier ni ka
z ini cja ty wy pre ze sa Szpi ta la w Knu ro -
wie, Mi cha ła Ek ker ta. Przed sta wi cie -
le 11 pod mio tów pod ję li na nim de cy -
zję o for mal nym po wo ła niu Ślą skie go
Kla stra Me dycz ne go pod pi su jąc tekst
umo wy. 

– Po wo łu jąc do ży cia kla ster chcie -
li śmy na wią zać ak tyw ną współ pra cę
mię dzy pod mio ta mi służ by zdro wia,
in sty tu cji oto cze nia biz ne su, firm oraz
uczel ni wyż szych – wy ja śnia Mi chał
Ek kert. – Sta no wi on od po wiedź na no -
we wy zwa nia i moż li wo ści, ja kie sto ją
przed służ bą zdro wia w unij nej per -
spek ty wie fi nan so wej na la ta 2014-
2020. Tyl ko współ dzia ła nie na wie lu
szcze blach, jak i in ter dy scy pli nar ność
pod mio tów two rzą cych kla ster mo że

za pew nić od po wied nie wdro że nie no -
wo cze snych tech no lo gii we współ cze -
snej me dy cy nie oraz po pra wić funk cjo -
no wa nie wza jem nych re la cji na li nii
biz nes -na uka -pod mio ty lecz ni cze.
Wie rzę, że współ dzia ła jąc ma my
ogrom ne szan se na wy ko rzy sta nie
środ ków unij nych i wdro że nie wie lu
war to ścio wych pro jek tów na uko wo -
-ba daw czych. Peł niąc funk cję ko or dy -
na to ra kla stra bę dę dą żył do te go, aby

nie tyl ko po zy ski wał on do ta cje ze wnę -
trze na dzia łal ność je go człon ków, ale
rów nież do te go, by peł nił ro lę in te gru -
ją cą mię dzy pod mio ta mi służ by zdro -
wia wo je wódz twa ślą skie go.

Am bit ne pla ny kla stra zo sta ły
przed sta wio ne m.in. prof. Da nu cie
Hübner, ko mi sa rzo wi ds. po li ty ki re -
gio nal nej w la tach 2004-2009, a obec -
nie po sło wi do Par la men tu Eu ro pej -
skie go, któ ra spo tka ła się z człon ka mi
kla stra pod czas wi zy ty ro bo czej na Ślą -
sku 10 paź dzier ni ka. W trak cie spo tka -
nia Da nu ta Hübner za pew ni ła o swo im
po par ciu dla ini cja tyw po dej mo wa nych
przez Kla ster oraz wska za ła na moż li -
wość kon tak tu z przed sta wi cie la mi Ko -
mi sji Eu ro pej skiej od po wie dzial ny mi
za po li ty kę zdro wot ną i ochro nę zdro -
wia.

Wię cej in for ma cji o Ślą skim Kla -
strze Me dycz nym znaj du je się w za -
kład ce Kla ster do stęp nej na stro nie
www.szpi talk nu row.pl. Or ga ni za to rzy
te go przed się wzię cia za chę ca ją wszyst -
kie fir my i in sty tu cje chcą ce wstą pić
do kla stra do kon tak tu dro gą elek tro -
nicz ną na ad res kla ster@szpi talk nu -
row.pl lub pod nu me rem
tel. 604 585 669.

(SM)

Po wstał, by ła twiej by ło wdra żać no wo cze sne
tech no lo gie i po zy ski wać unij ne środ ki 

Ślą ski Kla ster Me dycz ny
Po wo ła ny zo stał Ślą ski Kla ster Me dycz ny.

Za rząd Dróg Po wia to wych w Gli wi -
cach in for mu je, że na dro gach po -
wia to wych Nr 2926S Nie bo ro wi ce -
-Żer ni ca oraz 2913S Klesz czów -Ta -
ci szów wy ko na no pra ce zwią za ne
z ulep sze niem ich na wierzch ni.
Pra ce prze pro wa dzo no w tech no lo gii
Slur ry Se al. Zo sta ły one wy ko na ne we
wrze śniu. Slur ry Se al to tech no lo gia
po le ga ją ca na wy peł nie niu nie rów no -
ści, spę kań i ko le in po przez   wy ko na -
nie cien kiej na kład ki (o gru bo ści ok. 2
cm) na po wierzch ni dro gi przy uży ciu
pół płyn nej mie szan ki mi ne ral no -emul -
syj nej. W tej tech no lo gii re mon tu je się
na wierzch nie, na któ rych za ob ser wo -
wa no uszko dze nia w po sta ci pęk nięć
po wierzch nio wych, roz luź nień na -
wierzch ni lub gdzie wy stę pu je zwięk -
szo na prze pusz czal ność wo dy. 

– Wie lu użyt kow ni ków dróg pew -
nie za da je so bie py ta nie, po co wy ko -
na no przed mio to we pra ce, szcze gól nie
na dro dze po wia to wej Nr 2913S – mó -

wi Jan Osman, dy rek tor Za rzą du Dróg
Po wia to wych w Gli wi cach. – Za sto so -
wa nie Slur ry Se al mia ło na ce lu przede
wszyst kim w zna czą cy spo sób wy dłu -
żyć okres trwa ło ści ist nie ją cej już na -
wierzch ni, za bez pie czyć ją przed skut -
ka mi sta rze nia i wpły wem czyn ni ków
śro do wi sko wych. Istot nym ele men tem
jest rów nież do dat ko we pod nie sie nie
szorst ko ści na wierzch ni, co w te re nach
le śnych ma bar dzo istot ne zna cze -
nie. Na le ży pa mię tać, że każ da na -
wierzch nia bi tu micz na w mia rę upły -
wu cza su się sta rze je i ule ga znisz cze -
niu w wy ni ku dzia ła nia czyn ni ków at -
mos fe rycz nych oraz na tę że nia ru chu
dro go we go. Na to miast Slur ry Se al
przy no si zna czą ce oszczęd no ści w za -
kre sie bie żą ce go utrzy ma nia dróg,
a wy re mon to wa na na wierzch nia po zo -
sta je so lid na, rów na i trwa ła przez wie -
le lat. 

(AW)

Ulep szo ne dro gi

O ko lej ne zie lo ne i eko lo gicz ne miej sca wzbo -
ga ci ły się so łec twa, któ re wzię ły udział w kon -
kur sie „Po wiat przy ja zny śro do wi sku”. Je go uro -
czy ste pod su mo wa nie od by ło się 29 paź dzier ni -
ka w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach. 

Kon kurs jest or ga ni zo wa ny przez Po wiat Gli wic ki.
Je go ce lem jest pro mo wa nie dzia łań po dej mo wa nych
na rzecz ochro ny śro do wi ska, pro mo cja in no wa cyj -
nych i ory gi nal nych, eko lo gicz nych przed się wzięć
lo kal nych, mo gą cych mieć wpływ na po pra wę sta nu
śro do wi ska na tu ral ne go oraz uka za nie róż no rod no ści
dzia łań na rzecz je go ochro ny. Na gro dą w kon kur sie
jest do fi nan so wa nie za dań pro wa dzo nych przez so -
łec twa. Środ ki są przy zna wa ne w for mie do ta cji ce lo -
wej z bu dże tu Po wia tu Gli wic kie go.

Na te go rocz ną edy cję kon kur su wpły nę ło 18
wnio sków z sze ściu gmin. Pierw sze miej sce za ję ło Rud no
(gm. Ru dzi niec), któ re w na gro dę otrzy ma ło 2 750 zł na re -
ali za cję za da nia pn. „Eko lo gia prio ry te tem – Za go spo da ro -
wa nie te re nu wo kół miej sca re kre acji i pa sa dro go we go w so -
łec twie Rud no”. Dru gie miej sce i na gro dę w wy so ko -
ści 2 500 zł zdo by ła Smol ni ca (gm. So śni co wi ce) na za da nie
„Ada pta cja ist nie ją cej dro gi grun to wej na ścież kę pie szo -ro -
we ro wą po przez bu do wę kład ki na ist nie ją cym ro wie me lio -
ra cyj nym w Smol ni cy”, zaś trze cie ex aequo i wspar cie fi -
nan so we po 2 250 zł uzy ska ły Nie bo ro wi ce (gm. Pil cho wi ce)
na za da nie „Zie lo ny skwer – urzą dze nie te re nów zie lo nych
w so łec twie Nie bo ro wi ce” oraz Wie lo wieś (ul. Kot ków)

na za da nie „Miej sce spo tkań i re kre acji wśród drzew, krze -
wów i kwia tów”. 

Na gro dy po 1 220 zł otrzy ma li po zo sta li uczest ni cy kon -
kur su: z gmi ny Gie rał to wi ce są to Przy szo wi ce, z gmi ny Pil -
cho wi ce – so łec twa Pil cho wi ce i Żer ni ca, z gmi ny Ru dzi niec
– Łą cza, Pław nio wi ce, Ru dzi niec i Słup sko, z gmi ny To szek
– Li go ta To szec ka, Płuż nicz ka, Sar nów i Wil ko wicz ki, z gmi -
ny Wie lo wieś – Wie lo wieś (gim na zjum), Wie lo wieś (staw
przy ul. Głów nej) oraz Wi śni cze.

29 paź dzier ni ka w sta ro stwie ze bra li się uczest ni cy eko lo -
gicz nych zma gań, wło da rze gmin po wia tu gli wic kie go, rad ni
po wia to wi, gmin ni, a tak że lo kal ni spo łecz ni cy. Pod czas spo -

tka nia cie ka wy wy kład po świę co ny kształ to -
wa niu ar chi tek tu ry kra jo bra zu ob sza rów
wiej skich wy gło sił dr Zbi gniew Ku ria ta z In -
sty tu tu Ar chi tek tu ry Kra jo bra zu Uni wer sy te -
tu Przy rod ni cze go we Wro cła wiu. W ślą skie
kli ma ty wpro wa dził ze bra nych Ka ba ret „Ka -
fli ki” z Łą czy. Po je go wy stę pie lau re aci
kon kur su otrzy ma li pa miąt ko we sta tu et ki,
zaś wszy scy uczest ni cy – dy plo my i po dzię -
ko wa nia. Wrę czy li je wi ce sta ro sta gli wic ki
Wal de mar Do mbek, skarb nik Po wia tu Gli -
wic kie go Ma ria Owcza rzak -Siej ko oraz
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 Gli -
wic kie go, An drzej Ku rek. 

(SoG)

Eko lo gicz ny po wiat

Wy sta wa „Ko ścio ły drew nia ne
na Gór nym Ślą sku” pre zen to wa na
jest w Knu ro wie, a nie ba wem oglą -
dać ją bę dzie moż na w Sta ro stwie
Po wia to wym w Gli wi cach.

Ko ścio ły drew nia ne urze ka ją swo ją
uro dą. Naj więk sze ich na gro ma dze nie
w Pol sce to ob szar Gór ne go Ślą ska
i Ma ło pol ski. Tyl ko na te re nie po wia tu
gli wic kie go ma my ich aż 10. Te praw -
dzi we per ły ar chi tek tu ry drew nia nej
zna la zły uzna nie w oczach twór ców
cie ka wej mię dzy na ro do wej wy sta wy
pt. „Ko ścio ły drew nia ne na Gór nym
Ślą sku”. Obec nie wy sta wa pre zen to -
wa na jest w bu dyn ku knu row skie go
NOT -u przy ul. Dwor co wej 3a, a od 12
li sto pa da bę dzie ją moż na po dzi wiać
w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi -
cach.

– Ta mię dzy na ro do wa wy sta wa
od dwóch lat wę dru je po róż nych mia -
stach, za rów no w Pol sce, jak i w Niem -
czech. Przy go to wa no ją bo wiem
w dwóch wer sjach ję zy ko wych, po pol -
sku i po nie miec ku. Eks po zy cja przed -
sta wia 32 naj cie kaw sze drew nia ne ko -
ścio ły Gór ne go Ślą ska (wo je wództw

ślą skie go i opol skie go) przed sta wio ne
na fo to gra fiach współ cze snych i ar chi -
wal nych, opa trzo nych in te re su ją cym
ko men ta rzem. Wśród pre zen to wa nych
obiek tów jest aż osiem drew nia nych
świą tyń z te re nu Po wia tu Gli wic kie go.
Mo że wy sta wa za in spi ru je do bliż sze -
go ich po zna nia, przy naj mniej tych,
któ rzy ich jesz cze nie zwie dzi li. A prze -

cież war to! – za chę ca Bo gu sław Szy -
gu ła, ku stosz Izby Tra dy cji Gór ni czej
w Knu ro wie.

Eks po zy cja mo że być pre zen to wa na
na te re nie po wia tu gli wic kie go dzię ki
do brej współ pra cy Izby Tra dy cji Gór -
ni czej w Knu ro wie z Mu zeum Zie mi
Gór no ślą skiej w Ra tin gen.

(MFR)

Pięk no za trzy ma ne w ka drze

Uczest ni cy spo tka nia mo gli wy słu chać wy kła du na te mat kształ to wa nia
ar chi tek tu ry ob sza rów wiej skich.

Soł ty ska Rud na Re na ta Böhm od bie ra gra tu la cje za za ję -
cie I miej sca w kon kur sie. 

Fo
 to
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Je den z ma low ni czych drew nia nych ko ścio łów w na szym po wie cie mie ści
się w Żer ni cy.
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Przed sta wi cie le Ślą skie go Kla stra Me dycz ne go pod czas spo tka nia z prof. Da -
nu tą Hübner.
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Nie każ de dziec ko ma bo wiem
ta kie dzie ciń stwo. Dzie ci za -
nie dby wa ne przez ich ro dzi ny

na tu ral ne czę sto tra fia ją do ro dzin nej
pie czy za stęp czej. Tu taj no wi opie ku -
no wie, któ ry mi są ro dzi ce za stęp czy,
sta ra ją się wspie rać i sty mu lo wać roz -
wój po wie rzo nych dzie ci. 

Na sze do świad cze nie po ka zu je, iż
dzie ci za wsze prze ży wa ją zmia nę śro -
do wi ska ży cia i roz łą kę z do tych cza so -
wy mi opie ku na mi. Nie któ re do roz po -
czę cia pro ce su kli ma ty za cji w no wym
do mu po trze bu ją kil ka dni, in ne ty go -
dni, jed nak zda rza ją się też dzie ci, któ -
re ma ją du że pro ble my ada pta cyj ne.
Roz po czę cie pro ce su kli ma ty za cyj ne -
go nie ozna cza, iż dziec ko „wra sta”
w no wą ro dzi nę i za po mi na o ro dzi nie
po cho dze nia. Tak na praw dę ozna cza
to, iż cią gle li czy na po wrót do „sta re -
go” do mu, ale umie i chce na ra zie żyć
tu gdzie jest. To waż ny mo ment w ada -
pta cji dziec ka, gdyż po zwa la mu na da -
nie so bie przy zwo le nia na by cie szczę -
śli wym, bez piecz nym tu gdzie te raz je -
stem bez po czu cia wi ny, iż po rzu ci łem
bli skich, któ rzy mo gą mnie po trze bo -
wać.

In ną rów nie waż ną kwe stią jest wła -
śnie po czu cie dzie ci, iż w do tych cza so -
wej ro dzi nie by ły po trzeb ne ro dzi com,
któ rzy sa mi mo gą so bie nie po ra dzić.
Oczy wi ście do ty czy to naj czę ściej star -
szych dzie ci, ale zda rza ją się też kil ku -
lat ko wie, któ rzy w do mach ro dzin nych
prze ję li funk cję opie kuń czą wo bec
młod sze go ro dzeń stwa. Tak prze cią ża -
ne dzie ci prze ja wia ją za zwy czaj dwa

ro dza je za cho wa nia. Al bo nie po tra fią
wyjść z przy ję tej ro li lub, co czę ściej
ob ser wu je my, od ci na ją się od młod sze -
go ro dzeń stwa wi dząc, iż jest ono za -
dba ne przez opie ku nów za stęp czych
i sa mi te raz ma ją czas dla sie bie, by być
po pro stu dzieć mi.

Cza sa mi do ro dzin nej pie czy za -
stęp czej tra fia ją dzie ci po sil nych trau -
mach lub na ty le ne ga tyw nych do -
świad cze niach, iż zda rze nia te od ci ska -
ją na nich sta łe pięt no. Po moc tak zra -
nio nym dzie ciom by wa trud na, a opie -
ku no wie za stęp czy mu szą zna leźć, nie
na ru sza jąc gra nic dziec ka, swój
„klucz” do nie go. Cien ka na po cząt ku
nić po ro zu mie nia po zwo li dziec ku, gdy
po czu je się bez piecz ne, po wo li po wra -
cać do rów no wa gi i na no wo bu do wać
swój świat. 

Trze ba po nad to pa mię tać, iż naj -
czę ściej umiesz czo ne w ro dzin -
nej pie czy za stęp czej dzie ci ma -

ją licz ne de fi cy ty roz wo jo we i wsku tek
wcze śniej szych za nie dbań wy ma ga ją
wzmo żo nej pra cy opie ku nów. Do li cza -
jąc do opóź nień edu ka cyj nych czy hi -
gie nicz nych, tak że te emo cjo nal no -
-spo łecz ne, któ re czę sto naj wol niej ule -
ga ją po pra wie, do strze ga my ogrom
pra cy, któ ra cze ka dziec ko. 

To pra ca nad nad ra bia niem de fi cy -
tów i mi ni ma li zo wa niem ne ga tyw nych
skut ków wcze śniej szych do świad czeń.
Ro dzi ce za stęp czy mi mo za an ga żo wa -
nia i od da nia w po pra wę funk cjo no wa -
nia po wie rzo nych im dzie ci nie za wsze
ma ją wy star cza ją ce za so by wła sne.
W ta kich sy tu acjach wspar ciem słu żą

im spe cja li ści, tak że Ci za trud nie ni
w Ze spo le Po rad nic twa Spe cja li stycz -
ne go i In ter wen cji Kry zy so wej Po wia -
to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie
w Gli wi cach. 

Ze spół ten ofe ru je po moc ro dzi -
nom za stęp czym w za kre sie: 

1. Za pew nie nia ba dań psy cho lo gicz -
nych kan dy da tom do peł nie nia funk cji
ro dzi ny za stęp czej w ob sza rze po sia da -
nych pre dys po zy cji i mo ty wa cji lub
pro wa dze nia ro dzin ne go do mu dziec ka
oraz ro dzi nom za stęp czym i oso bom
pro wa dzą cym ro dzin ne do my dziec ka.
2. Za pew nie nia po mo cy i wspar cia
oso bom spra wu ją cym ro dzin ną pie czę
za stęp czą, w szcze gól no ści w ra mach
grup wspar cia oraz ro dzin po mo co -
wych.
3. Po rad nic twa i te ra pii dla osób spra -
wu ją cych ro dzin ną pie czę za stęp czą
i ich dzie ci oraz dzie ci umiesz czo nych
w pie czy za stęp czej.
4. Po mo cy praw nej oso bom spra wu ją -
cym ro dzin ną pie czę za stęp czą,
w szcze gól no ści w za kre sie pra wa ro -
dzin ne go.
5. Okre so wej oce ny sy tu acji dzie ci
prze by wa ją cych w ro dzin nej pie czy za -
stęp czej.
6. Pro wa dzi dzia łal ność dia gno stycz -
no -kon sul ta cyj ną, któ rej ce lem jest po -
zy ski wa nie, szko le nie i kwa li fi ko wa nie
osób zgła sza ją cych go to wość do peł -
nie nia funk cji ro dzi ny za stęp czej za wo -
do wej, ro dzi ny za stęp czej nie za wo do -
wej oraz pro wa dze nia ro dzin ne go do -
mu dziec ka, a tak że szko le nie i wspie -
ra nie psy cho lo gicz no -pe da go gicz ne
osób spra wu ją cych ro dzin ną pie czę za -
stęp czą oraz ro dzi ców ob ję tych tą pie -
czą.
7. Za pew nia ro dzi nom za stęp czym za -
wo do wym i nie za wo do wym oraz pro -
wa dzą cym ro dzin ne do my dziec ka po -
rad nic two, któ re ma na ce lu za cho wa -

nie i wzmoc nie nie ich kom pe ten cji
oraz prze ciw dzia ła nie zja wi sku wy pa -
le nia za wo do we go.
8. Uczest nic twa w ze bra niach ze spo -
łów w ce lu do ko ny wa nia oce ny sy tu -
acji dziec ka prze by wa ją ce go w ro dzi -
nie za stęp czej.
9. Za pew nie nia po mo cy praw nej i psy -
cho lo gicz nej dla osób usa mo dziel nia -
nych.

Po nad to w ze spo le udzie la na jest
pro fe sjo nal na po moc spe cja li stycz na
(psy cho lo gicz na, praw na, so cjal na),
o któ rej mo wa w Usta wie o po mo cy
spo łecz nej, oso bom z po wia tu gli wic -
kie go. Jest ona świad czo na bez płat nie.

Po moc w ra mach ze spo łu ukie -
run ko wa na jest na dzia ła nia za -
rad cze dla osób do świad cza ją -

cych róż nych trud nych sy tu acji ży cio -
wych: prze mo cy, na głych traum, kon -
flik tów w re la cjach z in ny mi, pro ble -
mów emo cjo nal nych, psy chicz nych
i in nych. Po ma ga my tak że ro dzi nom,
któ re prze ży wa ją trud no ści lub wy ka -
zu ją po trze bę wspar cia w roz wią zy wa -
niu pro ble mów wy cho waw czych, wza -
jem nej ko mu ni ka cji, agre sji.

Har mo no gram pra cy spe cja li stów
to: po nie dzia łek, śro da i czwar tek –

od godz. 7.30 do 18.00, wto rek –
od godz. 7.30 do 17.30 i pią tek
od godz. 7.30 do 15.30. Ter mi ny wi zyt
usta la ne są dro gą te le fo nicz ną lub oso -
bi ście. W przy pad kach kry zy so wych
i na głych o cha rak te rze lo so wym moż -
na zgła szać się do psy cho lo ga i praw ni -
ka bez umó wio nej wcze śniej wi zy ty
w go dzi nach pra cy po szcze gól nych
spe cja li stów. 

Szcze gó ło we in for ma cje moż na
zna leźć tak że na stro nie in ter ne -
to wej www.pcpr -gli wi ce.pl za -

kład ka Ze spół Po rad nic twa Spe cja li -
stycz ne go i In ter wen cji Kry zy so wej. 

W sie dzi bie Ze spo łu Po rad nic twa
Spe cja li stycz ne go i In ter wen cji Kry zy -
so wej po ra dy psy cho lo gicz ne pro wa -
dzo ne są rów nież dro gą elek tro nicz ną
po przez e -ma il. Krót ki opis pro ble mu
oraz py ta nie do psy cho lo ga lub praw ni -
ka moż na kie ro wać na ad res pik_gli wi -
ce@wp.pl. W cią gu kil ku dni spe cja li -
sta od po wie na py ta nie lub za pro po nu -
je ter min kon sul ta cji oso bi stej. 

Ze spół ds. Pie czy Za stęp czej oraz
Ze spół Po rad nic twa Spe cja li stycz ne -
go i In ter wen cji Kry zy so wej Po wia -
to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi nie
w Gli wi cach

Każ de dziec ko za słu gu je na szczę śli we dzie ciń stwo 

10 paź dzier ni ka ucznio wie wraz z opie ku -
na mi: wi ce dy rek to rem Jac kiem Szcze pań -
skim, na uczy ciel ką ję zy ka nie miec kie go
Ka ta rzy ną Pa ciep nik i na uczy cie lem wy -
cho wa nia fi zycz ne go, Ja nu szem Wrzesz -
czem oraz An ną Schramm -Du biel ze Sta -
ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach, wy je -
cha li z re wi zy tą do Nie miec w ra mach
wie lo let niej współ pra cy obu szkół (mło -
dzież na wią za ła kon takt pod czas re ali za cji
pro jek tu Co me nius Re gio). Oprócz spor to -
wych emo cji szko ła part ner ska Hal den -
wang przy go to wa ła bo ga ty pro gram kul tu -
ral no -roz ryw ko wy. Ucznio wie m.in. od -
wie dzi li szko łę go spo da rzy, spo tka li się
z wła dza mi lo kal ny mi oraz mie li moż li -
wość po dzi wia nia uro kli we go mia sta
Calw.

Wresz cie nad szedł upra gnio ny i dłu go
wy cze ki wa ny dzień – tur niej pił ki noż nej.
W spor to wych zma ga niach wzię ło udział 6 ze spo -
łów – dwa pol skie, dwa go spo da rzy i dwa ze szkół

są sied nich. Re pre zen ta cja Ze spo łu Szkół Spe cjal -
nych w Py sko wi cach za ję ła 1 i 3 miej sce. Naj bar -

dziej emo cjo nu ją cym me czem by ła wal ka o trze cie
miej sce. Po czą tek nie za po wia dał się do brze, gdyż

prze gry wa li śmy 1:0. Bia ło -czer wo ni za -
cho wa li zim ną krew i w ostat niej mi nu cie
wy rów na li wy nik na 1:1. Jed nak o dal -
szym lo sie me czu za de cy do wa ły rzu ty
kar ne.

Oprócz umie jęt no ści spor to wych
ucznio wie z Py sko wic za pre zen to wa li
też ta len ty ar ty stycz ne.

Na otwar ciu tur nie ju wy stą pi ła An ge -
li ka Pu dło, któ ra za śpie wa ła pio sen ki
w trzech ję zy kach: pol skim, an giel skim
oraz nie miec kim. Adam Le d woń przy go -
to wał po kaz ma gii dla naj młod szych.
Wy stę py cie szy ły się du żym za in te re so -
wa niem pu blicz no ści nie miec kiej. Pa dło
wie le słów uzna nia oraz py tań do sa mych
ar ty stów. Zwień cze niem zwy cię stwa,
a za ra zem po że gna niem był wspól ny grill
zor ga ni zo wa ny przez zwią zek ro dzi ców
wspie ra ją cych szko łę Hal den wan ga. 

– Wy jazd był wiel kim prze ży ciem
i cen nym do świad cze niem w dwu stron -

nych kon tak tach mło dzie ży pol skiej i nie miec kiej –
pod su mo wu je Ka ta rzy na Pa ciep nik. (KP) 

In te gra cyj nie
17 paź dzier ni ka na te re nie par ku
przy Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Osto ja”
zor ga ni zo wa no wiel kie je sien ne sprzą ta -
nie. Mia ło ono cha rak ter in te gra cyj ny. 
Te go dnia „Osto ję” od wie dzi ła 16-oso bo wa
gru pa pra cow ni ków fir my Ista Sha red Se rvi -
ces Pol ska Sp. z o. o.  z Gli wic, któ ra wraz
z miesz kan ka mi i pra cow ni ka mi DPS -
-u przez kil ka go dzin wy trwa le gra bi ła, zbie -
ra ła i wy wo zi ła li ście opa dłe z drzew. Pra cy
by ło co nie mia ra, bo park przy pla ców ce jest
roz le gły i ro śnie w nim bar dzo du żo drzew.
Po jej za koń cze niu wszy scy wspól nie usie dli
przy ogni sku i je dli pie czo ne kieł ba ski.

– Z ini cja ty wą je sien nych po rząd ków wy -
stą pi li sa mi pra cow ni cy fir my Ista – in for -
mu je Ja ro sław Menc fel, dy rek tor DPS -
-u „Osto ja”. – Pew ne go dnia za dzwo ni li i za -
pro po no wa li po moc. W DPS -e by li już dwa
ra zy.

Dy rek tor, pra cow ni cy i miesz kan ki Do mu
Po mo cy Spo łecz nej „Osto ja” w So śni co wi -
cach skła da ją go rą ce  po dzię ko wa nia fir mie
Ista Sha red Ser wi ces Pol ska sp. z o. o. z Gli -
wic (ul. Bo ha te rów Get ta War szaw skie go 9)
za oka za ną pla ców ce po moc i wspar cie.

(RG)

Suk ces w Niem czech
Na za pro sze nie Il se Die ter le, dy rek tor szko ły part ner skiej Hal den wang, szes na ścio ro uczniów
z Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach wy je cha ło do Nie miec. Ich dru ży na zo sta ła tam mi -
strzem tur nie ju pił ki noż nej!

Tak ucznio wie i ich opie kun Janusz Wrzeszcz cie szy li się z wy gra nej.
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Od naj młod szych lat dziec ko mu si mieć za pew nio ne wa run ki do pra wi dło -
we go, ra do sne go roz wo ju.
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Dzie ciń stwo to naj waż niej szy roz wo jo wo okres w ży ciu czło wie ka. To czas,
gdy na stę pu je naj bar dziej dy na micz ny wzrost nie tyl ko cia ła, ale i wszel -
kich in te lek tu al nych, po znaw czych i co naj waż niej sze emo cjo nal no -spo -
łecz nych sfer ży cia. To co w tym okre sie do sta nie my od świa ta, czę sto sta -
no wi fun da ment te go, ja kim czło wie kiem się sta nie my. My śląc o dzie ciń -
stwie wi dzi my ocza mi wy obraź ni ob ra zy uśmiech nię tych, ra do snych dzie -
ci, któ re swo ją za ba wą, na uką, ale i fi gla mi po zna ją świat i cią gle uczą się
no wych rze czy. Wy obra ża my so bie, iż są oto czo ne opie ką, za dba ne… Nie
za wsze jed nak tak jest.
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Po ni żej pu bli ku je my do koń cze nie
hi sto rii Szpi ta la Cho rób Płuc im. św.
Jó ze fa w Pil cho wi cach, któ ry w br.
ob cho dzi swe 200-le cie. Tekst, któ -
re go pierw szą część za mie ści li śmy
w paź dzier ni ko wym wy da niu WPG,
po wstał na ba zie cy klu ar ty ku łów
Agniesz ki Ro bok, opu bli ko wa nych
w pil cho wic kich „In for ma cjach
Kul tu ral nych”. (red.)

Zna ną po sta cią zwią za ną z pil cho -
wic kim szpi ta lem jest ks. Kon -
stan ty Dam rot – pi sarz, po eta,

obroń ca ję zy ka pol skie go. W la -
tach 1869-1872 pra co wał w pil cho wic -
kim Se mi na rium Na uczy ciel skim.
Pod ko niec ży cia wró cił do Pil cho wic, by
za miesz kać w szpi ta lu Bo ni fra trów. Był
dar czyń cą na rzecz szpi ta la i chęt nie słu -
żył ra dą w spra wach mo der ni za cji pla -
ców ki. Zmarł w 1895 r. i zo stał po cho wa -
ny na przy klasz tor nym cmen ta rzu. 

Oprócz wy mie nio nych wcze śniej
za słu żo nych dla pil cho wic kie go szpi ta -
la le ka rzy, wspo mnieć trze ba jesz cze

licz nych prze orów klasz to ru, któ rym
za wdzięcz my spraw ne za rzą dza nie
szpi ta lem oraz cią głą je go roz bu do wę
i mo der ni za cję. Sa mym cho rym zaś
naj wię cej przy słu ży li się bra cia Bo ni -
fra trzy, któ rzy z ogrom nym po świę ce -
niem, na wzór mi ło sier ne go sa ma ry ta -
ni na opie ko wa li się po trze bu ją cy mi,
trosz cząc się za rów no o ich cia ła, jak
i du sze.

W 1914 r., tuż po uro czy sto ściach
zor ga ni zo wa nych z oka zji ju bi le -
uszu 100-le cia szpi ta la, wy bu -
chła I woj na świa to wa. 50 łó żek od da -
no na tych miast na po trze by woj ska.
Pierw si żoł nie rze po ja wi li się w pil cho -
wic kiej pla ców ce w koń cu paź dzier ni -
ka, ostat ni opu ści li ją w mar cu 1918 r.
W su mie w cza sie I woj ny świa to wej
le czo no w Pil cho wi cach 2470 żoł nie -
rzy, z cze go sze ściu zmar ło. Tym sze -
ściu zmar łym w 1919 r. po świę co no
obe lisk. Nie za cho wał się on do na -
szych cza sów, nie wie my jak wy glą dał,
ani kie dy zo stał usu nię ty. W cza sie
woj ny nie za nie dby wa no też le cze nia
cy wi lów, któ rych przy ję to pra -
wie 3000, nie ba cząc na wy zna nie. 

Wokre sie mię dzy wo jen nym
pro wa dzo no w szpi ta lu
drob ne roz bu do wy (po -

miesz cze nia na stry chu, ka pli ca), mo -
der ni zo wa no wy po sa że nie, za go spo da -
ro wy wa no ogród na po trze by pa cjen -

tów, od no wio no da -
chy. Wy ty cze nie
no wej gra ni cy pań -
stwo wej spra wi ło,
że bo ni fra trzy stra -
ci li spo rą część pa -
cjen tów oraz klien -
tów ap te ki, a tak że
za wę ził się ob szar
ich kwe sto wa nia.
Licz ba pa cjen tów
spa dła wte dy o po -
nad po ło wę. 

W chwi li wy bu -
chu II woj ny świa -
to wej szpi tal za mie -

nio no na la za ret po lo wy, a w 1942 r.
na la za ret woj sko wy. Na po trze by ran -
nych od da no na wet po miesz cze nia
klau zu ry. 

Szpi tal szczę śli wie unik nął znisz -
czeń ze wnętrz nych w 1945 r.
Żoł nie rzy nie miec kich ewa ku -

owa no ze szpi ta la dwa dni przed wej -
ściem wojsk ra dziec kich. W chwi li za -
ję cia szpi ta la przez Ro sjan wśród cho -

rych znaj do wa li się rów nież żoł nie rze
ro syj scy i mon gol scy. Być mo że dla te -
go bu dy nek unik nął znisz cze nia. Nie
unik nął na to miast gra bie ży: skra dzio no
łóż ka, ma te ra ce, ko ce, po ściel oraz ży -
wy in wen tarz. Spu sto sze nie
by ło tak du że, że szpi tal za -
wie sił dzia łal ność. Po waż -
nych znisz czeń do znał też
w tym cza sie przy klasz tor ny
cmen tarz. Star si miesz kań cy
pa mię ta ją, że czę ści znisz -
czeń do ko na li Ro sja nie, ale
ich dzie ło nie ste ty bez myśl -
nie kon ty nu owa li miesz kań -
cy oko lic, któ rzy nie ma jąc
sza cun ku dla po świę ce nia
Bo ni fra trów, kra dli i nisz -
czy li na grob ki. 

W la tach 1948-49 ko pal -
nia „Knu rów” urzą dzi ła
w po miesz cze niach szpi ta la
ko lo nie dla dzie ci swo ich
pra cow ni ków.

10 grud nia 1951 r. Bo ni fra trzy stra -
ci li szpi tal, któ rzy zbu do wa li i któ ry
pro wa dzi li przez 140 lat. Szpi tal zo stał
upań stwo wio ny – zgro ma dze nie stra ci -
ło za bu do wa nia i ca ły ma ją tek ziem ski
bez ja kie go kol wiek od szko do wa nia.
Więk szość za kon ni ków mu sia ła opu -
ścić Pil cho wi ce – po zo sta ło tyl ko 3 naj -
star szych, z któ rych ostat ni zmarł
w 1984 r. Nie ste ty, jak wspo mi na ją
miesz kań cy Pil cho wic, Bo ni fra trzy
opusz cza jąc klasz tor w 1951 r. za bra li
część wy po sa że nia ka pli cy szpi tal nej.
W 2001 r. za kon ni cy na krót ko wró ci li
do Pil cho wic z za mia rem po now ne go
utwo rze nia klasz to ru. Pla nu te go jed -
nak nie uda ło się zre ali zo wać.

W 1951 r. do pra cy w szpi ta lu spro -
wa dzo no sio stry Słu żeb nicz ki Naj -
święt szej Ma ryi Pan ny z Pa new nik.
Dzię ki pra cy sze ściu przy by łych sióstr
na po cząt ku 1953 r. szpi tal wzno wił
dzia łal ność ja ko szpi tal prze ciw gruź li -
czy. Po cząt ki by ły trud ne – brak sprzę -
tu i le karstw spra wia ły, że śmier tel ność
wśród pa cjen tów by ła wy so ka. Stop -

nio wo w szpi ta lu po ja wi ło się la bo ra to -
rium, rent gen, ga bi net den ty stycz ny,
EKG. Roz sze rza no za kres usług me -
dycz nych, przyj mo wa no ko lej nych
spe cja li stów. Prze pro wa dza no też re -

mon ty i mo der ni za cje. Do 1957 r. szpi -
tal przyj mo wał tyl ko cho rych na gruź -
li cę, po tem pla ców ka roz sze rzy ła dzia -
łal ność na wszyst kie cho ro by płuc.
Cie ka wost ką jest fakt, że do pie ro
w 1997 r. do szpi ta la przy ję to pierw szą
ko bie tę – do te go cza su le czo no tu
(zgod nie z za sa dą bo ni fra trów) wy łącz -
nie męż czyzn. Ko lej ny mi le ka rza mi
na czel ny mi szpi ta la w okre sie po wo -
jen nym by li: dr Bo le sław Rut kow ski,
dr Grze żół ko, dr Gu staw Koch now ski,
dr Jó zef Wi śniew ski, dr Ge rard Ro żek,
dr Je rzy Czyż, a od 1998 r. Jo an na Nie -
strój -Ostrow ska.

Wokre sie po wo jen nym szpi tal
funk cjo no wał w ra mach ze -
spo łów opie ki zdro wot nej,

zmie nia jąc wie lo krot nie za rząd ców,
któ ry mi by li m.in. wójt gmi ny Pil cho -
wi ce, ZOZ w Py sko wi cach, Gli wi cach,
Knu ro wie. Od da lo ny cią gle od sie dzi -
by dy rek cji, pod upadł w tym okre sie
dość znacz nie za rów no w za kre sie sub -
stan cji szpi ta la, jak i or ga ni za cji i dys -
cy pli ny pra cy. Z dniem 1 li sto pa -

da 1998 r. szpi tal wy od ręb nił się ze
struk tur ze spo łu opie ki zdro wot nej
i roz po czął sa mo dziel ne dzia ła nie.
Od tej po ry da tu je się je go dy na micz ny
roz wój. Działa jako placówka s łużby

zdrowia Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Śląskiego.

Du żą wa gę Szpi tal przy wią zu je
do ja ko ści świad czo nych
usług me dycz nych. 

Po twier dze niem te go jest Cer ty fi kat
akre dy ta cyj ny zdo by ty w 2012 r.,
człon ko stwo w Kra jo wej Sie ci Szpi ta li
Pro mu ją cych Zdro wie przy zna ne
w 2003 r. oraz Cer ty fi ka ty ja ko ści przy -
słu gu ją ce od 2005 r.

Szpi tal cią gle po sze rza dzia łal ność,
a tak że świad czy usłu gi dla lo kal nej
spo łecz no ści z za kre su dia gno sty ki ob -
ra zo wej i la bo ra to ryj nej. Pro mu je też
zdro wy tryb ży cia, za chę ca jąc i słu żąc
po ra dą w rzu ca niu pa le nia.

Przez dwa stu le cia szpi tal był
chlu bą Pil cho wic. Je go zna cze -
nie dla miesz kań ców oko lic jest

nie do prze ce nie nia. Szpi tal na dal jest
naj bar dziej roz po zna wal nym obiek tem
w Pil cho wi cach, a dzię ki no wo cze sne -
mu wy po sa że niu i pro fe sjo nal nej opie -
ce me dycz nej, cie szy się bar dzo do brą
opi nią. 

200 lat w służ bie cho rym (2)

Od klasz to ru Bo ni fra trów do szpi ta la płuc

Klasz tor na sta rej ry ci nie po cho dzą cej z książ ki Ja na Chrząsz cza wy da nej na 100-le cie
szpi ta la.

Na nie wiel kim cmen ta rzu w przy szpi tal nym par ku mie -
ści się grób ks. Kon stan te go Dam ro ta. Co ro ku kwia ty
na nim skła da ją przed sta wi cie le po wia tu i gmi ny.
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Sło necz na Po la na Na dziei w gli wic -
kim Par ku Cho pi na po więk szy ła się
o ko lej nych 300 ce bu lek żon ki li. Jest
sym bo lem ko niecz no ści pro wa dze -
nia pro fi lak ty ki ra ka i na dziei dla
tych, któ rych do tknę ła cho ro ba no -
wo two ro wa.
– Łącz nie w cią gu czte rech lat po sa dzi li -
śmy tam już oko ło 1200 ce bu lek – mó wi
ini cja tor ka ak cji, 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”. – Cie szę się,
że w tym ro ku tak wie le osób przy czy ni -
ło się do po więk sze nia Sło necz nej Po la ny
Na dziei. Przy by wa chęt nych do udzia łu
w na szej ak cji – chłód i deszcz wi szą cy
w po wie trzu ni ko go nie znie chę ciły! 

Jak co ro ku w ak cji uczest ni czy ło
Cen trum Kształ ce nia Za wo do we go

i Usta wicz ne go Wo je wódz twa Ślą skie go
w Gli wi cach oraz III Li ceum Ogól no -
kształ cą ce w Gli wi cach. Do łą czy li tak że
ucznio wie kla sy ma tu ral nej Szko ły
z Cha rak te rem w Gli wi cach. 

Na Sło necz nej Po la nie Na dziei
(wpraw dzie bez słoń ca w tym ro ku, ale
deszcz oszczę dził sa dzą cych) uwi ja ło
się 23 paź dzier ni ka po nad 120 osób. By -
ły wśród nich za rów no gli wic kie Kry sty -
ny, jak i Ma ria Ka proń – wi ce pre ze ska
gli wic kich Lwo wia ków oraz Ko bie ta
na Me dal Gli wic i po wia tu gli wic kie -
go 2014 w ple bi scy cie prze pro wa dzo nym
przez DZ. Jak co ro ku sa dzi li żon ki le sta -
ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek, se kre -
tarz Po wia tu Gli wic kie go i rad na miej ska
Mag da le na Bud ny, a tak że sze fo wa

KRUS Kry sty na Krę giel. Jak co ro ku by -
ły tak że „No wi ny Gli wic kie”, „Gość Nie -
dziel ny” i „Wia do mo ści Po wia tu Gli wic -
kie go”, do łą czy ły rów nież ślą skie.tren -
dy.pl. Nie za bra kło też dy rek to ra Miej -
skie go Za rzą du Usług Ko mu nal nych, Ta -
de usza Ma zu ra oraz Mar ka Byt na ra, kie -
row ni ka gli wic kiej pal miar ni, któ ry nad -
zo ro wał przy go to wa nie ra ba ty do na sa -
dzeń.

– Ko lej ny już rok z rzę du kwia ty po sa -
dzi li śmy dzię ki uprzej mo ści mar ke tu bu -
do wal ne go Le roy Mer lin miesz czą ce go
się przy „Are nie” w Gli wi cach – do da je
Mar le na Po lok -Kin. – Do ka wy, pysz ny -
mi pącz ka mi z Wi sien ki, czę sto wa li śmy
uczest ni ków ak cji dzię ki uprzej mo ści pa -
ni Zo fii Ptok. (RG)

Ro śnie Sło necz na Po la na Na dziei

Wśród sa dzą cych żon ki le nie za bra kło – jak co ro ku – sta ro sty gli wic kie -
go Mi cha ła Nie szpor ka oraz Mag da le ny Bud ny, se kre tarz Po wia tu Gli -
wic kie go.
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„Masz kie ty” to nie daw no otwar ta
ka wiar nia w Knu ro wie. Jest nie tyl -
ko no wym lo ka lem ga stro no micz -
nym, ale pierw szą pro wa dzą cą ta -
ką dzia łal ność spół dziel nią w mie -
ście.
Knu row ska Spół dziel nia So cjal na
„Spi chlerz Sma ku” jest przy kła dem
przed się bior czo ści piąt ki miesz kań -
ców, któ rzy po sta no wi li pro wa dzić
wła sny biz nes. Ini cja to rem po wsta nia
ka wiar ni by ła Ka ta rzy na Ja now ska. Pa -
ni Ka ta rzy na po utra cie pra cy po sta no -
wi ła za ło żyć ka wiar nię. Na pi sa ła pro -
jekt, na któ ry uda ło się po zy skać do fi -
nan so wa nie unij ne. Do współ pra cy za -
pro si ła zna jo mych. I tak w piąt kę za ło -
ży li spół dziel nię so cjal ną. Jej pre ze -
sem, ku cha rzem, bar ma nem, ba ri stą

i som me lie rem jest Krzysz tof To mec ki,
cu kier ni ka mi są Elż bie ta Woź niok oraz
Jo an na Ku sio, zaś kel ne rem, bar ma nem
i kie row cą – Ka mil Krzy wo nos, a pa ni
Ka ta rzy na jest wi ce pre ze sem i pra cow -
ni kiem ad mi ni stra cyj nym. 

– Od zło że nia pro jek tu do otwar cia
na szej ka wiar ni mi nął rok. W tym cza -
sie za ła twi li śmy wszyst kie for mal no -
ści, wy re mon to wa li śmy lo kal i prze -
szli śmy cykl szko leń, m.in. z za kre su
pra wa spół dziel cze go, ba ri stycz ne, me -
na dżer skie, ob rób ki cze ko la dy, a tak że
za ję cia z psy cho lo giem, któ ry po ka zy -
wał nam, jak współ pra co wać ze so bą –
mó wi Ka ta rzy na Ja now ska. – Je ste śmy
pierw szą spół dziel nią w Knu ro wie,
któ ra pro wa dzi ta ki biz nes. Ma my na -

dzie ję, że prze trze my śla dy na stęp nym
i po ka że my, iż spół dziel nie to nie re likt
prze szło ści, a no wo cze sne przed się -
bior stwa. 

W „Masz kie tach”, któ re znaj du ją
się w Knu ro wie przy ul. Ka pe la nów
Woj sko wych 2E, sta wia ją na do mo we
wy pie ki. Wszyst ko jest pro du ko wa ne
na ba zie na tu ral nych skład ni ków, na -
wet lo dy są tzw. rze mieśl ni cze – spro -
wa dza ne z cu kier ni „Pe reł ka” z By to -
mia. Co cie ka we, w me nu co dzien nie
znaj du ją się no we cia sta, de se ry, ba -
becz ki. Sta łe jest w nim week en do we
za opa trze nie w ko łocz z pie kar ni Bo -
gac kie go w Pil cho wi cach. Ist nie je tak -
że moż li wość za mó wie nia ciast i tor -
tów na ży cze nie pod nr. tel. 32 440 00
01. W pla nach jest roz sze rze nie ofer ty
o prze ką ski. A już te raz ser wo wa na jest
wie deń ska ka wa Ju lius Me inl oraz wi -
na Mar ka Kon ra da. Wła ści cie le pra cu ją
tak że nad or ga ni za cją uro dzin dla dzie -
ci i róż ny mi warsz ta ta mi (pod czas któ -
rych ma lu chy bę dą uczyć się m.in. jak
ro bić cia sta), pla no wa ne są róż ne wie -
czor ki te ma tycz ne. –Chce my, by to
miej sce tęt ni ło ży ciem, sta ło się oka zją
do cie ka wych spo tkań przy fi li żan ce
ka wy i do brym, do mo wym ciast ku –
pod kre śla Ka ta rzy na Ja now ska.

Brzmi – masz kiet nie! (SoG)

Słod ki po mysł na biz nes

Wy da rze niem du żej ran gi by ła nie daw na uro czy sta
ga la z oka zji 110-le cia Orze sko -Knu row skie go Ban ku
Spół dziel cze go. 

Wśród wie lu zna mie ni tych go ści nie mo gło za brak nąć przed -
sta wi cie li władz sa mo rzą do -
wych na sze go po wia tu oraz
oko licz nych miast i gmin. Pod -
czas ga li dr Jó zef Ka pła nek,
pre zes Za rzą du OK Ban ku
Spół dziel cze go, przy po mniał
się ga ją ce 1904 r. ko rze nie tej
in sty tu cji. Sku pia ona w so bie
dzie dzic two kil ku in nych pod -
mio tów. Na jej współ cze sny
wi ze ru nek skła da ją się bo wiem
rów nież od ręb ne nie gdyś ban -
ki, któ re mia ły swo je sie dzi by
w Tosz ku, Wie low si, Or non to -
wi cach i Orze szu. 

Obec nie OK Bank na le ży w swym sek to rze do kra jo wej
czo łów ki. Pod kre śla li to przy by li na uro czy stość przed sta wi -
cie le cen tral nych in sty tu cji, m.in. Związ ku Ban ków Pol skich
i Zrze sze nia Ban ku Pol skiej Spół dziel czo ści. Przy tym wszyst -

kim OK Bank re gu lar nie
wspie ra lo kal ne ini cja ty wy
spo łecz ne, co w spo sób
szcze gól ny wy róż nia nia go
spo śród wie lu in nych,
zwłasz cza ko mer cyj nych in -
sty tu cji fi nan so wych. 

Ju bi le uszo wa uro czy -
stość by ła oka zją do po dzię -
ko wań. „Sta tu et ki Kre atyw -
no ści OK Ban ku Spół dziel -
cze go” otrzy ma li m.in. sta -
ro sta gli wic ki Mi chał Nie -
szpo rek, pre zy dent Knu ro wa
Adam Rams, wój to wie: Gie -

rał to wic – Jo achim Bar giel, Ru dziń ca – Krzysz tof Ob rzut
i Wie low si – Gin ter Skow ro nek. Po nad to zo sta li oni wy róż -
nie ni Ho no ro wy mi Zło ty mi Od zna ka mi im. Fran cisz ka Stef -
czy ka „Za za słu gi dla spół dziel czo ści ban ko wej”, nada ny mi
przez Kra jo wy Zwią zek Ban ków Spół dziel czych w War sza -
wie. W gro nie uho no ro wa nych „Sta tu et ką Kre atyw no ści”
zna leź li się rów nież po seł do Sej mu RP Kry sty na Szu mi las
oraz Mi chał Ek kert, pre zes Za rzą du Szpi ta la w Knu ro wie. 

Ga li to wa rzy szy ła bo ga ta opra wa ar ty stycz na, na któ rą
zło ży ły się m.in. wy stę py „Mul ti Vi su al” – fi na li stów pią tej
edy cji te le wi zyj ne go show „Mam Ta lent”, „Elec tri ca Duo”,
czy li Ka si&Pau li gra ją cych na elek trycz nych skrzyp cach
i har fie oraz ze spo łu „Avo ca do”, fi na li sty pierw szej edy cji te -
le wi zyj ne go „X Fac to ra”, a ca łość po pro wa dził Mi ro sław
Ne inert. (r)

OK Bank ma 110 lat!

No wą sie dzi bę w Pod stre fie Gli wic -
kiej Ka to wic kiej Spe cjal nej Stre fy
Eko no micz nej otwo rzy ła fir ma Mar -
co, miesz czą ca się po przed nio
w So śni co wi cach. Jej wła ści ciel
Ma rek Śli bo da po sta wił na sta ły
roz wój i do sko na le nie – za rów no
pra cow ni ków, jak i pro ce sów pro -
duk cyj nych. 

Licz ni przy by li 9 paź dzier ni ka na uro -
czy ste otwar cie no wej sie dzi by go ście,
wśród któ rych by li m.in. pre zy dent Gli -
wic Zyg munt Fran kie wicz, Je rzy Ło ik
– wi ce pre zes Ka to wic kiej Spe cjal nej
Stre fy Eko no micz nej, Mag da le na Bud -
ny – se kre tarz Po wia tu Gli wic kie go,
Ma rek Kuź nie wicz – dy rek tor Po wia to -
we go Urzę du Pra cy w Gli wi cach oraz
re pre zen tan ci firm i in sty tu cji współ -
pra cu ją cych z Mar co, mie li oka zję za -
po znać się z funk cjo no wa niem no wo
wy bu do wa ne go za kła du, po znać hi sto -
rię fir my i jej pla ny na przy szłość. 

Fir ma Ma rco (pi sa li śmy o niej sze -
ro ko w cy klu „Przed się bior czy po -
wiat” w czerw cu 2013 r.) po wsta ła
w 2000 r. i od po cząt ku do star cza
drob ne kom po nen ty dla elek tro ni ki,
au to mo ti ve, au to ma ty ki, bran ży lot ni -
czej i zbro je nio wej. Udo wad nia, że
od dro bia zgów moż na dojść do suk ce -
su – pro du ku jąc m.in. spe cja li stycz ne
ety kie ty sa mo przy lep ne z fo lii i ma te -
ria łów tek styl nych, jak rów nież wie -
lo ko lo ro we ety kie ty pa pie ro we,
współ pra cu je ze świa to wy mi kon cer -

na mi, osią ga jąc wie lo mi lio no we przy -
cho dy. 

Pierw sze kro ki przed się bior stwo
sta wia ło w jed nym z gli wic kich biu -
row ców. Przez ostat nich kil ka lat sie -
dzi ba Mar co znaj do wa ła się w So śni co -
wi cach. Te raz, dzię ki otrzy ma nym
gran tom unij nym, przed się bior stwo
wy bu do wa ło obiekt o bar dzo przy ja -
znej bry le ar chi tek to nicz nej, łą czą cy
w so bie in no wa cyj ne roz wią za nia aran -
ża cyj ne z efek tyw nym i kom for to wym
śro do wi skiem pra cy. 

– Mar co to przede wszyst kim gru pa
lu dzi dzia ła ją cych z pa sją – mó wi Ma -
rek Śli bo da. 

W za kła dzie o po wierzch ni 4 500
m2 pra cu je tyl ko 40 osób, ge ne ru ją -
cych w cią gu ro ku przy cho dy na po -
zio mie kil ku dzie się ciu mi lio nów zło -
tych. Za ło ży ciel i wła ści ciel fir my
od sa me go po cząt ku po sta wił na roz -
wój pra cow ni ków. Wszy scy uczą się
w ra mach pra cy ję zy ka an giel skie go,
a tak że ma ją oka zję wy ka zać się umie -
jęt no ścia mi współ pra cy i kie ro wa nia
ze spo łem.

Wy so kie wy ma ga nia ja ko ścio we
fir my od zwier cie dla ją wdra ża ne sys te -
my ja ko ści zgod ne z mię dzy na ro do wy -
mi nor ma mi. Aby jak naj peł niej kon -
tro lo wać pro ces pro duk cyj ny, a tak że
jak naj efek tyw niej za rzą dzać przed się -
bior stwem, fir ma Mar co za pro jek to wa -
ła i wdro ży ła wła sny sys tem in for ma -
tycz ny. Nie ustan nie roz wi ja ją cy się
park ma szy no wy za si la ją co raz czę ściej
ma szy ny kon stru owa ne we dług pro jek -
tu Mar co, do sto so wa ne swą wy daj no -
ścią i in no wa cyj no ścią do pa nu ją cych
w fir mie stan dar dów.

Wraz z cią głym roz wo jem przed się -
bior stwa roz wi ja się je go dzia łal ność
spo łecz na. Mar co od sa me go po cząt ku
wspie ra oso by, któ re tej po mo cy po -
trze bu ją. Fir ma pro wa dzi kil ka dzie siąt
pro jek tów cha ry ta tyw nych i spon so rin -
go wych, a za kła da ny bu dżet na tę dzia -

łal ność w 2014 r. prze kra cza pół mi lio -
na zło tych. 

– Wy mie nio ne ob sza ry ak tyw no -
ści skła da ją się na Kul tu rę Or ga ni -
za cji Mar co, bę dą cą wy ra że niem
ide ałów fir my i dą że nia do te go, by
przy za cho wa niu po sza no wa nia dla
lu dzi zbu do wać dłu go fa lo wy do bro -
byt, jed no cze śnie zmie nia jąc świat
– wy ja śnia fi lo zo fię dzia ła nia swe -
go przed się bior stwa Ma rek Śli bo -
da. 

(RG)

Co raz do sko na lej 

Mar co ma
te raz sie dzi -
bę, któ ra
u m o ż  l i  w i a
dal szy roz -
wój.

Ma rek Śli -
bo da (dru gi
z le wej) za -
wsze z pa -

sją mó wi
o swo jej fir -

mie.

Ka ta rzy na Ja now ska za chę ca do od wie dza nia „Masz kie tów”. 
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Wśród uho no ro wa nych zna leź li się na si sa mo rzą dow cy –
od le wej wójt Wie low si Gin ter Skow ro nek i sta ro sta gli wic -
ki Mi chał Nie szpo rek.

Nie zabrakło jubileuszowego tortu, którego krojenie
rozpoczął prezes Józef Kapłanek. 
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PRZED SIĘ BIOR CZY 
PO WIAT

W cy klu „Przed się bior czy po wiat” pre zen to wa li śmy do tych czas fir my
i przed się bior stwa z po wia tu, któ re mo gą po szczy cić się osią gnię cia mi
za rów no na lo kal nym ryn ku, jak i kra jo wym. W po wie cie jest tak że wie le
przed się bior czych osób, któ re ma ją cie ka we pa sje, re ali zu ją in te re su ją -
ce po my sły i nie ustan nie roz wi ja ją się.
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„Wkład du cho wień stwa w roz wój
kul tu ry i li te ra tu ry na Ślą sku” był te -
ma tem VI Po wia to wej Kon fe ren cji
Re gio nal nej dla bi blio te ka rzy, na -
uczy cie li i re gio na li stów, któ ra ob -
ra do wa ła 16 paź dzier ni ka w Ze spo -
le Pa ła co wo -Par ko wym w Pław nio -
wi cach.

Kon fe ren cja zgro ma dzi ła sze reg uty tu -
ło wa nych pre le gen tów z kra ju i za gra -
ni cy, wśród któ rych by li m.in. ks. prof.
Mar cin Worbs z Uni wer sy te tu Opol -
skie go, prof. Ja cek Lysz czy na z Uni -
wer sy te tu Ślą skie go, dr Nor bert Nie -
sto lik z Aka de mii Hu ma ni stycz no -Eko -
no micz nej w Ło dzi, dr We ro ni ka Paw -
ło wicz z Bi blio te ki Ślą skiej, ks. dr Piotr
Gó rec ki z Fun da cji „Si le sia pro Eu ro -
pa”, dr Iza be la Kacz ma rzyk z Aka de -
mii Igna tia num w Kra ko wie i dr Jó zef
Szy me czek z Uni wer sy te tu Ostraw -
skie go w Re pu bli ce Cze skiej. Przed sta -
wi li oni syl wet ki ta kich po sta ci jak
m.in. ks. An ge lus Si le sius, ks. Adam
Gda cjusz, ks. Le opold Szersz nik, ks.
Nor bert Bon czyk, ks. Jo han nes
Chrząszcz oraz przy bli ży li dzia łal ność
i twór czość księ ży ewan ge lic kich
na Ślą sku Cie szyń skim. Ca łość uzu peł -
nił kon cert or ga no wy w wy ko na niu
prof. Ju lia na Gem bal skie go.

– Za głę bia jąc się w hi sto rię kul tu ry
i li te ra tu ry na Ślą sku, na le ży zwró cić
uwa gę, że nie pod wa żal ną ro lę od po -
cząt ków roz wo ju pi śmien nic twa
na Gór nym Ślą sku peł ni ło du cho wień -
stwo – mó wi Kry sty na Wo łoch, dy rek -
tor Po wia to wej Bi blio te ki Pu blicz nej
w Gli wi cach, któ ra to in sty tu cja by ła
głów nym or ga ni za to rem kon fe ren cji,
współ or ga ni zo wa nej przez Gmin ną Bi -
blio te kę Pu blicz ną w Ru dziń cu i Sto -
wa rzy sze nie Bi blio te ka rzy Pol skich
Za rząd Od dzia łu w Ka to wi cach. – Kler
przez wie le wie ków sta no wił eli tę
umy sło wą spo łe czeń stwa eu ro pej skie -
go, pol skie go, a więc i ślą skie go. Świa -
tli księ ża, zdo by wa ją cy wy kształ ce nie
za gra ni cą, nie śli ze so bą rów nież
i na Śląsk no win ki kul tu ry za chod niej,
prą dów umy sło wych i re li gij nych. Du -
ży wpływ na roz wój kul tu ry i li te ra tu ry
wy war ły ru chy re li gij ne. Zmie ni ły one
nie tyl ko ob li cze ko ścio ła, ale mia ły

ogrom ny wpływ na roz wój kul tu ry
umy sło wej i li te ra tu ry. I choć w prze -
cią gu stu le ci ro la du cho wień stwa sys te -
ma tycz nie ma la ła, to jed nak wciąż wie -
le utwo rów li te rac kich by ło ich dzie -
łem. Na po cząt ku by ła to li te ra tu ra wy -
łącz nie w ję zy ku ła ciń skim, z bie giem
lat po ja wił się ję zyk pol ski, nie miec ki
i cze ski. 

Or ga ni za to rzy z ko niecz no ści za -
kre śli li ra my cza so we ana li zo wa ne go
za gad nie nia, ogra ni cza jąc je na okres
od kontr re for ma cji do pocz. XX wie ku.
Przed sta wi li po sta ci za rów no ze świa ta
du cho wień stwa pro te stanc kie go, jak
i ka to lic kie go. – Jest wśród nich sze reg
pa sjo nu ją cych twór ców, jak choć by np.
ks. Nor bert Bon czyk, uwa ża ny za ślą -
skie go Mic kie wi cza, o któ rym jed nak
wie dza wśród współ cze snych jest bar -
dzo zni ko ma – do da je Kry sty na Wo -
łoch. – Dla te go cie szę się, że te go rocz -
na kon fe ren cja przy cią gnę ła tak wie lu
bi blio te ka rzy, na uczy cie li i re gio na li -
stów, fre kwen cja by ła bo wiem bar dzo
du ża.

Wśród go ści wy da rze nia by li m.in.
Kry sty na Szu mi las – po seł na Sejm RP,
prof. Ry szard Kacz ma rek – za stęp ca
dy rek to ra ds. In sty tu tu Ba dań Re gio -

nal nych w Bi blio te ce Ślą skiej, ks.
Adam Spa łek – przed sta wi ciel Die ce zji
Gli wic kiej, dusz pa sterz na uczy cie li
i wy cho waw ców, ks. dr Hen ryk Ol szar
– dusz pa sterz bi blio te ka rzy Ar chi die ce -
zji Ka to wic kiej, Krzysz tof Ob rzut –
wójt Gmi ny Ru dzi niec. Po wiat Gli wic -
ki re pre zen to wał Sła wo mir Adam czyk
z Za rzą du Po wia tu, a ob ra dom przy słu -
chi wa li się rów nież m.in. Mag da le na
Bud ny – se kre tarz Po wia tu Gli wic kie -
go oraz rad ni Win fryd Fi coń i Ma rian
Sa dec ki.

– Te go rocz na kon fe ren cja, po dob nie
jak wszyst kie po przed nie, mia ła bar dzo
wy so ki po ziom me ry to rycz ny – pod su -
mo wu je Sła wo mir Adam czyk. 

Pa tro nat ho no ro wy nad VI Po wia to -
wą Kon fe ren cją Re gio nal ną dla bi blio -
te ka rzy, na uczy cie li i re gio na li stów ob -
ję li sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo -
rek oraz bi skup gli wic ki Jan Ko piec. 

(RG)

Re gio nal nie 
w Pław nio wi cach

An na Bo ruc ka z Przy szo wic (gmi na
Gie rał to wi ce) jest so list ką ope ro -
wą. Wy stę pu je na sce nie Ope ry
Ślą skiej w By to miu, ale jej pięk ny
głos jest ce nio ny tak że po za gra ni -
ca mi na sze go re gio nu. Mez zo so -
pra nist ka od wie lu lat kon cer tu je
w róż nych miej scach kra ju, jak
i za gra ni cą. 

Przy szo wian ka od 12 ro ku ży cia
uczęsz cza ła na na ukę gry na gi ta rze.
W wie ku 16 lat roz po czę ła edu ka cję
mu zycz ną w sek cji śpie wu so lo we go
w Szko le Mu zycz nej II stop nia w Gli -
wi cach. Szko li ła się pod czuj nym
okiem prof. Ja na Bal la ri na.

– Pro fe sor Bal la rin to wy bit ny ar ty -
sta zwią za ny przez wie le lat ze sce ną
ope ro wą i ope ret ko wą, był m.in. so li stą
w Ope rze Ślą skiej – przy bli ża syl wet kę
swe go mi strza An na Bo ruc ka. – Jest
tak że uzna nym pe da go giem. Z je go
szko ły wo kal nej wy szły wiel kie ta len -
ty, m.in. uczeń pro fe so ra, Piotr Be cza ła
któ ry wy stę pu je w Me tro po li tan Ope ra
i jest uwa ża ny za jed ne go z naj lep szych
te no rów świa ta. Wła śnie za na mo wą
pro fe so ra Bal la ri na po ma tu rze wy bra -
łam się na Aka de mię Mu zycz ną imie -
nia Ka ro la Szy ma now skie go w Ka to -
wi cach.

De biut pa ni An ny na sce nie to du ża
ro la Or fe usza w spek ta klu „Or fe usz
i Eu ry dy ka” Chri sto pha Wil li bal da
Gluc ka w Ope rze Ślą skiej w By to miu
w re ży se rii Hen ry ka Kon wiń skie go.
Z Ope rą Ślą ską śpie wacz ka jest zwią -
za na na sta łe po dziś dzień. Po nad to
współ pra cu je tak że z Te atrem Wiel kim
Ope rą Na ro do wą, gdzie wy ko na ła par -
tię Han nah w „Pa sa żer ce” Mie czy sła -
wa We in ber ga (reż. sir Da vid Po unt -
ney) oraz Mar ty w „Jo lan cie” Pio tra
Czaj kow skie go (reż. Ma riusz Tre liń -
ski), a tak że z Ope rą No va w Byd gosz -
czy – tu taj za śpie wa ła par tię Lau ry
w „Gio con dzie” Amil ca re go Pon chiel -
lie go (reż. śp. Krzysz tof Na zar).
W Ope rze Kra kow skiej wy stą pi ła ja ko

Ni non w „Dia -
błach z Lo -
udun” Krzysz -
to fa Pen de rec -
kie go (reż. La co
Ada mik) oraz
w par tii Zo fii
w „Hal ce” Sta -
ni sła wa Mo -
niusz ki (reż.
Wal de mar Za -
wo dziń ski). Zaś
w 2011 r. wraz
z Na ro do wą Or -
kie strą Sym fo -
nicz ną Pol skie -
go Ra dia na gra -
ła ope ret kę Ka -
ro la Szy ma now -
skie go pt. „Lo -
te ria na mę żów,
czy li Na rze czo -
ny nr 69”. 

Nie  zwy k ły
głos przy niósł
pa ni An nie wie -
le wy róż nień
i na gród. Jest m.in. lau re at ką Kon kur su
im. H. Hal skiej we Wro cła wiu, gdzie
w 2007 r. zdo by ła II na gro dę, w tym sa -
mym ro ku wy wal czy ła I na gro dę
w Kon kur sie im. Im ri cha Go di na
w miej sco wo ści Vra ble na Sło wa cji,
rok póź niej by ła naj lep sza pod czas
Kon kur su im. Schne ider -Trna vsky ego
w Trna vie na Sło wa cji, jest rów nież fi -
na list ką Kon kur su Mo niusz kow skie go
w War sza wie (dwie na gro dy spe cjal ne
zdo by te w 2013 r.) oraz zdo byw czy -
nią I na gro dy III Mię dzy na ro do we go
Kon kur su Wo kal ne go im. An drze ja
Hiol skie go w Ku do wie-Zdroju (2014 r.).

– Głos, do sko na ła tech ni ka, zdol no -
ści ak tor skie i wiel ka wraż li wość to
ele men ty nie zbęd ne w tym za wo dzie,
choć śpie wa nie jest ra czej po wo ła niem.
Nie jest to pra ca, po któ rej wra ca my
do do mu, że by od po cząć. To pa sja, któ -

ra wy peł nia ca łe na sze ży cie. To nie
tyl ko pró by i spek ta kle, kon cer ty czy
kon kur sy – ale tak że dba nie o for mę,
cią głe po szu ki wa nia, aby kre owa ne po -
sta ci by ły praw dzi we, ży we oraz do -
star cza ły jak naj wię cej wra żeń i wzru -
szeń wi dzom. Śpie wak roz wi ja się ca łe
ży cie po przez wła sną pra cę, wła sne
prze ży cia, któ re sta ją się ba zą do two -
rze nia po sta ci na sce nie, ale rów nież
dzię ki dy ry gen tom, pia ni stom, re ży se -
rom i śpie wa kom, z któ ry mi współ pra -
cu je – mó wi mez zo so pra nist ka.

An na Bo ruc ka, oprócz te go, że jest
zna ko mi tą śpie wacz ką i wy stę pu je
na de skach ope ry, jest też szczę śli wą
ma mą 3,5-let nich bliź niąt, po nad to pra -
cu je tak że nad dok to ra tem ze sztuk mu -
zycz nych. Cią gle też przy go to wu je się
do udzia łu w ko lej nych mu zycz nych
pro jek tach i kon kur sach. (SoG) 

Moc ny mez zo so pran
z Przy szo wic

Po wia to we mu Fe sti wa lo wi Chó rów,
któ ry od był się 26 paź dzier ni ka
na Zam ku w Tosz ku, to wa rzy szył
nie co dzien ny ju bi le usz.

Jed nym z ze spo łów wy stę pu ją cych te -
go dnia na to szec kim Zam ku był bo -
wiem Chór „Skow ro nek” z Gie rał to wic
ob cho dzą cy w tym ro ku 100-le cie. Je -
go śpie wa cy ode bra li z tej oka zji licz ne
ży cze nia i gra tu la cje. 

Pod czas im pre zy wy stą pi ły chó ry
z te re nu po wia tu gli wic kie go: Chór
Mło dzie żo wy Scho la Can to rum z Ze -
spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie, Chór Ka me ral ny „Sla vi ca
Mu sa” z Knu ro wa, Chór „Tryl” z Tosz -
ka, Chór „Bel Can to” z Chu do wa oraz
„Sło wik” z Przy szo wic. Na bo ga ty
i róż no rod ny re per tu ar zło ży ły się m.in.
utwo ry Jo han ne sa Brahm sa, Joh na
Len no na, pie śni lu do we oraz ślą skie.
Chó ry otrzy ma ły pa miąt ko we sta tu et ki

oraz kwia ty, któ re wrę czy li czło nek Za -
rzą du Po wia tu Gli wic kie go Sła wo mir
Adam czyk, bur mistrz Tosz ka Grze gorz
Kup czyk oraz wójt Gie rał to wic Jo -

achim Bar giel. Na to miast Chór „Skow -
ro nek” oka zji ju bi le uszu ode brał tak że
spe cjal ny, pa miąt ko wy dy plom. 

(RG)

Fe sti wal ze stu le ciem

Kon fe ren cja od by ła się
w pięk nych wnę trzach Ze -
spo łu Pa ła co wo -Par ko we go
w Pław nio wi cach.

Po stać Nor ber ta Bon czy ka,
uwa ża ne go za ślą skie go

Mic kie wi cza, przy bli żył 
dr Nor bert Nie sto lik.

An na Bo ruc ka ( z lewej) w „Gio con dzie” A. Pon chiel lie go,
wy sta wia nej na sce nie Ope ry No va w Byd gosz czy. 
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Wy stęp Chó ru „Skow ro nek”, któ ry już od wie ku krze wi tra dy cje śpie wa cze.
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Do sko na łą wie dzą wy ka za li się
uczest ni cy dwóch kon kur sów, zor -
ga ni zo wa nych na Zam ku w Tosz ku
przez pierw sze go wi ce wo je wo dę
ślą skie go An drze ja Pi lo ta oraz Pla -
ców kę Te re no wą KRUS w Gli wi -
cach. 
W kon kur sach „Bez piecz na pra ca
w go spo dar stwie rol nym” oraz „Soł tys
do rad cą rol ni ków” wzię ło udział kil ku -
dzie się ciu uczest ni ków z te re nu po wia -
tu gli wic kie go. Mu sie li np. wie dzieć,
kto wy da je de cy zje o stwier dze niu cho -
ro by za wo do wej: czy le karz rze czo -
znaw ca KRUS, czy le karz pierw sze go

kon tak tu, czy – co by ło pra wi dło wą od -
po wie dzią – Pań stwo wy In spek tor Sa -
ni tar ny. Spo ro by ło py tań do ty czą cych
bez pie czeń stwa pra cy w rol nic twie.
Np. ta kie: Aby pra wi dło wo wyjść
z kom baj nu na le ży: a – wy sia dać ty łem
do stop ni, b – wy sia dać przo dem
do stop ni czy c – trzy mać się uchwy -
tów i wy sia dać przo dem do stop ni (pra -
wi dło wa od po wiedz to ostat nia z nich). 

Kon kurs pro wa dzi ły Ire na Ła ba –
dy rek tor  Od dzia łu Re gio nal ne go
KRUS w Czę sto cho wie oraz Kry sty na
Krę giel – kie row nik Pla ców ki Te re no -

wej KRUS w Gli wi cach. Im pre za zgro -
ma dzi ła 12 paź dzier ni ka na Zam ku
w Tosz ku sze reg go ści, wśród któ rych
by li m.in. Ro man Wło darz – pre zes
Ślą skiej Izby Rol ni czej, Grze gorz Bo -
ski – dy rek tor Ślą skie go Ośrod ka Do -
radz twa Rol ni cze go w Czę sto cho wie,
An drzej Frej no – dy rek tor Biu ra Te re -
no we go ARiMR w Py sko wi cach oraz
wło da rze i przed sta wi cie le sa mo rzą -
dów gmin nych z te re nu po wia tu gli -
wic kie go. Im pre zę uświet nił wy stęp
chó ru „Tryl” z Tosz ka. 

Pierw sze miej sce w kon kur sie
„Bez piecz na pra ca w go spo dar stwie
rol nym” za jął Kry stian Kieł ba sa, któ -
ry ode brał Pu char I Wi ce wo je wo dy
Ślą skie go An drze ja Pi lo ta. Na dru gim
miej scu upla so wał się Ro man Ja ny -
sek, a na trze cim – Ru dolf Imie la.
Z ko lei w kon kur sie „Soł tys do rad cą
rol ni ków” zwy cięz cą zo stał Jó zef Gu -
zik (tak że uho no ro wa ny Pu cha -
rem I Wi ce wo je wo dy Ślą skie go An -
drze ja Pi lo ta), dru gie miej sce zdo by ła
Be ata Szoł ty sek, a trze cie – Ma riusz
Po lo czek. Na lau re atów (od I aż
do XIX miej sca) syp nął się grad na -

gród, wśród któ rych by ły m.in. dra bi -
ny, pod ka szar ki do tra wy, że laz ka, ro -
bo ty ku chen ne, blen de ry i garn ki. Na -
gro dy ufun do wa li: KRUS, Ślą ska
Izba Rol ni cza, Nad le śnic two Ru dzi -
niec, Kra jo wy Zwią zek Rol ni ków,
Kó łek i Or ga ni za cji Rol ni czych, Ber -
na det ta Niem czyk – wi ce prze wod ni -
czą ca Ra dy Ubez pie cze nia Rol ni ków
oraz ARiMR. Do dat ko wo lau re aci
trzech pierw szych miejsc obu kon kur -
sów zo sta li za pro sze ni przez wi ce wo -

je wo dę An drze ja Pi lo ta na wy jazd
stu dyj ny do Sej mu RP. 

Współ or ga ni za to ra mi im pre zy by li:
Ślą ska Izba Rol ni cza, bur mistrz Tosz ka
Grze gorz Kup czyk oraz Cen trum Kul -
tu ry „Za mek w Tosz ku”.

Kon kur sy od by wa ły się pod ho no -
ro wym pa tro na tem prze wod ni czą ce go
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go Ta de usza
Ma mo ka i sta ro sty gli wic kie go Mi cha -
ła Nie szpor ka.

(RG)

Pra cu ją bez piecz nie

29 paź dzier ni ka w Sta ro stwie Po -
wia to wym w Gli wi cach od by ło się
po sie dze nie Ra dy Po wia to wej Ślą -
skiej Izby Rol ni czej w Gli wi cach. 

Ob ra dy pro wa dził pre zes Za rzą du ŚIR
Ro man Wło darz. Omó wio no kwe stie
m.in. zwią za ne z ło wiec twem, re ali za -
cją pro gra mu wap no wa nia re ge ne ra cyj -
ne go gleb w wo je wódz twie ślą skim,
przed sta wio no in for ma cję o udzia le
ŚIR w pra cach nad przy go to wa niem
Pla nów Za rzą dza nia Ry zy kiem Po wo -
dzio wym oraz uchwa ły Po ro zu mie nia
Izb Pol ski Po łu dnio wo -Wschod niej.
Z ko lei pra cow ni ca Biu ra Po wia to we go
w Py sko wi cach ARiMR omó wi ła stan
wdra ża nia pro jek tów do płat bez po śred -
nich oraz PROW na la ta 2015-2020.

Jak po in for mo wał pre zes Wło darz, wy -
bo ry do Izb Rol ni czych od bę dą się 31
ma ja 2015 r. W po sie dze niu Ra dy Po -

wia to wej uczest ni czy li tak że m.in. wi -
ce sta ro sta gli wic ki Wal de mar Do mbek
i Po wia to wy Le karz We te ry na rii w Gli -
wi cach Szcze pan Bła chut.

(SoG)

Ob ra dy w sta ro stwie

Zwy cięz cy kon kur su „Bez piecz na pra ca w go spo dar stwie rol nym” wraz z je -
go or ga ni za to ra mi.
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Do Zam ku w Tosz ku przy by ło kil ku dzie się ciu rol ni ków i soł ty sów.
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Na spo tka niu omó wio no spra wy waż ne dla rol ni ków na sze go po wia tu.
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Roz po czy na my cykl ar ty ku łów po -
świę co nych eme ry tu rom i ren tom
KRUS. 

Świad cze nia mi pie nięż ny mi z ubez pie -
cze nia eme ry tal no -ren to we go wy pła ca -
ny mi przez Ka sę Rol ni cze go Ubez pie -
cze nia Spo łecz ne go są:
� eme ry tu ra rol ni cza i wcze śniej sza
eme ry tu ra rol ni cza,
� ren ta rol ni cza z ty tu łu nie zdol no ści
do pra cy,
� ren ta ro dzin na,
� czę ścio wa eme ry tu ra rol ni cza,
� okre so wa eme ry tu ra rol ni cza,
� ren ta rol ni cza szko le nio wa.

Eme ry tu ra rol ni cza przy słu gu je
ubez pie czo ne mu (rol ni ko wi, do mow ni -
ko wi), któ ry speł nia łącz nie na stę pu ją -
ce wa run ki: osią gnął wiek eme ry tal ny
oraz pod le gał ubez pie cze niu eme ry tal -
no -ren to we mu przez okres co naj -
mniej 25 lat. 

Od 1 stycz nia 2013 r. o eme ry tu rę
rol ni czą w do tych cza so wym wie ku
eme ry tal nym (60 lat – ko bie ta, 65 lat –
męż czy zna) mo gą ubie gać się wy łącz -
nie: ko bie ty uro dzo ne do dnia 31 grud -
nia 1952 r. i męż czyź ni uro dze ni
do dnia 31 grud nia 1947 r. Po zo sta łym
oso bom wiek eme ry tal ny jest stop nio -
wo pod wyż sza ny o 1 mie siąc w każ -
dym kwar ta le. 

Usta wa o ubez pie cze niu spo łecz -
nym rol ni ków prze wi du je tak że moż li -
wość przy zna nia ubez pie czo ne mu rol -
ni ko wi wcze śniej szej eme ry tu ry rol ni -
czej, je śli speł ni on łącz nie wa run ki: 
1. wie ku 55 lat, je śli jest ko bie tą, al -
bo 60 lat, je śli jest męż czy zną, 
2. pod le ga nia rol ni cze mu ubez pie cze -
niu eme ry tal no -ren to we mu przez okres
co naj mniej 30 lat, 
3. za prze sta nia pro wa dze nia dzia łal no -
ści rol ni czej. 

Eme ry tu ra wcze-
śniej sza jest przy -
zna  wa  na  ty l  ko
tym rol ni kom, któ -
rzy wy mie nio ne
wy żej  wa run ki
speł nią do dnia 31
grud nia 2017 r.

Oso bom uro -
dzo nym po dniu 31
grud nia 1948 r.
przy usta la niu pra -
wa do eme ry tu ry
rol ni czej nie uwzględ nia się okre sów ubez -
pie cze nia in ne go niż rol ni cze. Pra wo
do eme ry tu ry rol ni czej uzy sku je za tem oso -
ba pod le ga ją ca ubez pie cze niu spo łecz ne mu
rol ni ków, któ ra po za wy ma ga nym wie kiem
oraz za prze sta niem pro wa dze nia dzia łal no -
ści rol ni czej (w przy pad ku eme ry tu ry rol ni -
czej tzw. „wcze śniej szej”), le gi ty mu je się
co naj mniej 25-let nim lub 30-let nim okre -
sem pod le ga nia wy łącz nie rol ni cze mu
ubez pie cze niu eme ry tal no -ren to we mu.

Eme ry tu ra lub ren ta (1)

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

li śmy Ju sty nę Łu ka sik z Przy szo wic.
Pa nią Ju sty nę pro si my o kon takt te le fo -
nicz ny pod nr. 32 332 66 65 w ce lu
usta le nia ter mi nu od bio ru na gro dy. Na -
stęp na edy cja kon kur su – w gru dnio -
wym wy da niu WPG. (RG)

WY GRA ŁA Z NA MI

Ko lej nym dzia ła niem, któ re go za ło -
że nia zna la zły się w pro jek cie Pla nu
Roz wo ju Ob sza rów Wiej skich (PROW)
na la ta 2014-2020, jest „Roz wój
przed się bior czo ści – roz wój usług rol -
ni czych”
Wspar cie w ra mach te go dzia ła nia ad re -
so wa ne bę dzie do osób fi zycz nych, osób
praw nych, jed no stek or ga ni za cyj nych
nie po sia da ją cych oso bo wo ści praw nej,
pro wa dzą cych dzia łal ność go spo dar czą
w za kre sie usług rol ni czych ja ko mi kro -
- lub ma łe przed się bior stwo przez co naj -
mniej dwa la ta przed zło że niem wnio sku
o przy zna nie po mo cy.

Po ziom po mo cy wy nie sie mak sy mal -
nie 50 proc. kosz tów in we sty cji kwa li fi ku -
ją cej się do wspar cia. Mak sy mal na wy so -
kość po mo cy przy zna na w okre sie re ali za -
cji Pro gra mu jed ne mu be ne fi cjen to wi wy -
nie sie 500 000 zł (zgod nie z za ło że nia mi
biz ne spla nu). Kosz ty kwa li fi ko wa ne obej -
mu ją kosz ty za ku pu lub le asin gu no wych
ma szyn, urzą dzeń lub sprzę tu kom pu te ro -
we go. Koszt za ku pu cią gni ka rol ni cze go
mo że być kosz tem kwa li fi ko wa nym
w czę ści nie prze kra cza ją cej 50 proc. po -
zo sta łych kosz tów kwa li fi ko wa nych.

Po moc mo że zo stać przy zna na, je śli
wnio sko daw ca:
� pro wa dzi dzia łal ność go spo dar czą
w za kre sie usług rol ni czych ja ko mi kro -
- lub ma łe przed się bior stwo przez co naj -

mniej dwa la ta
przed zło że niem
wnio sku o przy zna -
nie po mo cy,
� przed ło ży biz ne -
splan do ty czą cy
roz wo ju dzia łal no -
ści go spo dar czej,
za kła da ją cy pro wa dze nie ren tow nej dzia -
łal no ści w za kre sie usług dla rol nic twa,
� de kla ru je obo wią zek do ku men to wa nia
świad cze nia usług rol ni czych, co zwią za -
ne jest z za bez pie cze niem przed ry zy kiem
two rze nia sztucz nych wa run ków w ce lu
uzy ska nia wspar cia, tj. za ku pu ma szyn
rol ni czych, któ re przede wszyst kim bę dą
uży wa ne we wła snym go spo dar stwie rol -
ni ka, a nie w ce lu pro wa dze nia dzia łal no -
ści go spo dar czej za pew nia ją cej do chód.

Kry te ria wy bo ru bę dą uwzględ niać
ope ra cje do ty czą ce w szcze gól no ści: 
� in no wa cyj no ści, ochro ny śro do wi ska,
prze ciw dzia ła nia zmia nom kli ma tu,
� wnio sko daw ców, któ rzy nie ko rzy -
sta li z po mo cy fi nan so wej w ra mach
dzia łań: „Róż ni co wa nie w kie run ku
dzia łal no ści nie rol ni czej” lub „Two rze -
nie i roz wój mi kro przed się biorstw” ob -
ję tych PROW 2007-2013,
� re ali za cji in we sty cji w gmi nach na le -
żą cych do po wia tów o naj wyż szym po -
zio mie bez ro bo cia w kra ju.

PROW wes prze 
przed się bior czych 

In for mu je An -
drzej Frej no, kie -
row nik Biu ra Po -
w i a  t o  w e  g o
ARiMR w Py sko -
wi cach. 

Ra dzi Kry sty na
Krę giel, kie row -
nik Pla ców ki Te -
re no wej KRUS
w Gli wi cach.
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Prze pięk ne wiel ko for ma to we fo to -
gra fie po dzi wiać moż na na wy sta -
wie IG PO TY, zor ga ni zo wa nej na te -
re nie po ło żo ne go po są siedz ku
Ślą skie go Ogro du Bo ta nicz ne go
w Mi ko ło wie.
To na tu ra w na tu rze, bo wiem zdję cia
po ka zu ją ce naj pięk niej sze za kąt ki na -
sze go glo bu eks po no wa ne są w oto -
cze niu przy ro dy. Na wy sta wę skła da
się bli sko 80 wiel ko for ma to wych fo -
to gra fii na gro dzo nych w kon kur sie
In ter na tio nal Gar den Pho to gra pher of
the Year. W kon kur sie tym bio rą
udział fo to gra fi cy z ca łe go świa ta, za -
rów no pro fe sjo na li ści, jak i ama to rzy.
Eks po zy cja IG PO TY po dró żu je
po ca łym na szym glo bie i jest po ka zy -
wa na w prze pięk nych i pre sti żo wych
miej scach.

Wy sta wa w Ślą skim Ogro dzie Bo ta -
nicz nym sta no wi ele ment kam pa nii
„Róż no rod ność – po tę ga ży cia”. Zo sta -
ła ona do fi nan so wa na ze środ ków Wo -
je wódz kie go Fun du szu Ochro ny Śro -
do wi ska i Go spo dar ki Wod nej w Ka to -

wi cach kwo tą po nad 265 tys. zł. Pod -
czas wer ni sa żu po my sło daw ca i or ga -
ni za tor kon kur su IGPO TY Phi lip
Smith, stwier dził, że na wet co rocz na

wy sta wa po kon kur so wa or ga ni zo wa na
w Ogro dach Kró lew skich w Kew nie
jest tak du ża i oka za ła. 

(RG)

27 paź dzier ni ka w Sta ro stwie Po wia -
to wym w Gli wi cach od by ło się pod -
su mo wa nie ak cji „Sprzą ta my Po wiat
Gli wic ki 2014”. Jej uczest ni cy oczy -
ści li nasz te ren z 4,71 to ny od pa dów!
Ak cja prze pro wa dzo na zo sta ła 19
wrze śnia, a po wiat włą czył się nią
w Sprzą ta nie Świa ta. Bra ły w niej
udział ze spo ły szkół, któ rych or ga nem
pro wa dzą cym jest Po wiat Gli wic ki
oraz po wia to we do my po mo cy spo łecz -
nej: Ze spół Szkół im. I. J. Pa de rew skie -
go oraz Ze spół Szkół Za wo do wych
nr 2 w Knu ro wie, Ze spół Szkół im. M.
Ko nop nic kiej w Py sko wi cach, Ze spół
Szkół Spe cjal nych w Knu ro wie, Ze spół
Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach,
Dom Po mo cy Spo łecz nej „Za me czek”
w Kuź ni Nie bo row skiej, DPS „Osto ja”
w So śni co wi cach, a tak że DPS Pil cho -
wi ce. 

W ak cji wzię ło udział 711 osób, któ -
re ze bra ły ogó łem aż 4,71 to ny opa dów. W spraw nym prze -
pro wa dze niu ak cji sta ro stwo, któ re za opa trzy ło sprzą ta ją -
cych w wor ki na od pa dy i rę ka wi ce, wspo mo gli: PPHU
„KO MART” Sp. z o.o. w Knu ro wie, Ton sme ier Po łu dnie
w Py sko wi cach, Za kład Go spo dar ki Ko mu nal nej i Miesz -
ka nio wej w So śni co wi cach oraz Za rząd Dróg Po wia to -
wych w Gli wi cach. 

Pod czas pod su mo wa nia ak cji jej uczest ni cy otrzy ma li
dy plo my oraz na gro dy, m.in. na rzę dzia ogrod ni cze, książ ki
i ma te ria ły pla stycz ne. Wszy scy zgod nie przy zna li, że na -
gro dy bę dą bar dzo po moc ne szko łom i DPS -om w pra cach
ogrod ni czych i pro pa go wa niu dba ło ści o śro do wi sko. 

Sprzą ta niu w te re nie to wa rzy szył kon kurs pla stycz ny,
rów nież ad re so wa ny do uczniów po wia to wych szkół po -
nad gim na zjal nych, spe cjal nych oraz miesz kań ców po wia -
to wych do mów po mo cy spo łecz nej. Je go te ma ty ka na wią -

zy wa ła do ha sła te go rocz nej ogól no pol skiej ak cji sprzą ta -
nia – „Tu ry sto! Sza nuj śro do wi sko”. Na kon kurs na de sła -
no 39 prac. I na gro dę otrzy ma ła pra ca zbio ro wa, któ rą
wy ko na li: Jó zef Gło wac ki, Jó zef Ko cur, Krzysz tof Frej
i Ma rek Kna pik z DPS Pil cho wi ce, przy zna no rów nież
licz ne wy róż nie nia. Peł ną li stę na gro dzo nych wraz z ich
pra ca mi moż na zna leźć na stro nie www.po wiat gli wic ki.pl
w za kład ce KON KUR SY. Lau re aci zma gań pla stycz nych
otrzy ma li dy plo my i na gro dy rze czo we, zaś pla ców ki sta -
tu et ki. Każ da z in sty tu cji bio rą cych udział w kon kur sie
ode bra ła już wcze śniej ma gno lie do po sa dze nia na te re nie
swo ich pla có wek – by przy po mi na ły o idei ak cji. Na gro -
dy wrę czy li wi ce sta ro sta gli wic ki Wal de mar Do mbek
oraz skarb nik Po wia tu Gli wic kie go Ma ria Owcza rzak -
-Siej ko. 

(SoG)

EEKKOO --  WWiiaaddoommoośśccii
PPOOWWIIAATTUU  GGLLIIWWIICCKKIIEEGGOO

Nie mal ca łość ście ków w gmi nie
Pie tro wi ce Wiel kie (po wiat ra ci bor -
ski) tra fia do przy do mo wych bio lo -
gicz nych oczysz cza lni. Jest tam re -
ali zo wa ny naj więk szy w Pol sce, in -
no wa cyj ny pro jekt eko lo gicz ny.
Do brych przy kła dów w tym wzglę -
dzie nie bra ku je też u nas. 

W Pie tro wi cach Wiel kich zo sta ło za in -
sta lo wa nych 1170 przy do mo wych bio -
lo gicz nych oczysz czal ni ście ków
(PBOŚ). Za spo ka ja ją ok. 85 proc. za -
po trze bo wa nia gmi ny w tym wzglę -
dzie. Sta no wią no wo cze sny sys tem,
w któ rym pra ca każ dej oczysz czal ni
mo ni to ro wa na jest kom pu te ro wo
przy wy ko rzy sta niu od po wied nie go
pro gra mu in for ma tycz ne go. 

Do świad cze nia gmi ny w re ali za cji
in no wa cyj nej kon cep cji go spo dar ki
ście ko wej w roz pro szo nej za bu do wie
za pre zen to wa no w cza sie kon fe ren cji
zor ga ni zo wa nej 17 paź dzier ni ka w Pie -
tro wi cach Wiel kich. W spo tka niu
udział wzię li m.in. przed sta wi cie le
Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go we Wro -
cła wiu, Na ro do we go Fun du szu Ochro -
ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
oraz WFO ŚiGW w Ka to wi cach. Ka to -
wic ki fun dusz re pre zen to wa ła pre zes
Za rzą du Ga brie la Le nar to wicz.  

Gmi na Pie tro wi ce Wiel kie li czy 6,5
tys. miesz kań ców. Skła da się z 11 so -
łectw zlo ka li zo wa nych na po wierzch -
ni 68,07 km2. To zie lo na gmi na, w któ -
rej prze wa ża ją cą część sta no wią użyt ki
rol ne, w tym grun ty or ne, łą ki, pa stwi -

ska i la sy. Jej wła dze, po ana li zie lo kal -
nych uwa run ko wań, w tym m.in. roz -
pro szo nej za bu do wy, pod ję ły de cy zję
o wy po sa ża niu miesz kań ców w przy -
do mo we oczysz czal nie, uzna jąc to
za naj lep sze roz wią za nie na tym te re -
nie. 

Prze bieg pra cy każ dej oczysz czal ni
nad zo ro wa ny jest przez pro gram kom -
pu te ro wy, umoż li wia ją cy prze sy ła nie
sy gna łu o awa rii po przez sys tem GSM.
Nad zór pra cy pro gra mu, jak i ser wis
urzą dzeń za pew nia Za kład Go spo dar ki
Ko mu nal nej. Na po trze by spraw ne go
dzia ła nia oczysz czal ni w ZGK po wsta -
ło la bo ra to rium, w któ rym ba da na jest
czy stość oczysz cza nych ście ków.
Z każ dej oczysz czal ni raz w ro ku ZGK
wo zem ase ni za cyj nym usu wa osad, bę -
dą cy na tu ral nym pro duk tem pra cy
PBOŚ. Koszt po wyż sze go ser wi su po -
no szą miesz kań cy w po sta ci mie sięcz -
nej opła ty ry czał to wej. Wy no si
ona 29 zł – bez wzglę du na ilość zrzu -
ca nych ście ków. 

Koszt ca łej do tych cza so wej in we -
sty cji w gmi nie to 24 mln zł, z cze go

do ta cja z NFO ŚiGW wy nio sła 9 mln
zł, a 9 mln zł sta no wi po życz ka
z NFO ŚiGW. Na ko lej ny etap bu do wy
sys te mu gmi na Pie tro wi ce Wiel kie
uzy ska ła po życz kę z WFO ŚiGW
w Ka to wi cach. Za 1,3 mln zł wy bu do -
wa nych zo sta nie 200 na stęp nych przy -
do mo wych bio lo gicz nych oczysz czal -
ni ście ków.

Do 2012 r. w gmi nie Pie tro wi ce
Wiel kie go spo dar ka ście ko wa opar ta
by ła na zbior ni kach bez od pły wo wych,
tzw. szam bach, zlo ka li zo wa nych na te -
re nie po se sji miesz kal nych. Ich zu ży cie
na tu ral ne (czę sto były po nad 30-let nie)
i for ma bu do wy nie gwa ran to wa ły
szczel no ści, po dob nie jak róż ne for my
wy wo zu zgro ma dzo nych ście ków. Po -
wsta nie sys te mu PBOŚ zna czą co przy -
czy ni ło się do po pra wy tej sy tu acji.

Po dob ne roz wią za nie z po wo dze -
niem – choć na ra zie na znacz nie
mniej szą ska lę – sto so wa ne jest w na -
szym po wie cie w gmi nie Ru dzi niec.
We wrze śniu br. WFO ŚiGW w Ka to wi -
cach przy znał jej po życz kę do kwo ty
po nad 185 tys. zł na ko lej ny etap re ali -
za cji pro gra mu bu do wy przy do mo -
wych oczysz czal ni ście ków.

– Oczysz czal nie po wsta ną tu na ob -
sza rze, na któ rym bu do wa ka na li za cji
sa ni tar nej z przy czyn tech nicz nych
i eko no micz nych jest nie uza sad nio na –
in for mu je Ma ciej Gra ma ty ka, rzecz nik
pra so wy WFO ŚiGW w Ka to wi cach. –

Przy ję cie ta kie go roz wią za nia ma
na ce lu stop nio we,
ale sys te mo we roz -
wią za nie pro ble mu
oczysz cza nia ście -
ków na te re nie gmi -
ny. Obec nie na ob -
sza rze ob ję tym
czwar tym eta pem
pro gra mu bu do wy
p r z y  d o  m o  w y c h
oczysz czal ni ście -
ków, miesz kań cy
ko rzy sta ją z bez od -
pły wo wych zbior ni -
ków na nie czy sto ści

cie kłe o nie zna nym stop niu szczel no -
ści. W związ ku z tym znacz na ilość
ście ków mo że do sta wać się do grun tu
lub wód po wierzch nio wych bez wy -
star cza ją ce go oczysz cze nia. Do chwi li
obec nej, w trzech wcze śniej szych eta -
pach pro gra mu, w gmi nie zbu do wa -
no 176 oczysz czal ni ście ków dla go -
spo darstw do mo wych. 

W ra mach za da nia za pla no wa no bu -
do wę stu ko lej nych oczysz czal ni przy -
do mo wych.

(RG)

Po żą da ne – bio lo gicz ne

TREŚCi ZAWARTE W pUBLikACji NiE STANOWiĄ
OfiCjALNEGO STANOWiSkA ORGANÓW

WOJEWÓdZkiEGO FUNdUSZU

OChRONY ŚROdOWiSkA i GOSpOdARki 
WOdNEj W KATOWiCACh

Ze bra li to ny śmie ci

Zwy cięz cy kon kur su pla stycz ne go z DPS -u w Pil cho wi cach pod czas od bie ra -
nia na gro dy i gra tu la cji.
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Na tu ra w… na tu rze
Ta kie oczysz czal nie mon to wa ne są przy do mach, za -
pew nia jąc speł nia nie wszyst kich norm eko lo gicz nych.
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W trak cie wer ni sa żu wy sta wy, któ rą oglą dać moż na do kwiet nia 2015 r.

Fo
 to

: R
. G

oz
d

ek



12 www.powiatgliwicki.pl

NR 11 (92) LISTOPAD 2014 SZKOLNE WIADOMOŚCI

Po mysł na ro dził się w Przed szko lu nr 5
w Py sko wi cach. Dzie ci z naj star szej
gru py na za koń cze nie ro ku szkol ne go
po sta no wi ły zro bić nie spo dzian kę swo -
jej pa ni i na uczy ły się wy ko na nia pio -
sen ki w ję zy ku mi go wym. Ini cja tor ką
te go po my słu by ła sta żyst ka – Ka ta rzy -
na Kup ska, ab sol went ka pe da go gi ki,
zin te gro wa ne go kie run ku edu ka cja
wcze snosz kol na i na ucza nie przed -
szkol ne, któ ra od by wa ła staż w py sko -
wic kiej pla ców ce.

– No szę apa ra ty słu cho we. Kie dy
od by wa łam staż w Przed szko lu nr 5
dzie ci za da wa ły mi py ta nia, co mam
w uszach, po co to no szę i jak to dzia -
ła. Za zgo dą wy cho waw czy ni gru py
star sza ków, pa ni Jo an ny Sta ro ściak po -
sta no wi łam prze pro wa dzić dzie cia kom

za ję cia na te mat nie do słu chu, głu cho ty
i zwią za nej z tym nie peł no spraw no ści.
Ma lu chy by ły na praw dę za in te re so wa -
ne, zwłasz cza za cie ka wił je ję zyk mi -
go wy. Sa ma tro chę mi gam, uczę się ję -
zy ka mi go we go, więc po ka za łam wy -
cho wan kom kil ka pod sta wo wych zna -
ków. Szyb ko je pod chwy ci ły. Zbli żał
się ko niec ro ku przed szkol ne go, po sta -
no wi li śmy, że wspól nie zro bi my nie -
spo dzian kę pa ni Jo asi. Bar dzo lu bię ze -
spół Vi deo. Wy bra łam jed ną z pio se nek
z je go re per tu aru pod wy mow nym ty tu -
łem „Do brze, że je steś”. Naj pierw ja
w do mu uczy łam się mi gać tę pio sen kę,
sa mo dziel nie, a póź niej wraz z ko le -
żan ką. Nie by ło to ła twe za da nie. Kie -
dy wresz cie wy mi ga łam sło wa utwo ru,
w ta jem ni cy, ra zem z na uczy ciel ką

z przed szko la, pa nią Sa bi ną Far ga nus
uczy łam go przed szko la ki. Zła pa ły to
bar dzo szyb ko i tak po wsta ła mi ga na
wer sja kom po zy cji – opo wia da Ka sia
Kup ska z Py sko wic.

Prze bo jo we wy ko na nie pio sen ki
mia ło swój de biut pod czas za koń cze nia
ro ku przed szkol ne go. Dzie ci wy mi ga ły
ją bra wu ro wo, do pro wa dza jąc do łez
wzru sze nia nie tyl ko swo ją za sko czo ną
tą nie spo dzian ką wy cho waw czy nię, ale
tak że ro dzi ców i dy rek tor An nę Ko nar -
ską.

Fil mik z wy stę pu zo stał opu bli ko -
wa ny w In ter ne cie. Zna la zła go sze fo -
wa fan klu bu ze spo łu Vi deo, prze sła ła
me na dżer ce, a ta ode zwa ła się do Ka ta -
rzy ny Kup skiej z pro po zy cją wspól ne -
go wy stę pu z gru pą Vi deo. I ta ki od był

się na po cząt ku
wrze śnia pod czas
Dni By to mia. Py -
sko wi ce re pre zen -
to wa ła sió dem ka
(już pierw szo kla -
si stów), któ rzy
na wiel kiej sce -
nie, ra zem z gru pą
Vi deo z po wo dze -
niem wy mi ga li
prze bój „Do brze,
że je steś”. By tom -
ska pu blicz ność
na gro dzi ła ich
ogrom ny mi bra -
wa mi.

Po mysł wart jest kon ty nu acji. Uczy
to le ran cji i w ra do sny spo sób przy bli ża

in for ma cje na te mat nie peł no spraw no -
ści.

(MFR)

Za śpie wa li… w ję zy ku mi go wym
„Śpie wać każ dy mo że”, jak umie i jak mu w du szy gra. Ale śpie wa niu w ję zy ku mi go wym nie każ dy po do ła. Uda ło się to przed się -
wzię cie gru pie 7-lat ków z Py sko wic, któ re z suk ce sem „wy mi ga ły” zna ny prze bój ze spo łu Vi deo pt. „Do brze, że je steś”.

Ma li py sko wi cza nie przed wy stę pem w By to miu – za ni mi
Ka sia Kup ska z li de rem ze spo łu Vi deo.
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W Ośrod ku Wy po czyn ko wo -Szko -
le nio wym „Ener ge tyk” w Py sko wi -
cach -Dz ierż  n ie  od by ła  s ię  
14 października mię dzy na ro do wa
kon fe ren cja pro jek to wa pt. „Dal sze
lo sy ab sol wen tów szkół spe cjal -
nych” w ra mach pro jek tu „Wspar -
cie kształ ce nia uczniów o spe cjal -
nych po trze bach edu ka cyj nych”
pro gram „Ucze nie się przez ca łe
ży cie” Co me nius Part ner skie Pro -
jek ty Re gio. 
W kon fe ren cji uczest ni czy li go ście
z Czech, któ rzy przy by li 10-oso bo wą
gru pą, re pre zen tu jąc Mo raw sko slez ky
Kraj w Ostra wie, Szko łę Spe cjal ną
i Dom Po mo cy Spo łecz nej Si rius
w Opa wie, a ze stro ny pol skiej przed -
sta wi cie le Po wia tu Gli wic kie go, Ze -
spo łu Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach i Do mu
Po mo cy Spo łecz nej „Osto ja” w So śni co wi cach
oraz dy rek to rzy i przed sta wi cie le szkół, po rad ni
psy cho lo gicz no -pe da go gicz nych i in nych in sty tu -
cji z te re nu Gli wic oraz po wia tu.

Kon fe ren cję otwo rzy li or ga ni za to rzy: Sła wo -
mir Adam czyk, czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic -
kie go oraz Bo gu sław Ha dzik, dy rek tor ZSS w Py -
sko wi cach, a ra do śnie po pro wa dzi li Mag da le na
Fi szer -Rę bisz ze Sta ro stwa Po wia to we go w Gli -
wi cach i Ja cek Szcze pań ski, wi ce dy rek tor ZSS
w Py sko wi cach. Na po cząt ku po pi sy ar ty stycz -
nych umie jęt no ści da li ucznio wie py sko wic kie go
ZSS: An ge li ka Pu dło, Do ro ta Ro ther i Adam Le d -
woń.

Pod czas kon fe ren cji po ru szo no waż ny te mat
przy szło ści i moż li wo ści od na le zie nia się na nie ła -
twym ryn ku pra cy osób z nie peł no spraw no ścią in -
te lek tu al ną, któ re koń czą szko ły spe cjal ne. Wy -
czer pu ją co i do kład nie te mat ten omó wi ła Ma ria
Flan czew ska -Wol ny, dy rek tor Ko le gium Pe da go -
gicz ne go Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach. Pod -
czas swo je go wy kła du po da wa ła licz ne przy kła dy
mło dych lu dzi, któ rym się uda ło, ale opo wia da ła
rów nież o ta kich, któ rym nie da no szan sy pra cy.
Wspól nie pró bo wa no się za sta no wić, ja kie moż li -
wo ści moż na stwo rzyć, aby zin te gro wać ze spo łe -
czeń stwem mło dych lu dzi, któ rzy wy cho dzą ze
szkół spe cjal nych. Te mat oka zał się bar dzo waż ny,
cie ka wy, ale trud ny. Ogrom ną ro lę w prze ciw dzia -
ła niu te mu zja wi sku ma ją pra co daw cy, któ rzy co -
raz chęt niej za trud nia ją oso by z lek kim czy umiar -
ko wa nym upo śle dze niem i są z ich pra cy bar dzo

za do wo le ni. Do wód te go da li ab sol wen ci ZSS
w Py sko wi cach, któ rzy wy stą pi li w fil mie do ku -
men tal nym na krę co nym na kon fe ren cję. W do ku -
men cie pt. „Na sze świa dec two, czy li jak ra dzi my
so bie na ryn ku pra cy?” kil ko ro by łych uczniów
opo wie dzia ło o swo im za trud nie niu, a na wet
o ścież ce ka rie ry. Pa dły w fil mie tak że sło wa
o pla nach, o po trze bie szczę ścia oso bi ste go i ro -
dzin ne go. By ły to szcze re i praw dzi we wy po wie -
dzi tych, któ rzy zna leź li pra cę, chcą pra co wać
i żyć zwy czaj nie. O przy go to wa niu uczniów
do do ro słe go ży cia opo wie dzia ła Ma rze na Mi ka,
na uczy ciel ka z ZSS w Py sko wi cach. Na to miast
o cze skim sys te mie na ucza nia i dal szych lo sach
ab sol wen tów szkół spe cjal nych w Cze chach mó -
wi li So nia Li cho vni ko wa, dy rek tor Do mu Po mo cy
Spo łecz nej Si rius w Opa wie i Ji rzi Kup ka, dy rek -
tor Szko ły Spe cjal nej w Opa wie. 

Na stęp ne go dnia part ne rzy z Czech, któ rzy go -
ści li w po wie cie gli wic kim z dwu dnio wą wi zy tą,
od wie dzi li Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach.
Spo tka li się z Mi cha łem Nie szpor kiem, sta ro stą
gli wic kim, Sła wo mi rem Adam czy kiem i Mag da -
le ną Bud ny, se kre tarz Po wia tu Gli wic kie go. Roz -
mo wy do ty czy ły re ali zo wa ne go wspól nie pro jek -
tu, sys te mu ad mi ni stra cji i edu ka cji obu kra jów
oraz ewen tu al nych moż li wo ści po pro wa dze nia
ko lej nych wspól nych pro jek tów. (MFR)

Kon fe ren cja i wi zy ta 
W dniach 26-28 wrze śnia w Cze chach od by -
ły się warsz ta ty dla uczest ni ków pro jek tu
„Wspar cie kształ ce nia uczniów o spe cjal -
nych po trze bach edu ka cyj nych” w ra mach
Co me nius Part ner skie Pro jek ty Re gio. Uczest -
ni czy li w nich – ze stro ny pol skiej przed sta wi -
cie le Po wia tu Gli wic kie go, Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych w Py sko wi cach i Do mu Po mo cy
Spo łecz nej „Osto ja” w So śni co wi cach, a ze
stro ny cze skiej na uczy cie le Za klad ni a Prak -
tic ka Sko la i pra cow ni cy Do mu Po mo cy
Spo łecz nej „Si rius” w Opa wie.
By ło to ko lej ne, tym ra zem dłuż sze spo tka nie
uczest ni ków pro jek tu, któ rzy wspól nie pra co wa li,
utrwa la jąc róż ne me to dy pra cy z ucznia mi upo śle -
dzo ny mi. Dzie li li się tak że do świad cze niem ze
swo jej pra cy. Na uczy cie le z Ze spo łu Szkół Spe -
cjal nych w Py sko wi cach przy go to wa li pre zen ta cję
na te mat spe cy fi ki pra cy na od dzia le XVII Psy -
chia trycz nym Są do wym dla Nie let nich o Wzmoc -
nio nym Za bez pie cze niu w Szpi ta lu Psy chia trycz -
nym w Tosz ku, gdzie od czte rech lat uczą mło dzież
z za bu rze nia mi za cho wa nia i cho ro ba mi psy chicz -
ny mi. Cze si na to miast przed sta wi li ele men ty pra cy
me to dą Ma rii Mon tes so ri oraz opo wie dzie li o pro -
jek cie ze środ ków unij nych, w ra mach któ re go po -
zy ska li ta ble ty do pra cy z ucznia mi.

– Ta ble ty (po dob nie jak kom pu te ry) da ją nam
ogrom ne moż li wo ści. Dzię ki roz ma itym i róż no -

rod nym apli ka cjom mo że my wspo ma gać się
w ćwi cze niach lo go pe dycz nych, za da niach z za -
kre su sen so ry ki, ale rów nież przy na uce pi sa nia
i czy ta nia oraz li cze nia. Dzie ci i na uczy cie le bar -
dzo lu bią pra cę na tych urzą dze niach. Ucznio wie
wie le za dań po tra fią wy ko nać sa mo dziel nie, tre nu -
jąc tak że ru chy dło ni, nad garst ka i pal ców. To był
bar dzo tra fio ny po mysł i cie szy my się, że je ste śmy
ta cy „no wo cze śni” – z ra do ścią opo wia da ła Zu za -
na Me lec ka z cze skiej szko ły spe cjal nej w Opa wie.

Jej ko le żan ka, dr Iva na Rad ko wa za pre zen to -
wa ła ele men ty me to dy pra cy Ma rii Mon tes so ri,
Włosz ki, któ ra na po cząt ku XX w. wpro wa dzi ła
w ży cie opra co wa ną przez sie bie me to dę pra cy
z dzieć mi. Pe da go gi ka Mon tes so ri mó wi, że na -
uka jest nie ro ze rwal nie zwią za na z rze czy wi sto -
ścią i nie ma nic wspól ne go z fik cją i uda wa niem.
Uczest ni cy warsz ta tów wzięli udział w ćwi cze -
niach, ja kie za pro po no wa ła dr Rad ko wa. Mi mo
po wa gi przed sta wia nych za gad nień, ba wi li się
wspól nie zna ko mi cie, po ko nu jąc ba rie ry ję zy ko -
we i na ro do wo ścio we. Ja ko że Cze si bar dzo lu bią
sport, nie za bra kło tre nin gu pie sze go w te re nie, co
po zwo li ło wy pra co wać na uczy cie lom i pra cow ni -
kom Do mów Po mo cy Spo łecz nej no we po my sły
na pra cę z ucznia mi i pod opiecz ny mi na świe żym
po wie trzu. 

– By ły to bar dzo uda ne warsz ta -
ty. Cze si to we se li i przy jaź ni lu -
dzie. Opie ko wa li się na mi bar dzo
ser decz nie, dzie li li się spo strze że -
nia mi, wy mie nia li do świad cze -
niem w pra cy za rów no z ucznia mi
lek ko upo śle dzo ny mi, jak i głę bo -
ko. Ma my po dob ne za sa dy fi nan -
so wa nia szkół, zbież ne wy po sa że -
nie i po dob ne me to dy pra cy. Bar -
dzo po do ba nam się u Cze chów
jesz cze da lej po su nię ta in te gra cja
nie peł no spraw nych uczniów ze
spo łe czeń stwem i ich otwar tość
na pro ble my in nych – opo wia da ją
uczest ni cy wy jaz du.

W ra mach pro jek tu za pla no wa -
nych jest jesz cze kil ka ko lej nych
wy da rzeń, któ re ma ją na ce lu in te -

gra cję pol sko -cze ską z ko rzy ścią dla uczniów, na -
uczy cie li, pod opiecz nych i pra cow ni ków wszyst -
kich pla có wek bio rą cych w nim udział.

(MFR)

Warsz ta ty w Cze chach

Pod czas kon fe ren cji w Py sko wi cach -Dzierż nie. 
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Zu za na Me lec ka z Za klad ni a Prak tic ka Sko la w Opa wie
oma wia za sa dy pra cy na ta ble cie z uczniem upo śle dzo nym
w róż nym stop niu. 
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Szko ła w Rud nie jest ko -
lej ną pre zen to wa ną
na ła mach „Wia do mo -
ści” pla ców ką, któ rej
na uczy cie le, chcąc
wzbo ga cić swój warsz -
tat pra cy, od po nad ro -
ku uczest ni czą w pro -
wa dzo nym przez Po -
wiat Gli wic ki pro jek cie
pt. „Mo der ni za cja sys -
te mu do sko na le nia na -
uczy cie li w po wie cie
gli wic kim”.
Przy ja zna i atrak cyj na,
a przy tym współ pra cu ją ca
ze śro do wi skiem lo kal -
nym – tak naj kró cej moż -
na by scha rak te ry zo wać
pod sta wów kę z Rud na.
Ubie gło rocz ny te mat do -
sko na le nia – „Tech ni ki ucze nia się i me to dy mo -
ty wu ją ce do na uki” – po zwo lił na atrak cyj ne wy -
ko rzy sta nie w szkol nej prak ty ce wie dzy i umie -
jęt no ści wy nie sio nych ze spo tkań szko le nio wych
i kon sul ta cji z eks per ta mi. Dy rek tor szko ły Ewa
Do hr mann zwra ca uwa gę zwłasz cza na więk sze
ak ty wi zo wa nie uczniów przez na uczy cie li, któ re
po strze ga ja ko je den z efek tów pra cy w pro jek -
cie, bez po śred nio prze kła da ją cy się na suk ce sy
szkol ne i pod wyż sza nie mo ty wa cji uczniów.
Na sta łe wpro wa dzo no też do prak ty ki szkol nej
no we po my sły wy pra co wa ne w ra mach pro jek tu
– np. za ję cia otwar te przy go to wy wa ne wraz
z ucznia mi dla ro dzi ców, spo tka nia ze sztu ką,
gło śne czy ta nie ksią żek wraz z ro dzi ca mi i przed -
sta wi cie la mi śro do wi ska lo kal ne go. Na uczy cie le
SP w Rud nie sta wia ją na me to dy roz wi ja ją ce my -
śle nie, wy obraź nię, umie jęt no ści ma nu al ne, co
da je naj lep sze efek ty w pra cy za rów no z uczniem

zdol nym, jak i z uczniem ze szcze gól ny mi po -
trze ba mi. Zna ko mi te re zul ta ty przy no si po bu dza -
nie uczniów pod czas lek cji do dzia ła nia czy li pra -
ca w ze spo łach, pra ca z wy ko rzy sta niem me tod
ak tyw nych. 

Na uczy cie le wraz z ucznia mi i ro dzi ca mi pod -
su mo wa li za koń czo ny w czerw cu pierw szy etap
pro jek tu ja ko uda ny i we wrze śniu spo tka li się ze
Szkol nym Or ga ni za to rem Roz wo ju Edu ka cji
(SO RE), aby wspól nie za pla no wać ko lej ne dzia -
ła nia, słu żą ce jesz cze lep sze mu wspie ra niu roz -
wo ju dzie ci – tym ra zem te ma tem do sko na le nia
bę dzie ewa lu acja we wnętrz na po zwa la ją ca wska -
zać naj lep sze spo so by pod no sze nia ja ko ści pra cy
szko ły. 

Z kse no fo bią, ra si zmem i nie na wi -
ścią moż na wal czyć rów nież w...
prze dzia łach po cią gu. Szcze gól nie
je że li jest to „po ciąg do to le ran cji”. 

Udo wod ni li to ucznio wie py sko wic kiej
Szko ły Pod sta wo wej nr 6 z Od dzia ła mi
In te gra cyj ny mi, któ rzy już po raz trze ci
włą czy li się w ak cję Mi ni ster stwa Spraw
Za gra nicz nych „Pol ska dla wszyst kich”. 

– Wy ko rzy sta li śmy wie lo znacz ność
sło wa „po ciąg”. Po dró żu jąc po to rach,
pro mo wa li śmy to le ran cję, prze ko nu jąc
pa sa że rów, że Pol ska to du ży kraj i po -
mie ści wszyst kich, któ rzy chcą tu
miesz kać – tłu ma czy dy rek tor SP nr 6,
An na Zwio rek -Rot ke gel. 

W hap pe nin gu wzię li udział ucznio -
wie in te gra cyj nej kla sy Va. – Pod czas
po dró ży m.in. roz da wa li śmy ulot ki
i śpie wa li śmy pio sen ki, m.in. „To le ran -
cję” Sta ni sła wa Soy ki i prze bój Maj ki

Je żow skiej „Wszyst kie dzie ci na sze są”
– mó wi na uczy ciel hi sto rii Bła żej Kup -
ski, ko or dy na tor ak cji. – Za część mu -
zycz ną ak cji od po wia da ła Be ata Obłąk. 

Nie zwy kła po dróż była nie la da
prze ży ciem dla pią to kla si stów. – W po -
cią gu uda ło się za ra zić in nych na szą
ak cją. Lu dzie śpie wa li z na mi i do brze
się przy tym ba wi li – re la cjo nu je Ame -
lia Ko pel z kla sy Va.

Ak cja od by ła się we współ pra cy
z Prze wo za mi Re gio nal ny mi oraz Uni -
wer sy te tem Opol skim. Ucznio wie
z Py sko wic spo tka li się ze stu den ta mi
z Ukra iny. – Roz ma wia li śmy o tym co
łą czy, a co dzie li Pol skę i Ukra inę. Stu -
den ci ze wscho du zdra dza li nam taj ni ki
ich kuch ni, opo wia da li o spe cy fi ce pra -
wo sła wia, a na wet za śpie wa li jed ną
z ukra iń skich przy śpie wek – koń czy
Bła żej Kup ski. (BK)
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Ży cze nia na uczy cie lom z na sze go po -
wia tu zło ży li Ja dwi ga Kró li czek, dy -
rek tor gli wic kiej de le ga tu ry Ślą skie go
Ku ra to rium Oświa ty oraz Sła wo mir
Adam czyk z Za rzą du Po wia tu Gli wic -
kie go. Wie le cie płych słów skie ro wa ła
do nich po seł Kry sty na Szu mi las, któ -
rej list od czy ta ła Anet ta Krze miń ska,
na czel nik Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry,
Spor tu i Spraw Spo łecz nych w sta ro -
stwie. Ży cze nia zło ży ły na uczy cie lom
tak że Mag da le na Bud ny – se kre tarz
Po wia tu Gli wic kie go i Ma ria Owcza -
rzak -Siej ko – skarb nik Po wia tu Gli wic -
kie go.

Li sty gra tu la cyj ne z oka zji awan su
na wyż sze stop nie na uczy ciel skie ode -
bra li z rąk Sła wo mi ra Adam czy ka i Ja -
dwi gi Kró li czek na uczy cie le po wia to -
wych szkół. Z Ze spo łu Szkół Za wo do -
wych nr 2 w Knu ro wie: Jo lan ta Po lit –
za awans na sto pień na uczy cie la dy -
plo mo wa ne go i Mag da le na Lu dwig –
na uczy cie la kon trak to we go. Ar tur Pie -
tru szew ski z Ze spo łu Szkół Spe cjal -
nych w Py sko wi cach – za uzy ska nie
stop nia na uczy cie la dy plo mo wa ne go.
Z Ze spo łu Szkół im. Ma rii Ko nop nic -
kiej w Py sko wi cach: Mag da le na Ba -
stek i Iwo na Szmit -Zi moń ska – na -
uczy cie le dy plo mo wa ni oraz Jo an na
Woj ty na -Ma cie jew ska i Do ro ta Kuź -
miń ska – na uczy cie le mia no wa ni.

Z Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie -
go w Knu ro wie: An na Bonk, Bar ba ra
Du dło, To masz Py ka, Alek san dra Sur -
del, Iwo na Szczy gieł i Mar ta Żuk –
na uczy cie le dy plo mo wa ni oraz ks.
Adam Bra cha czek (za trud nio ny
do 31.08) i ks. Piotr La rysz – na uczy -
cie le mia no wa ni. Z Ze spo łu Szkół
Spe cjal nych w Knu ro wie – An na Ła -
biak, awan so wa na na na uczy cie la
mia no wa ne go. Gra tu la cje ode bra ła
tak że Ha li na Ta bor z Po rad ni Psy cho -
lo gicz no -Pe da go gicz nej w Knu ro wie,

któ ra otrzy ma ła sto pień na uczy cie la
mia no wa ne go. 

Na gro dy sta ro sty gli wic kie go Mi -
cha ła Nie szpor ka otrzy ma ły: Gra ży na
Dą brow ska – dy rek tor Ze spo łu Szkół
Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie, El wi ra
Der sie wicz – dy rek tor Ze spo łu Szkół
im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach,
Do ro ta Gu mien ny – dy rek tor Ze spo łu
Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro -
wie oraz Jo lan ta Olej nik – dy rek tor Po -
rad ni Psy cho lo gicz no -Pe da go gicz nej
w Knu ro wie. (RG)

Awan se i na gro dy
Uro czy stość z oka zji Dnia Edu ka cji Na ro do wej zor ga ni zo wa na zo sta ła w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach. Na -
uczy cie le ode bra li na niej gra tu la cje za awans na wyż sze stop nie oraz na gro dy sta ro sty gli wic kie go.

Jed ną z na gród sta ro sty gli wic kie go pod czas uro czy sto ści w sta ro stwie ode -
bra ła El wi ra Der sie wicz.

Fo
 to

: R
. G

oz
d

ek

Po ciąg do to le ran cji

Ucznio wie z Py sko wic wraz ze stu den ta mi na Uni wer sy te cie Opol skim.
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No we tech ni ki i me to dy

W Szko le Pod sta wo wej w Rud nie prze pro wa dzo na zo sta ła m.in. ak -
cja „Spo tka nie z książ ką”. Na zdję ciu wi zy ta Syl wii We lik, dy rek tor
Gmin nej Bi blio te ki Pu blicz nej w Ru dziń cu.
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Dzi siej szy na uczy ciel przed szko la stoi
przed za da niem po dą ża nia za dziec kiem.
Nasz przed szko lak jest bar dziej cie ka wy
świa ta, a w wie lu te ma tach zwią za nych
z tech no lo gia mi IT szyb ciej przy go to wa ny
do ży cia niż je go ró wie śnik w XX w. Współ -
cze śnie dzie ci nie cze ka ją już na wy cho wa -
nie, tyl ko spon ta nicz nie uczą się te go wszyst -
kie go, co uwa ża ją za cen ne i war to ścio we.
Na uczy ciel mu si peł nić ro lę mi strza, któ ry
kształ tu je po zy tyw ny ob raz dziec ka oraz za -
chę ca do bu do wa nia sta bil ne go fun da men -
tu przy szłe go ży cia. 
Tym wy zwa niom spro stać mo że wy łącz nie na -
uczy ciel wy cho wa nia przed szkol ne go o wy so kich
kom pe ten cjach, pro wa dzą cy za ję cia w spo sób kre -
atyw ny i sprzy ja ją cy wy ko rzy sta niu po ten cja łu
twór cze go dzie ci. Ta kie wła -
śnie wa run ki, sprzy ja ją ce
roz wo jo wi uzdol nień naj -
młod szych, kon se kwent nie
sta ra się za pew niać ka dra
kie row ni cza i pe da go gicz na
Miej skie go Przed szko la
nr 12 w Knu ro wie. Na uczy -
cie le sta le pod no szą swo je
kom pe ten cje i do sko na lą
warsz tat pra cy, cze go ele -
men tem jest udział tej pla -
ców ki w pro jek cie „Mo der -
ni za cja sys te mu do sko na le -
nia na uczy cie li w po wie cie
gli wic kim”. 
W tym ro ku szkol nym – po dob nie jak w po przed -
nim – gro no pe da go gicz ne przed szko la po sta no -

wi ło za jąć się te ma tem „Jak po móc ucznio wi osią -
gnąć suk ces edu ka cyj ny?”. Na uczy cie le w swo jej
pra cy w du żej mie rze ko rzy sta ją z au tor skich ma -
te ria łów do pra cy z dziec kiem – wy pra co wa nych
m.in. wła śnie w ra mach te go pro jek tu. Dy rek tor
pla ców ki Ilo na Wierz bow ska -Plu ta pod kre śla, że
war to ścią do da ną udzia łu w nim jest rów nież
wzrost sa mo dziel no ści na uczy cie li, ini cja ty wy po -
dej mo wa ne przez ze spół za da nio wy utwo rzo ny
na po trze by pro jek tu oraz sto so wa nie ar ku szy dia -
gno zy do roz wo ju in te li gen cji wie lo ra kich i kart
ewa lu acyj nych wy peł nia nych przez na uczy cie li
po za ję ciach z dzieć mi.

Efekt wszyst kich tych dzia łań jest bar dzo wy -
mier ny: śmia ło moż na stwier dzić, że każ dy wy -

cho wa nek koń czą cy przed szko le – za rów no dziec -
ko zdol ne, jak i ocze ku ją ce wspar cia i wspo ma ga -
nia – przy go to wa ny jest do pod ję cia obo wiąz ków
szkol nych. 

CE CY LIA MI RE LA NA WROT – peł nią ca funk cję
SO RE w SP w Rud nie i MP nr 12 w Knu ro wie

Roz wi ja nie uzdol nień 

Dzie ciom z Przed szko la Miej skie go nr 12 w Knu ro wie nie bra ku je
oka zji do we so łej za ba wy.
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Czę sto w swo jej prak ty ce le kar skiej
spo ty kam się z sy tu acja mi, kie dy oso -
by, któ re po raz pierw szy sta ją się
opie ku na mi szcze niąt, są zdez o rien to -
wa ne jak z ni mi po stę po wać. Spe cjal -
nie uży łem sło wa opie ku na mi, bo każ -
da oso ba, któ ra wej dzie w po sia da nie
psa lub in ne go zwie rzę cia, przede
wszyst kim mu si być je go opie ku nem
i dbać o je go do bro stan, czy li za spo -
ko ić je go pod sta wo we po trze by ży cio -
we. Czę sto dez orien ta cja no wych
opie ku nów wy ni ka z róż nych po rad,
któ rych udzie la ją im oso by nie ko -
niecz nie do te go upraw nio ne, al bo in -
for ma cji, któ re zna leź li w In ter ne cie.
Czę sto są to in for ma cje ze so bą
sprzecz ne, dla te go po sta ram się udzie -
lić kil ku waż nych po rad do ty czą cych
pro fi lak ty ki cho rób i pra wi dło we go
po stę po wa nia ze szcze nię ta mi. 

Szcze nia ka naj le piej na być w wie -
ku ośmiu ty go dni i z pew nej ho dow li.
Do te go cza su su ka jest naj lep szym
opie ku nem szcze nię cia i naj lep szym
źró dłem po kar mu. Su ka, jak każ da
mat ka od po wied nio dba o wy cho wa -
nie swo je go dziec ka i uczy go za cho -
wań, któ re po zwo lą mu nor mal nie
funk cjo no wać w póź niej szym ży ciu.
Wcze śniej sze po zba wie nie szcze nia -
ka kon tak tu z mat ką i ro dzeń stwem
mo że skut ko wać za bu rze nia mi w do -
ro słym ży ciu w kon tak tach z ludź mi
oraz in ny mi psa mi. Są to po waż ne
pro ble my psy chicz ne psów, z któ ry mi
do le ka rzy we te ry na rii zgła sza ją się
wła ści cie le. Le cze nie tych przy pa dło -
ści wy ma ga czę sto sto so wa nia wie lu
le ków, cza sa mi psy cho tro po wych i te -
ra pii be ha wio ral nych. 

Szcze nię ta to gru pa szcze gól nie
na ra żo na na cho ro by za kaź ne i pa so -
żyt ni cze. W wie ku ośmiu ty go dni nie

ma ją już naj czę ściej od por no ści, któ rą
prze ka za ła im su ka z sia rą – pierw -
szym mle kiem po po ro dzie. Naj bar -
dziej nie bez piecz ne dla szcze niąt to
cho ro by wi ru so we: par wo wi ro za, no -
sów ka i cho ro ba Ru bar tha – wi ru so we
za pa le nie wą tro by. 

Je dy ną sku tecz ną me to dą w przy -
pad ku cho rób wi ru so wych są szcze -

pie nia ochron -
ne. W pierw -
szym ro ku ży cia psa ka len darz szcze -
pień jest dość ob fi ty. Wie lu pro du cen -
tów szcze pio nek dla psów i spe cja li -
stów z za kre su cho rób za kaź nych za -
le ca pierw sze szcze pie nie w wie ku 6-
8 ty go dni, któ re po win no być po wtó -
rzo ne po oko ło 4 ty go dniach, co jest
bar dzo waż ne. Czę sto za le ca ne jest
trze cie szcze pie nie w wie ku oko ło 12
ty go dni. Szcze pion ki uży wa ne
do szcze pień są sko ja rzo ne, to zna czy
uod par nia ją na wszyst kie naj waż niej -
sze dla szcze nia ka cho ro by. Ostat nim
szcze pie niem jest szcze pie nie prze -
ciw ko wście kliź nie, któ re jest obo -
wiąz ko we z mo cy usta wy dla wszyst -
kich psów w Pol sce. 

Usta wa o ochro nie zdro wia zwie -
rząt oraz zwal cza niu cho rób za kaź -
nych zwie rząt mó wi, że psy po wy -
żej 3 mie sią ca ży cia na ob sza rze ca łe -
go kra ju na ob sza rach okre ślo nych
przez mi ni stra wła ści we go do spraw
rol nic twa pod le ga ją obo wiąz ko we mu
ochron ne mu szcze pie niu prze ciw ko
wście kliź nie, a tak że, iż po sia da cze
psów są zo bo wią za ni do za szcze pie -
nia psa na wście kli znę w cią gu 30 dni
od ukoń cze nia 3 mie sią ca ży cia.
Szcze pie nie na wście kli znę jest obo -
wiąz ko we co ro ku, a nie do sto so wa nie
się do te go prze pi su gro zi ka rą grzyw -
ny. 

Wszyst kie szcze pie nia po win ny
być po prze dzo ne od ro ba cza niem psa,
gdyż tyl ko pies zdro wy mo że być za -
szcze pio ny, jest to istot ne ze wzglę du
na po wo dze nie szcze pie nia i wy two -
rze nie przez je go układ od por no ścio -
wy od po wied nie go po zio mu prze ciw -
ciał ochron nych prze ciw ko cho ro bom
za kaź nym. Od ro ba cza nie po win no

być po wta rza ne przed każ dym szcze -
pie niem, po nie waż nie jest to szcze -
pion ka i nie da je psu od por no ści
na cho ro by pa so żyt ni cze oraz nie za -
bez pie cza psa na przy szłość – jest to
lek nisz czą cy pa so ży ty w mo men cie
po da nia.

SZY MON KO ŚCIARZ 
– le karz we te ry na rii 

– W tym ar ty ku le chcia ła bym sku pić
się na sy tu acji oj ca, któ ry nie jed no krot -
nie mi mo mło de go wie ku mu si szyb ko
do ro snąć i stać się ro dzi cem – mó wi
Mał go rza ta Su piń ska, do rad ca Biu ra
Po rad Oby wa tel skich. 

Zda rza się, że mło dzi lu dzie
pod wpły wem za uro cze nia dru gą oso bą
czy też chwi li za po mnie nia zo sta ją po -
sta wie ni przed jed ną z naj trud niej szych
ról w ży ciu, ja ką jest ro dzi ciel stwo.
Pro blem wcze sne go, nie pla no wa ne go
ma cie rzyń stwa czy oj co stwa z re gu ły
do ty czy nie tyl ko mło dych ro dzi ców,
ale tak że ro dzin obu stron. Z per spek ty -
wy wza jem nych re la cji do brze by ło by,
aby szcze gó ły przy szło ści dziec ka,
wła dzy ro dzi ciel skiej i ali men to wa nia
zo sta ły omó wio ne wspól nie, bez kon -
flik to wo. Nie za wsze jed nak jest to
moż li we. 

Zda rza się, że do mnie ma ny oj ciec
dziec ka kwe stio nu je swo je oj co stwo,
nie in te re su je się za tem lo sem dziec ka.
Nie jest przy tym naj czę ściej świa do my
te go, że od chwi li po czę cia dziec ka cią -
żą już na nim pew ne obo wiąz ki. 

– Oczy wi ście kwe stio no wa nie oj co -
stwa w pew nych przy pad kach jest za -
sad ne, wo bec cze go ko niecz ne jest
prze pro wa dze nie ba dań DNA. Jed nak
w wie lu sy tu acjach za prze cza nie oj co -
stwu jest tyl ko pró bą unik nię cia od po -
wie dzial no ści za dziec ko – pod kre śla
Mał go rza ta Su piń ska.

Z punk tu wi dze nia pra wa na przy -
szłym oj cu – nie za leż nie czy jest to oso -
ba uczą ca się, czy pra cu ją ca – cią żą
obo wiąz ki. Na le żą do nich m.in. wspar -
cie mat ki w cza sie cią ży, ali men to wa nie
dziec ka po je go uro dze niu oraz ogól nie
uję ty obo wią zek opie ki nad po cie chą. 

Trze ba pa mię tać, że w sy tu acji, gdy
oj ciec nie uzna je dziec ka za wła sne,
mat ka mo że wy to czyć po wódz two
o usta le nie oj co stwa i rosz cze nia z tym
zwią za ne (ali men ty, wła dzę ro dzi ciel -
ską, tzw. wy praw kę) oraz usta le nie na -
zwi ska. Dla za sad y wska zać na le ży, iż
dziec ko mo że no sić na zwi sko mat ki
bądź oj ca, jak rów nież na zwi sko po łą -
czo ne z na zwi ska mat ki i oj ca, tzw.
dwu czło no we, gdy ro dzi ce nie są zgod -
ni co do nada nia na zwi ska. 

– W trak -
cie po stę po -
wa nia są do -
we go prze -
pro wa dzo ne
zo sta ną ba da nia DNA, za któ re za pła ci
prze gra na stro na – jest to koszt ok. 2
tys. zł. Zaś w sy tu acji po twier dze nia oj -
co stwa ali men ty na dziec ko bę dą za są -
dzo ne nie od chwi li wy da nia wy ro ku,
ale od mo men tu uro dze nia się dziec ka.
Mo że to być dość wy so ka kwo ta, li cząc
czas trwa nia po stę po wa nia i ba dań.
Do dat ko wo sąd mo że ob cią żyć oj ca
kwo tą wy praw ki, któ rą mat ka dziec ka
spra wi ła przed na ro dzi na mi. War to
więc, aby oj ciec, któ ry otrzy ma już wy -
ni ki DNA świad czą ce, iż dziec ko jest
je go, za czął w tym mo men cie re gu lar -
nie wspie rać mat kę fi nan so wo i po ma -
gać w opie ce, za nim zo sta nie wy zna -
czo ny ko lej ny ter min po sie dze nia
w spra wie. Ina czej mu si się li czyć
z tym, że mo gą mu zo stać ode bra ne
pra wa ro dzi ciel skie. Zwró cić na le ży
uwa gę tak że na fakt, iż wy so kość za są -
dzo nych ali men tów nie tyl ko do ty czy
bie żą cych za rob ków oj ca, ale i je go po -
ten cjal nych moż li wo ści za rob ko wych –
in for mu je Mał go rza ta Su piń ska. 

Opr. SoG

Biu ro Po rad Oby wa tel skich mie ści się w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli -
wi cach. Udzie la bez płat nych po rad praw nych, nie pro wa dzi spraw.
Jest czyn ne w każ dy po nie dzia łek od godz. 13.00 do 15.00, a do dat ko -
we in for ma cje moż na uzy skać pod nu me rem tel. 781 130 900.

Szymon Ko ścia rz
Małgorzata Supińska

W po przed nim wy da niu WPG py -
ta li śmy o to, dla cze go ko ty ła -
twiej ło wią my szy za ra żo ne To xo -
pla zmo zą Gon dii. Pra wi dło wą
od po wiedź na to py ta nie na de -
sła ła Mo ni ka Do hr mann z Wie -
low si, a brzmi ona na stę pu ją co:
Po nie waż my szy cho re są oso -
wia łe i ła twe do schwy ta nia. Dla
pa ni Mo ni ki ma my na gro dę
ufun do wa ną przez au to ra po -
przed nie go ar ty ku łu na sze go cy -
klu, lek. wet. An drze ja Kur ka.
W ce lu jej od bio ru pro si my pa nią
Mo ni kę o kon takt tel. pod
nr 32 332 66 65.
A oto na stęp ne py ta nie kon kur so -
we.

Do ja kie go wie ku pies po wi nien
być po raz pierw szy za szcze pio ny
prze ciw ko wście kliź nie?
a) do pół ro ku,
b) do ro ku,
c) do 4 mie sią ca ży cia.
Na od po wie dzi cze ka my do 28
li sto pa da. Moż na je nad sy łać
e  -ma i lem:  re  dak  c ja@s ta  ro  -
s two .g l i  w i  ce .p l  lub tra dy cyj -
ną pocz tą na ad res: 44-100 Gli -
wi ce, ul. Zyg mun ta Sta re go 17,
„Wia do mo ści Po wia tu Gli wic -
kie go”. Zwy cięz ca kon kur su
od bie rze ak ce so ria dla zwie -
rząt, ufun do wa ne przez lek.
wet. Szy mo na Ko ścia rza.

Po ra dy we te ry na ryj ne – ła mie my mi ty

Pro fi lak ty ka 
szcze niąt

Kon kurs dla do cie kli wych

Ze spraw Biu ra Po rad Oby wa tel skich

Zbyt mło de ro dzi ciel stwo

Za rząd Dróg Po wia to wych w Gli wi -
cach przy po mi na, że na stą pi ła no we li -
za cja prze pi sów Usta wy Pra wo o ru chu
dro go wym w za kre sie no sze nia tzw.
od bla sków. Szcze gól nie waż ne jest to
te raz, gdy zbli ża ją się je sien ne sza ru gi
i wcze śnie za pa da zmrok. 

No we li za cja wpro wa dzo na zo sta ła
w ży cie 31 sierp nia br. Wcze śniej prze -
pi sy na ka zy wa ły uży wa nie ele men tów
od bla sko wych po za te re nem za bu do wa -
nym dzie ciom do 15 ro ku ży cia. Wpro -
wa dzo na zmian na rzu ca ten obo wią zek
na wszyst kich pie szych po ru sza ją cych
się po za te re nem za bu do wa nym.  Za je -
go nie prze strze ga nie gro zi man dat
w wy so ko ści od 20 zł do na wet 500 zł.

Jest je den wy ją tek: pie szy mo że się
po ru szać po zmierz chu po za ob sza rem
za bu do wa nym bez ele men tów od bla sko -
wych tyl ko i wy łącz nie na dro dze prze -
zna czo nej dla pie szych lub na chod ni ku.

Co to jest od blask? Ele men ta mi od -
bla sko wy mi mo gą być do cze pia ne
do ubra nia opa ski, smy cze czy ka mi -
zel ki. Umiesz cze nie ich za le ca ne jest
na wy so ko ści ko lan, dło ni czy w oko li -
cy klat ki pier sio wej lub ple ców.

Dro go wcy przy po mi na ją, że pie szy
z od bla skiem jest wi docz ny z od le gło -
ści 150 m. Na to miast bez nie go – tyl ko
z od le gło ści 30-40 m. War to za sta no -
wić się nad za opa trze niem się w ta ki
ele ment, gdy staw ką jest na sze ży cie –

mó wi Jan Osman, dy rek tor Za rzą du
Dróg Po wia to wych w Gli wi cach.

(AW)

Przy po mi na my o od bla skach

Od bla sko we bre locz ki wy dał też Po -
wiat Gli wic ki, ob da ro wu jąc ni mi
m.in. ro we rzy stów.
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Za rząd Po wia tu Gli wic kie go ogła sza
roz po czę cie na bo ru uzu peł nia ją ce go
uczest ni ków do pro jek tu „Cy fro we okno
na świat w Po wie cie Gli wic kim” w ter -
mi nie 28 paź dzier ni ka -28 li sto pa da br.
w ra mach dzia ła nia 8.3 Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go In no wa cyj na Go spo dar ka.
Uczest ni kiem pro jek tu mo że być oso -
ba, któ ra w chwi li przy stę po wa nia
do pro jek tu na le ży do jed nej z na stę pu -
ją cych grup do ce lo wych: 
a)  ro dzi ny za stęp cze 
b)  oso by nie peł no spraw ne 
c)  dzie ci/mło dzież ze szkół gim na zjal -
nych i po nad gim na zjal nych z bar dzo
do bry mi wy ni ka mi w na uce. 

Szcze gó ło we wy tycz ne do ty czą ce
zgła sza nia do udzia łu w pro jek cie oraz
udzia łu w nim okre śla Re gu la min do -
stęp ny na stro nach in ter ne to wych
www.po wiat gli wic ki.pl i www.pcpr -
-gli wi ce.pl oraz w Wy dzia le Roz wo ju
i Pro mo cji w Sta ro stwie Po wia to wym
w Gli wi cach (p. 366), a tak że w sie dzi -
bie Po wia to we go Cen trum Po mo cy
Ro dzi nie w Gli wi cach. Wię cej in for -
ma cji moż na uzy skać w Wy dzia le Roz -
wo ju i Pro mo cji w sta ro stwie, nr
tel. 32 230 68 64 lub 32 338 37 19, e -
-ma il: e.haj duk@sta ro stwo.gli wi ce.pl
lub s.blasz czyk@sta ro stwo.gli wi ce.pl.

(SzB)

Do dat ko wy na bór
Dokoczenie ze str. 1
Po wiat gli wic ki – wraz z By to miem,
Gli wi ca mi oraz po wia ta mi lu bli niec kim
i tar no gór skim – two rzy Okręg Wy bor -
czy nr 4, w któ rym ogó łem wy bra nych
zo sta nie 7 rad nych wo je wódz kich. 

Wszyst kie li sty kan dy da tów na rad -
nych znaj dzie cie na stro nach BIP
swych gmin, po wia tu gli wic kie go i wo -
je wódz twa ślą skie go. Na stronach
gmin warto też sprawdzić granice
okregów i miejsce głosowania, gdyż
mogły ulec zmianie. Na to miast wię cej
o pro ce du rze gło so wa nia – w „Po rad ni -
ku Wy bor cy”, opra co wa nym przez
Fun da cję im. Ste fa na Ba to re go, z któ -
re go ko rzy sta li śmy pi sząc ten tekst
(www.ma szglos.pl). Opr. RG

Wy bierz 
– sa mo rzą do wo!
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20-let ni Na ta niel Swat z Chu do wa, te go rocz -
ny ab sol went Tech ni kum Bu dow la ne go
w Gli wi cach, spe cja li zu je się w bie gach gór -
skich i ry wa li zu je ze ści słą czo łów ką pol skich
bie ga czy gór skich. Na le ży do ze spo łu RMD
Mon tra il Te am. Od dłuż sze go cza su zaj mu je
zna czą ce miej sca na po dium pod czas naj -
waż niej szych i naj po pu lar niej szych za wo dów
w tej dys cy pli nie spor tu.

Przy go da z bie ga niem za czę ła się już daw no. Od za -
wsze Na ta niel uwiel biał sport, a naj bliż szą mu dzie -
dzi ną z cza sem sta ło się wła śnie bie ga nie. Nie zwy -
kłe, bo… po gó rach. A te go ro dza ju wy zwa nie nie
jest dla każ de go. Trze ba być do brym spor tow cem,
moc nym wy czy now cem, no i ko chać gó ry.

– Gó ry uwiel bia łem od za wsze. Kie dy by łem
mło dym chłop cem, mia łem z ni mi stycz ność, jeż -
dżąc re gu lar nie na nar tach. Po do łą cze niu w gim -
na zjum do sek cji lek ko atle tycz nej GKS Piast Gli -
wi ce, wy jeż dża łem z za wod ni ka mi na obo zy spor -
to we do Isteb nej. Wszyst kie tra sy gór skie po ko ny -
wa łem bie giem. Nie przy szło mi wów czas do gło -
wy, aby brać udział w za wo dach gór skich. Jed nak
po czte rech la tach star to wa nia na bież ni i w bie -
gach ulicz nych, za wo dy te sta ły się dla mnie mo -
no ton ne i nud ne. Dla te go też nie co po nad dwa la -
ta te mu przy pad kiem na por ta lach po świę co nych
bie ga niu zna la złem za wo dy, któ re roz gry wa ne by -
ły pod na zwą „Mo un ta in Ma ra thon 2012”. Skła da -
ły się z pię ciu bie gów w róż nych gór skich mia -
stach na te re nie Pol ski o łącz nym dy stan sie pra -
wie 80 ki lo me trów. Już po pierw szym bie gu uda -
ło mi się wy wal czyć pierw sze miej sce w ka te go rii
ju nio rów i jed no cze śnie upla so wa łem się w pierw -
szej 20. męż czyzn. Z cza sem za czą łem wy gry wać
po zo sta łe bie gi gór skie w swo jej ka te go rii wie ko -
wej, zaj mu jąc przy tym wy so kie po zy cje na tle
star szych i moc niej szych od sie bie za wod ni ków
tej dys cy pli ny – mó wi Na ta niel.

Po kil ku bie gach ta lent mło de go spor tow ca
do strzegł wie lo krot ny me da li sta Mi -
strzostw Pol ski – Da niel Wo sik (re pre zen -

tant kra ju na Mi strzo stwach Świa ta i Eu ro py). Do -

ra dził Na ta nie lo wi, że by spró bo wał swo -
ich sił pod czas Mi strzostw Pol ski Ju -
nio rów w Bie gach Gór skich w sty lu
al pej skim od by wa ją cych się w Mię -
dzy gó rzu w 2012 r. Mło dzie niec wy -
star to wał i wy wal czył pią tą po zy cję.
Dzię ki tak wy so kie mu miej scu, zo stał re -
zer wo wym za wod ni kiem na Mi strzo stwa
Świa ta Ju nio rów w Bie gach Gór skich we Wło -
szech. Wów czas po rzu cił klub Pia sta i za czął sa -
mo dziel nie tre no wać, przy go to wu jąc się tyl ko
i wy łącz nie pod bie gi gór skie. Z po cząt kiem 2013
r. do łą czył do ogól no pol skie go te amu bie ga czy
gór skich w Pol sce – RMD Mon tra il Te am. Tre no -
wał na praw dę cięż ko, aby zna leźć się w gro nie
słyn nych za wod ni ków, któ rzy są re pre zen tan ta mi
tej pro fe sjo nal nej dru ży ny spor to wej i to się uda -
ło! 

Żmud ne go dzi ny tre nin gów i wy tę żo na pra -
ca mło de go spor tow ca da ły świet ne re zul -
ta ty. Je go suk ce sy są na praw dę im po nu ją -

ce. Mi mo że rzad ko wy jeż dża na tre nin gi w gó ry
(to kosz tu je!) i ca łą cięż ką pra cę wy ko nu je tyl ko
na ni zi nach, naj czę ściej w oko li cach ro dzin ne go
Chu do wa, osią ga zna ko mi te wy ni ki. W ostat nim
cza sie wy grał w Za ko pa nem wy ma ga ją cy Bieg
So ko ła (po pra wia jąc re kord tra sy o 3 mi nu ty) oraz
Bieg Za moy skie go, pro wa dzą cy z Pa le ni cy Biał -
czyń skiej do Mor skie go Oka, tra cąc je dy nie 26 se -
kund do usta no wie nia re kor du tra sy! Pod czas bie -
gu na Pil sko za mel do wał się na 3 po zy cji w ka te -
go rii Open. Tyl ko w sierp niu sta nął na naj wyż -
szym stop niu po dium wy gry wa jąc V Bieg o Zło te
Kierp ce. Był czwar ty w kla sy fi ka cji ge ne ral nej
męż czyzn pod czas ko lej nej edy cji Bie gu na Ra -
dzie jo wą w Piw nicz nej Zdro ju. Wy grał Bieg
na Ha lę Mi zio wą w Kor bie lo wie, zdo by wa jąc Pu -
char Pol ski w Bie gach Gór skich. Za jął 5 miej sce –
Kill the De vil Hill – w eks tre mal nym Bie gu
na Skocz nię Or li nek w Kar pa czu. Na stęp ne go
dnia po tych mor der czych za wo dach wy wal czył 2
miej sce open i 1 miej sce w kat. M20 w Let nim

Bie gu Pia stów w Ja ku -
szy cach. We wrze -
śniu wy grał IV Mię -
dzy na ro do wy Bieg
na Ry sian kę (Żab ni -

ca).

Li sta za wo dów,
tur nie jów i bie -
gów, w ja kich

Na ta niel uczest ni czył w ostat -
nich dwóch la tach, jest dłu ga
i na praw dę im po nu ją ca. Obec -
nie zaj mu je 4 miej sce w ca ło -
ścio wych roz gryw kach Li gi Bie -
gów Gór skich 2014. Po nad to
jest na 3 miej scu w ka te go rii se -
nio rów do 29 lat (kat. M20).
Zaj mu je też 2 miej sce w kla sy fi -
ka cji na naj lep sze go za wod ni ka
w Bie gach Al pej skich. Mło dzie -
niec z Chu do wa ma nie sa mo wi -
ty po ten cjał.

– Nie ste ty, mo je moż li wo ści
fi nan so we są zbyt skrom ne, aby
po kry wać kosz ty tre nin gów, so -
lid ne przy go to wa nie się do za -
wo dów, nie mó wiąc już o wy jaz dach na ja kie kol -
wiek za wo dy tre nin go we. Kosz ty po dró ży w róż -
ne gór skie za kąt ki na sze go kra ju są dla mło dej
oso by bar dzo wy so kie – do da je.

Spor to wiec nie ukry wa, że in ten syw nie po szu -
ku je spon so rów. W za mian pro po nu je umiesz cze -
nie lo go fir my na ko szul ce star to wej, co mo że stać
się ory gi nal ną for mą pro mo cji, a mło de mu czło -
wie ko wi umoż li wi re ali za cję am bit nych pla nów.
Na ta nie la moż na zna leźć m.in. na Fa ce bo oku,
gdzie szcze gó ło wo za miesz cza in for ma cje o swo -
ich wy czy nach.

– Mo im obec nym tre ne rem jest Do mi nik Ząb -
czyń ski, któ ry po cho dzi z Gli wic, ale od kil ku lat
na sta łe miesz ka w Ja strzę biu -Zdro ju. Wspól ną
współ pra cę roz po czę li śmy 1 stycz nia bie żą ce go

ro ku, co przy no si zna ko mi te re zul ta ty – cie szy się
Na ta niel.

Pla ny ma tak że am bit ne. W przy szłym ro -
ku chciał by za kwa li fi ko wać się na Mi -
strzo stwa Eu ro py Se nio rów w Bie gach

Gór skich, upla so wać się na po dium Mi strzostw
Pol ski Se nio rów w Bie gach Gór skich, za rów no
w sty lu al pej skim, jak i an glo sa skim i jesz cze
wy wal czyć 1 miej sce w Li dze Bie gów Gór -
skich. 

– Gdy by wspar cie fi nan so we by ło zna czą ce,
po zwo li ło by mi rów nież na ry wa li za cję z naj lep -
szy mi za wod ni ka mi czo łów ki eu ro pej skiej w za -
wo dach po za gra ni ca mi kra ju – ma rzy spor to wiec
z Chu do wa. 

(MFR)

Na ta niel pod czas bie gu na Ha lę Mi zio wą.
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Bie giem po ko nu je szczy ty

Za koń czy ły się roz gryw -
ki III Grand Prix Zie mi Gli wic -
kiej w Te ni sie Sto ło wym. Fi na -
ło wy tur niej ro ze gra ny zo -
stał 19 paź dzier ni ka w ha li
spor to wej Szko ły Pod sta wo -
wej w Po ni szo wi cach.

W cy klu czte rech tur nie jów skła -
da ją cych się na Grand Prix wzię -
ło udział 177 za wod ni ków i za -
wod ni czek z wo je wództw ślą -
skie go, opol skie go i ma ło pol -
skie go.

– Ry wa li za cja prze bie ga ła
w bar dzo do brej spor to wej at -
mos fe rze oraz na wy so kim po -
zio mie – mó wi Da riusz Steu er,
któ ry wraz z Ja ro sła wem To mic -
kim peł nił funk cję sę dzie go
głów ne go. – Z ro ku na rok przy -
by wa uczest ni ków na szych tur -
nie jów. Im pre za po ka za ła, że te -
nis sto ło wy to sport dla wszyst kich – naj młod szy
z za wod ni ków miał 12 lat, a naj star szy – 70. 

Pierw sze miej sca w po szcze gól nych ka te go -
riach za ję li: Da wid Ka ła (STS Gmi na Strzel ce
Opol skie), Ru dolf Steu er (Taj fun Li go ta Ła będz -
ka), Ma rek Ką dzie la (Opo ka Trze bi nia) – po -
dwój ny mistrz, w ka te go riach se nior i open oraz
Pa weł Gą sior ski (Ci sie). Szcze gó ło we wy ni ki
i kla sy fi ka cje za wo dów znaj du ją się na stro nie in -

ter ne to wej www.aka de miats.pl w za kład ce Tur -
nie je.

Or ga ni za to ra mi III Grand Prix by li: Aka de mia
Te ni sa Sto ło we go, Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi -
cach oraz Gmi na Ru dzi niec. Je go or ga ni za cję
wspar ło Nad le śnic two Ru dzi niec i fir ma Ba cha
Sport. Na przed się wzię cie zo sta ła udzie lo na do ta -
cja ze środ ków Po wia tu Gli wic kie go.

(RG)

Mi strzo wie ping -pon ga
Knu row ska ha la spor to wa w Szczy gło wi cach
go ści ła 19 paź dzier ni ka siat ka rzy z po wia tu
gli wic kie go. Osiem ze spo łów bio rą cych
udział w tur nie ju przy czy ni ło się do stwo rze -
nia świet nej at mos fe ry, któ rej to wa rzy szy ły
me cze na wy so kim po zio mie spor to wym.
Na uwa gę za słu gu je fakt uczest nic twa w tur nie ju
dru ży ny TKKF Ju niors, któ rej za wod ni cy mi mo
mło de go wie ku dziel nie ry wa li zo wa li z prze ciw -
ni ka mi. Dru ży ny gra ły w dwóch wcze śniej roz lo -
so wa nych gru pach, z któ rych to do na stęp nej fa zy
tur nie ju awan so wa ły po dwa naj lep sze ze spo ły
two rząc pa ry pół fi na ło we. Zwy cięz cy par pół fi na -
ło wych spo tkali się w me czu o pierw sze miej sce,
na to miast prze gra ne dru ży ny sto czy ły po je dy nek
o naj niż szy sto pień po dium. 
Gru pa 1
TKKF Ju niors – Dach Dec ker Pil cho wi ce 0: 2
Bud Stars – Gu mi sie 1: 2
Gu mi sie – Dach Dec ker Pil cho wi ce 1: 2
TKKF Ju niors – Bud Stars 0: 2
Dach Dec ker – Bud star 2: 0
Gu mi sie – TKKF Ju niors 2: 0
Gru pa 2
So śni co wi ce – SO MA 0: 2
TKKF Szczy gło wi ce – GAF Gli wi ce 0: 2
GAF Gli wi ce – SO MA 2: 0
So śni co wi ce – TKKF Szczy gło wi ce 1: 2
SO MA – TKKF Szczy gło wi ce 2: 1
GAF Gli wi ce – So śni co wi ce 2: 0
Pół fi na ły:

GAF Gli wi ce – Gu mi sie Py sko wi ce 2: 0
Dach Dec ker Pil cho wi ce – SO MA 2: 1
Fi nał:
Dach Dec ker Pil cho wi ce – GAF Gli wi ce 1: 2
Mecz o 3 miej sce:
Gu mi sie Py sko wi ce – SO MA 2: 1

Czte ry naj lep sze ze spo ły otrzy ma ły pa miąt ko -
we pu cha ry, dy plo my oraz pił ki siat kar skie.

– Po dzię ko wa nia kie ru je my dla sę dziów tur -
nie ju Mar ka Siw ka oraz Jac ka Ney ma na, a tak że
se kre ta rzy Dże si ki Trze bu niak i Klau dii Bar te li
za pro fe sjo nal ne sę dzio wa nie – mó wi Zbi gniew
Rab czew ski z MO SiR -u Knu rów.

Tur nie j Pił ki Siat ko wej Męż czyzn Po wia tu Gli -
wic kie go zo stał zor ga ni zo wa ny przez Sta ro stwo
Po wia to we w Gli wi cach oraz MO SiR Knu rów.

(ZB)

Ry wa li za cja pod siat ką

Zwy cięz cy w ka te go rii mło dzie żo wej do lat 17 – Da wid Ka ła,
Woj ciech Ga bor i Mał go rza ta Ka ła (wszy scy z STS Gmi na Strzel -
ce Opol skie) w to wa rzy stwie sę dziów głów nych oraz An drze ja
Frej no – rad ne go Po wia tu Gli wic kie go, Krzysz to fa Ob rzu ta – wój -
ta Gmi ny Ru dzi niec i Do ro ty Styś – dy rek tor Szko ły Pod sta wo wej
w Po ni szo wi cach, któ rzy gra tu lo wa li im suk ce sów.

Fo
 to

: R
. G

oz
d

ek

Pod czas tur nie ju pa no wa ła świet na at mos fe ra, co wi -
dać na zdję ciu.
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Spe cjal nie dla na szych Czy tel ni -
ków zdo by li śmy prze pis, na gro dzo -
ny w kon kur sie Spi chle rza Gór ne go
Ślą ska, o któ rym pi sze my wy żej,
w ka te go rii Re stau ra cje. Oto on:
Skład ni ki:
� mo dy ko ko cik (młody kogucik,
najlepiej domowego chowu)
� 1 pie trusz ka – ko rzeń i nać
� 2 mar chew ki
� 1 li stek se le ra
� 2 list ki lau ro we
� 5-6 zia ren zie la an giel skie go
� 2 łyż ki so li
Przy go to wa nie:
Wszyst ko wsa dzić do zim nej wo dy, za -
wa rzyć i go to wać ok. 1,5 godz. na ma łym
ogniu. Z ro so łu wy cią gnąć ko gu ta, po -
dzie lić na por cje, każ do ob sma żyć na ma -
śle, po prze kło dać do bryt fan ki, pod loć ro -
so łym, do ło żyć 2 list ki lau ro we i 3-4 zior -
ka zie la an giel skie go, du sić ok. 40 min.

Sos za gę ścić śmie ta ną z 1 łyż ką mą -
ki.

Od loć z wier -
chu ro so łu na
obiod i w nim
uwa rzyć nu dle.
Po kroć na drob -
no mar chew ka,
pie trusz ka i żo -
łą dek i wciep nąć
na zod do zu py.

W po zo sta -
łym ro so le uwa -
rzyć no gi i szkrzi -
dła na ma łym
ogniu, ok. 2 godz.;
obrać mię so, do -
ło żyć mar chew -
ka i za loć wy wa -
rym do stę że nia w ma łych szkla -
nych mi secz kach. Moż na ustro ić
uwa rzo nym jaj kiem i zie lo nym
grosz kiem. 

Osob no na szy ko wać wą trób ki, na -
dzioć je na pa tycz ki na prze mian ze

śliw ką, ce bu lą, wę dzo nym bocz kiem
i brzo skwi nią. Piec w brytfance razem
z mię sem.

Go spo dar stwo Agro tu ry stycz ne
Ran czo Kor ne lia i Kry stian 

Kieł ba so wie
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Ce lem kon kur su, or ga ni zo wa ne go co -
rocz nie przez Fun da cję Lo kal na Gru -
pa Dzia ła nia „Spi chlerz Gór ne go Ślą -
ska”, jest pro mo cja wa lo rów kul tu ro -
wych na szych te re nów po przez pro -
mo cję kuch ni re gio nal nej, po pu la ry -
za cję gwa ry i oby cza jów, zwią za nych
z na szym tra dy cyj nym sto łem. Lau re -
aci kon kur su otrzy ma li ty tuł „Mi strza
kuch ni” oraz in sy gnia wła dzy
na rok 2014, czy li Zło tą, Srebr ną
i Brą zo wą Wa rze chę. Na wszyst kich
fi na li stów cze ka ły atrak cyj ne na gro -
dy. 

– Kuch nia ślą ska jest naj smacz -
niej sza! A nasz kon kurs z ro ku na rok
na bie ra roz pę du. Po tra wy bio rą ce
udział w kon kur so wych zma ga niach
są co raz wy myśl niej sze, ich po da nie,
eks po zy cja sto łów wprost za chwy ca,
po tra wy sta ją się praw dzi wą kre acją.
Wzra sta też świa do mość kuch ni ślą -
skiej, no i za in te re so wa nie go to wa -

niem. W bie żą cym ro ku mie li śmy po -
nad 50 zgło szeń – cie szy się Iwo na
Ja nic, pre zes za rzą du LGD „Spi -
chlerz”.

Uczest ni cy przy go to wa li po tra wy
zgod nie z mot tem prze wod nim kon kur -
su, któ re w tym ro ku brzmia ło: „To co
lo to”. By ły więc naj róż niej sze po tra wy
z ptac twa – do mo we go i dzi kie go. 

W ka te go rii oso by fi zycz ne I miej -
sce za ję ła Ha li na No wak za „Ań fa cho -
we bri fy”, II – Ur szu la Kem pa za „Flug
en ta” (obie pa nie są z gm. Krup ski
Młyn), a III – Ste fa nia Ma tu sek za „Zu -
pę z pyr lic ki” (gm. Pa won ków), zaś
wy róż nie nie otrzy ma ła Te re sa Wu jec
za „Gyn sie Pamp ki” (gm. Ko cha no wi -
ce).

W ka te go rii sto wa rzy sze -
nia I miej sce ju ry przy zna ło Sto wa -
rzy sze niu Go spo dyń Wiej skich Koch -
ci ce za „Na dzie wa ne go łym bie – ra -
ry tas w gym bie”, II – Sto wa rzy sze niu

Mi ło śni ków Gmi ny Ko cha -
no wi ce za „Pier si z put ki
w ga la re cie”, III – Ko łu
Go spo dyń Wiej skich Wie -
lo wieś za „Fa za na na dzio -
ne go”, a wy róż nie nie – Ko -
łu Go spo dyń Wiej skich
w No wej Wsi Two ro skiej
za „Hyn dy ka fi lo wa ne go
kru pa mi po gań ski mi”.

Wśród re stau ra cji naj -
lep sze oka za ło się wła śnie
Go spo dar stwo Agro tu ry -
stycz ne Ran czo Kor ne lia
i Kry stian Kieł ba sa, któ re
przy go to wa ło „Mo de go
ko ko ci ka na bo ga to” (gm. To -
szek), II miej sce zdo by ła Go spo da
Uro czy sko za „Ku ra fi lo wa na”
(gm. Pa won ków), III – Sa la przy jęć
i ca te ring „Hu ber tus” za „Aro ma -
tycz ną kacz kę ze ślą ski mi klu ska mi
oraz mo dro ka pust ke z bo rów ka -

mi”, zaś wy róż nio ne zo sta ło „Blue
Mo on” za po tra wę „Ko gut na ba ni
go ni kwo ka z kur ka mi” (gm. Lu bli -
niec).

Ju ry przy zna ło też spe cjal ne wy róż -
nie nia: Zło tą Wa rze chę otrzy ma ła Ha li -
na No wak, Srebr ną Wa rze chę – Sto wa -

rzy sze nie Mi ło śni ków Gmi ny Ko cha -
no wi ce, a Brą zo wą Wa rze chę – Go spo -
da „Uro czy sko”.

Fi nał kon kur su zgro ma dził po nad
stu oso bo wą wi dow nię, dla wszyst kich
star czy ło przy sma ków.

(MFR)

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

Dzię ku je my za wszyst kie na de sła ne
od po wie dzi. Po praw ne ha sło krzy żów -
ki z po przed nie go wy da nia WPG to
KA DEN CJA. Ma te ria ły pro mo cyj ne
Po wia tu Gli wic kie go otrzy mu ją: Re gi -
na Dy long, Ro bert Kan dzio ra oraz
Ewe li na Klo is. Gra tu lu je my! W ce lu
usta le nia ter mi nu od bio ru na gro dy pro -
si my o kon takt te le fo nicz ny, nu mer
tel. 32 332 66 65. 

Po wy żej za miesz cza my ko lej ną
krzy żów kę. Roz wią za nie (ha sło krzy -
żów ki) pro si my prze sy łać do 20 li sto -
pa da br. na ad res e -ma il: re dak cja@sta -
ro stwo.gli wi ce.pl lub pocz tą tra dy cyj ną
na ad res Sta ro stwo Po wia to we w Gli -
wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-
100 Gli wi ce, do pi sek „Wia do mo ści Po -
wia tu Gli wic kie go”. 

(SoG) 

1. Je go wkład w roz wój kul tu ry
i li te ra tu ry na Ślą sku był te ma -
tem VI Po wia to wej Kon fe ren cji
Re gio nal nej dla bi blio te ka rzy, na -
uczy cie li i re gio na li stów, któ ra od -
by ła się 16 paź dzier ni ka w Ze spo le
Pa ła co wo -Par ko wym w Pław nio wi -
cach.

2. Mi łość do oj czy zny. 
3. Gór ni cze świę to. 
4. Sa dzo ne na Sło necz nej Po la nie Na -
dziei w gli wic kim Par ku Cho pi na.
5. Dzień z la niem wo sku i wróż ba mi. 
6. Wy stą pi ły pod czas fe sti wa lu, któ ry
od był się 26 paź dzier ni ka na Zam ku
w Tosz ku. 

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

Mo dy ko ko cik na bo ga to

Spi chle rzo we go to wa nie
22 paź dzier ni ka w Karcz mie „Kosz wi ce” (w po wie cie lu bli niec kim) pod su mo wa no siód mą edy cję kon -
kur su Da nie Ro ku Spi chle rza. Jed ną z głów nych na gród zdo by ło Go spo dar stwo Agro tu ry stycz ne „Ran -
czo” Kor ne lii i Kry stia na Kieł ba sów z Pro bosz czo wic w na szym po wi ecie.

Andrzejki
Witom „andrzejkowo”
Zabowcie sie zdrowo.

***
Ponoć w tako noc
Czarow poznać moc.

Bro ni sław Wą tro ba

Ślą ska frasz ka

Gierałtowice,  Knurów, P i lchowice,  Pyskowice,  Rudzin iec,  Sośnicowice,  Toszek,  Wielowieś

KK RR ZZ YY ŻŻ ÓÓ WW KK AA Z  Z  HH AA SS ŁŁ EE MM

Na gro dzo ne da nie pre zen tu ją Kor ne lia i Kry stian Kieł ba so wie z cór ką Da nu tą Wa piń ską.

Fo
 to

: A
RC

 ro
 d

zi n
y 

Ki
eł

 ba
 só

w

Jury doceniło nie tylko walory smakowe i tradycyjny
charakter przygotowanej w Ranczu potrawy, ale też
piękne nakrycie stołu.

Pysz ny ro sół z do mo wym ma ka ro nem… …i mię so w de li kat nym so sie oraz ro lad ki z wą trób ki i bocz ku. 

Fo
 to

: R
. G

oz
d

ek


