
W czwartek od-
była się 50. sesja 
Rady Powiatu Gli-
wickiego. Sesja 
niezwykła, bo peł-
na podziękowań  
i wyróżnień. 

Wręczone zostały najwyższe 
powiatowe nagrody – Bene 
Meritus. Trafiły one w ręce 
ks. Gerarda Kusza – bisku-
pa pomocniczego Diecezji 
Gliwickiej, Stowarzyszenia 
Calvi Cantores – Męskie-
go Zespołu Wokalnego z 
Knurowa oraz Władysława 
Macowicza – historyka z 
Pyskowic i propagatora prze-
szłości Ziemi Gliwickiej. 

Uhonorowano też Krystynę 
Szumilas, sekretarz stanu 
w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej. W jej ręce tra-
fił Złoty Medal „Zasłużony 
dla Łowiectwa Śląskiego”. 
Jak podkreślił podczas wrę-
czania medalu Tadeusz 
Mamok, przewodniczący 
Rady Powiatu, jest to wyraz 
uznania za popieranie przez 
Krystynę Szumilas idei ło-
wiectwa w społeczeństwie 
oraz troskę o środowisko 
naturalne. 

- Nie zawsze mówi się o 

łowiectwie ciepło i dlatego 
zdobywanie ludzi, którzy 
chcą przedstawiać praw-
dziwy obraz roli myśliwego 
jest bardzo ważne – mówił 
Mamok.

Krystyna Szumilas ze wzru-
szeniem odbierała nagrodę.

- To właśnie wy przekazu-
jecie dzieciom i młodzieży 
wiedzę o przyrodzie. Pozwa-
lacie na to, aby pokochały 
środowisko, w którym żyją i 
przekonujecie, że warto o to 
środowisko dbać. Ja ze swo-
jej strony obiecuję, że będę 
wam w tej edukacji poma-
gać – mówiła Szumilas.

Na sesji gościli  również 
radni z zaprzyjaźnionego 
Powiatu Mittelsachsen w 
Niemczech. Rada Powiatu 

Gliwickiego podziękowała im 
za pomoc, okazaną powo-
dzianom z naszego terenu.   
Starosta gliwicki w dowód 
wdzięczności za okazaną 
pomoc wręczył staroście 
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Skąd pomysł 
tego wyróżnie-
nia? W Euro-
pie, na promo-
cję regionów 
poświęca się 
wiele miejsca, 
czasu i marke-

tingowych zabiegów. Podkre-
śla się ich walory, specyfikę i 
różnorodność. Stąd rozpozna-
walność Szampanii, Bawarii 
czy Toskanii, które traktowane 
są jako wizytówki kraju.  

Tymczasem w Polsce, pro-
mocji regionów poświęca się 
wciąż niewiele uwagi. Kraków 
i Mazury to zdecydowanie zbyt 
mało. A przecież Polska może 
się poszczycić wieloma intere-
sującymi miejscami – także na  
Śląsku, trzeba tylko znaleźć 
odpowiedni i ciekawy sposób 
na ich promocję. 

W przypadku Śląska, koniecz-
ne jest także przełamanie 
pewnego stereotypu, zgodnie 
z którym region wciąż kojarzo-
ny jest z przemysłem ciężkim, 

szego regionu w Polsce i na 
świecie. 

Tytuł przyznawany będzie co 
roku w kategoriach: gospodar-
ka, nauka, kultura, sport, tury-
styka i rekreacja, a także pro-
dukt i usługa. Podczas każdej 
edycji wybrana zostanie także 
Osobowość Roku. 

Można już uchylić rąbka ta-
jemnicy i powiedzieć, że 

Pomysł przyznawania nagrody „Marka Śląska” zrodził się w Gliwicach

To, co na Śląsku najlepsze

PODZIĘKOWALI NIEMCOM ZA POMOC I ROZDALI NAGRODY

Niezwykła sesja
Powiatu Mit-
t e l s a c h s e n 
wykonaną w 
drewnie płaskorzeźbę z her-
bami obu powiatów oraz sło-
wami Arystotelesa: „Przyja-
ciel to jedna dusza w dwóch 
ciałach“.

Powiat Gliwicki od 2001 r. 
blisko współpracuje z Powia-
tem Mittelsachsen. Niemcy 
zebrali 30 tys. euro, które 
przeznaczone zostały na za-
kup sprzętu AGD, mebli czy 
też środki czystości dla osób, 
które ucierpiały w niedawnej 
powodzi.

- Bardzo się cieszę, że je-
stem tutaj z większą grupą 
osób, ponieważ każdy z nas 
będzie mógł przekazać swojej 
rodzinie i znajomym, że przez 
naszą pomoc trafiliśmy nie 
tylko do ludzi, ale także do 
ludzkich serc – mówił wyraź-
nie wzruszony Volker Uhlig, 
starosta Powiatu Mittelsach-
sen w Niemczech.

Zwieńczeniem uroczystości 
było wspólne sadzenie drzew-
ka w sąsiedztwie starostwa 
powiatowego. Sosna wyrosła 
z nasionka poświęconego 
przez papieża Benedykta XVI.  
Druga część sesji miała cha-
rakter wyjazdowy, odbyła się 
w szkółce leśnej w Rachowi-
cach.

W zabytkowej scenerii toszeckiego zamku, Regionalna Izba Przemy-
słowo-Handlowa świętować będzie jubileusz 20-lecia działalności. 
Podczas sobotniej imprezy po raz pierwszy wręczone zostaną nagro-
dy „Marka Śląska”, promujące wszystko to, czym Śląsk chce  
i może się pochwalić.

i to w archaicznym, mało no-
woczesnym wydaniu. Zmiana 
tego wizerunku to duże wyzwa-
nie. 

Jednym ze sposo-
bów na pokazanie 
„innego” Śląska,  
w którym jest miej-
sce zarówno dla be-
skidzkich górali, jak 
i Katowickiej Spe-
cjalnej Strefy Prze-
mysłowej, a także 
zabytków Jury, ma 
być właśnie wyróż-
nienie „Marka Ślą-
ska”. 
Ma ono pomóc w tworzeniu 
rozpoznawalnego wizerunku i 
marki naszego regionu.  
Jak wyjaśnia Wiktor Pawlik, 
prezes RIPH w Gliwicach, i 
jeden z pomysłodawców na-

grody, Marka Śląska ma wska-
zywać to, co o Śląsku powin-
na wiedzieć Polska, Europa i 
świat. To projekt, który skupia 
się nie tylko na atutach prze-
mysłowo-gospodarczych Ślą-
ska, ale również zjawiskach 
społecznych, kulturalnych, 
politycznych czy sportowych. 
Marka Śląska ma stać się 
symbolem jakości. 

Regionalne marki mają bardzo 
duże znaczenie - mówi Wiktor 
Pawlik. Budując wizerunek re-
gionu, buduje się obraz kraju. 
Korzystny wizerunek przekłada 
się na większą atrakcyjność 
inwestycyjną, większą konku-
rencyjność i nowe perspek-
tywy rozwoju. Ma także silne 
znaczenie emocjonalne.

W czyje ręce może trafić wyróż-
nienie? Organizatorzy podkre-
ślają, że uhonorowany może 
zostać każdy, kto swoją dzia-
łalnością buduje pozytywny 
wizerunek Śląska. Wyróżnieni 
nagrodą Marka Śląska mają 
stać się ambasadorami  na-

pierwszym nagrodzonym w tej 
kategorii będzie Jerzy Buzek, 
przewodniczący Parlamentu 
Europejskiego. 

Ostateczną decyzję dotyczącą 
wyboru laureatów podejmuje 
kapituła. 
W jej skład wchodzą oprócz 
pomysłodawców także mar-
szałek województwa Bogusław 
Śmigielski, rektorzy: Wiesław 
Banyś (Uniwersytet Śląski), 

Andrzej Karbownik (Politech-
nika Śląska) i Marian Oslislo 
(Akademia Sztuk Pięknych), 
Marian Zembala (dyrektor 
Śląskiego Centrum Chorób 
Serca), Jan Klimek, prezes 
Izby Rzemieślniczej, Mariusz 
Andrukiewicz, prezes Funda-
cji rozwoju Przedsiębiorczości  
Społecznej oraz  przedstawi-
ciele Polskiego Radia, TVP 
Katowice i Dziennika Zachod-
niego. 


