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Pójdźmy
wszyscy…
Pójdź i Ty
W pięk ny spo sób wi ta ją w tym ro ku Bo że

Na ro dze nie miesz kań cy Gli wic i po wia tu
gli wic kie go. Łą czy ich szop ka, któ ra sta nę ła
na Ryn ku w Gli wi cach. Tra dy cyj na, drew nia na,
oto czo na cho in ka mi z ru dzi niec kich la sów, ma
w so bie pięk no lu do wej pol skiej sta jen ki. Co -
dzien nie po po łu dniu, po cząw szy od 17 grud -
nia, trwa ją tu ad wen to we kon cer ty, wy stę py
i przed sta wie nia. Wszyst ko w ra mach pro jek tu
„Pójdź my wszy scy… Pójdź i Ty”, au tor stwa
Sa mo rzą du Mia sta Gli wi ce, Sta ro stwa Po wia to -
we go w Gli wi cach oraz Te atru No wej Sztu ki,
w któ re go re ali za cję włą czy ły się też gmi ny po -
wia tu gli wic kie go, a tak że licz ni wo lon ta riu sze,
or ga ni za cje po za rzą do we i fir my. (RG)

Starostwo Powiatowe w Gliwicach w zimowej szacie.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
w tym szczególnym czasie radości i spokoju

składamy Państwu
serdeczne życzenia

zdrowia oraz osobistej i zawodowej pomyślności,
a Nowy Rok 2008

niech spełni wszystkie pragnienia i oczekiwania,
a także umocni wiarę w lepsze jutro.

Starosta gliwicki Adam Szczypka, 
Zarząd Powiatu Gliwickiego

oraz Tadeusz Mamok – 
Przewodniczący Rady Powiatu Gliwickiego

wraz z Radnymi
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Gru dzień to przede wszyst kim czas Ad wen tu,
Świąt Bo że go Na ro dze nia, a po tem wi ta nia No we go
Ro ku. Ale za nim jesz cze nad cho dzą pięk ne chwi le
z tym zwią za ne, ma my okres gór ni czych Bar bó rek.
Szcze gól nie hucz nie by ły one ob cho dzo ne przed la -
ty, gdy Śląsk stał gór nic twem, ale i te raz są nie zwy -
kle uro czy ście fe to wa ne tam, gdzie znaj du ją się ko -

pal nie. W na szym po wie cie jest tak przede wszyst -
kim w Knu ro wie. W mie ście tym funk cjo nu ją dwie
roz wo jo we ko pal nie, z któ ry mi za wo do wo zwią za -
na jest spo ra część je go miesz kań ców. 

Na po cząt ku grud nia uczest ni czy łem w bar -
bór ko wych uro czy sto ściach w Knu ro wie. Dzię -
ko wa łem gór ni kom za ich cięż ką pra cę i skła da -
łem im ży cze nia. Czy ni łem to z tym więk szą ra -
do ścią, że sam na le żę do gór ni czej bra ci. Z oka -
zji te go świę ta wło żyć więc mo głem ga lo wy
mun dur, mam też gór ni czą szpa dę i kor dzik. Bo
choć w po przed niej ka den cji spra wo wa łem
funk cję wi ce pre zy den ta Knu ro wa, a w obec nej
sta ro sty gli wic kie go, to przez ca ły ten czas je -
stem na bez płat nym urlo pie w KWK Knu rów,
z któ rą zwią za ny je stem od lat, a ostat nio pra co -

wa łem w niej ja ko kie row nik dzia łu re struk tu ry -
za cji i uwłasz czeń.

Stąd każ da Bar bór ka bu dzi u mnie wspo -
mnie nia i wy wo łu je ogrom ny sen ty ment. Gór ni -
cze pio sen ki, tra dy cje i oby cza je są nie po wta -
rzal ne. Z ogrom ną przy jem no ścią uczest ni czę
w tych uro czy sto ściach, mo gąc się spo tkać
z przy ja ciół mi, z któ ry mi jesz cze nie tak daw no
pra co wa łem. Mam wielki szacunek dla ciężkiej
górniczej pracy. Wiem, jakie obawy towarzy-
szą samym górnikom i ich bliskim, gdy
gdziekolwiek w kopalni  dochodzi  do
jakiegokolwiek wypadku. Dlatego dziękuję
wszystkim ludziom węgla za ten znojny trud 
i życzę zgodnie z tradycją – Szczęść Boże!

Sta ro sta gli wic ki Adam Szczyp ka

Szanowni Czytelnicy!Szanowni Czytelnicy!

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

29 li sto pa da od by ła się XIV Se sja
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. By ła to
przed ostat nia se sja w tym ro ku.
Ostat ni raz rad ni zbie ra ją się 20
grud nia, by m.in. za pla no wać bu dżet
na 2008 rok. 

Jed nym z pierw szych punk tów pro -
gra mu li sto pa do wej se sji by ło wrę cze -
nie na gro dy „Be ne Me ri tus” pre ze so wi
Fo rum Mło dzie ży Sa mo rzą do wej z Gie -
rał to wic, Ma te uszo wi Pap ka li. Ta co -
rocz na na gro da przy zna wa na jest oso -
bom i in sty tu cjom szcze gól nie za słu żo -
nym dla Po wia tu Gli wic kie go. Fo rum
Mło dzie ży Sa mo rzą do wej otrzy ma ło ją
za ak tyw ną dzia łal ność na ni wie spo -
łecz nej – od 10 lat pro wa dzi wie le pro -
jek tów z za kre su edu ka cji, kul tu ry, spor -
tu, po mo cy spo łecz nej oraz roz wo ju
spo łe czeń stwa oby wa tel skie go, jest tak -

że za ło ży cie lem pierw sze go w po wie cie
lo kal ne go ośrod ka do radz twa i po śred -
nic twa pra cy, Gmin ne go Cen trum In for -
ma cji. By ło mi szcze gól nie mi ło oso bi -
ście wrę czyć tę na gro dę M. Pap ka li, bo -
wiem je stem prze wod ni czą cym Ka pi tu -
ły Na gro dy „Be ne Me ri tus”. Oby jak
naj wię cej osób i in sty tu cji w po wie cie
dzia ła ło tak pręż nie, by na nią za słu żyć.
Pod czas se sji wrę czo ne tak że zo sta ły
przez człon ka Za rzą du Po wia tu Gli wic -
kie go Mar ci na Stroncz ka dy plo my
i po dzię ko wa nia za udział w te go rocz -
nej ak cji „Sprzą ta nie Świa ta”. Otrzy ma -
li je dy rek to rzy szkół oraz do mów po -
mo cy spo łecz nej, któ re się w nią ak tyw -
nie włą czy ły: Ze spo łu Szkół im. 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, Ze -
spo łu Szkół im. Ko nop nic kiej w Py sko -
wi cach, Ze spo łu Szkół Spe cjal nych
w Py sko wi cach oraz DPS -ów „Osto ja”
i „Za me czek”. Pod czas ak cji ze bra nych
zo sta ło bli sko 4,5 to ny śmie ci, jest więc
za co dzię ko wać. 

Na stęp nie rad ni za po zna li się z ana li -
zą sy tu acji fi nan so wej oraz po trzeb in -
we sty cyj nych w jed nost kach oświa to -
wych po wia tu. Pod ję li tak że 12 uchwał.
Naj waż niej sze z nich do ty czą: przy ję cia
Pro gra mu Współ pra cy Po wia tu Gli wic -
kie go z Or ga ni za cja mi Po za rzą do wy mi
w 2008 ro ku, ogra ni cze nia dzia łal no ści
SP ZOZ w Knu ro wie oraz do ko na nia
bie żą cych zmian w bu dże cie po wia tu
na 2007 r. 

www.powiatgliwicki.pl

WIE ŚCI Z SE SJI Przy miar ki do bu dże tu
26 li sto pa da ze bra ła się na swym po sie dze niu Ko mi sja Go -

spo dar ki Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. Pro gram po sie dze nia był
bo ga ty: za po zna nie się z pro jek tem bu dże tu na 2008 r. i przy go -
to wa nie opi nii do uchwa ły bu dże to wej oraz wnio sków do Za -
rzą du Po wia tu na ten te mat, za po zna nie się z in for ma cją o utrzy -
ma niu po wia to wych obiek tów i urzą dzeń uży tecz no ści pu blicz -
nej oraz ad mi ni stra cyj nych, ana li za pro jek tów uchwał na li sto -
pa do wą se sję Ra dy Po wia tu Gli wic kie go oraz spra wy bie żą ce.

Po sie dze nie ko mi sji pro wa dził jej prze wod ni czą cy Hen ryk
Si bie lak. Pro jekt bu dże tu przed sta wi ła skarb nik Po wia tu Gli -
wic kie go Ma ria Owcza rzak -Siej ko, zaś wy ja śnień z nim zwią -
za nych udzie lał czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go Wal de -
mar Do mbek. Przy miar ki do bu dże tu jak zwy kle sku pia ły się
wo kół po trzeb i moż li wo ści – tych pierw szych jest bar dzo du żo,
a te dru gie nie wy star cza ją ce do ich za spo ko je nia ich wszyst kich.
Se lek cja naj waż niej szych za dań do sfi nan so wa nia – szcze gól nie
w za kre sie in we sty cji – to pro blem, z któ rym Ra da Po wia tu Gli -
wic kie go zmie rzy się, po dej mu jąc uchwa łę bu dże to wą. Ko mi sja
Go spo dar ki uważ nie je prze ana li zo wa ła, przy czym H. Si bie lak
za zna czył, że na le ży na in we sty cje pa trzeć per spek ty wicz nie,
ma jąc ich sze ro ką wi zję, tak by nie za wę żać po la wi dze nia
na cząst ko we za da nia, bo na tym moż na w re zul ta cie stra cić.

(RG)

W po sie dze niu prócz rad nych uczest ni czył m.in. W. Do mbek
i pra cow ni cy sta ro stwa. 
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Przed świę ta mi w kli mat Bo że go Na ro dze -
nia wpro wa dza ły nas ad wen to we jar mar ki
i kier ma sze, zor ga ni zo wa ne m.in. w So śni co -
wi cach, Py sko wi cach i Po ni szo wi cach.

Jar mark Ad wen to wy od by wał się 3 i 4 grud nia
na Pla cu Far skim w So śni co wi cach. Na stra ga nach
moż na by ło po dzi wiać m.in. świą tecz ne ozdo by
wy ko na ne przez miesz kan ki i te ra peu tów DPS
„Osto ja” w So śni co wi cach, ku pić wień ce ad wen -
to we i szop ki bo żo na ro dze nio we, stro iki, kart ki
oko licz no ścio we itp. Pa nie z Ca ri ta su czę sto wa ły
go ści go rą cym barsz czem i żur kiem, a we so łe
anioł ki roz no si ły owo ce i ła ko cie. Do dat ko wą
atrak cją by ła moż li wość wy pi cia go rą ce go grzań -
ca w ory gi nal nych kub kach przy go to wa nych spe -
cjal nie na tą oka zję. Jar mark wzbo ga ci ły wy stę py
i kon cer ty. Przy go to wa ny on zo stał przez Pa ra fię
Św. Ja ku ba, pa ra fial ny Ca ri tas, Dom Po mo cy Spo -
łecz nej „Osto ja” i Sto wa rzy sze nie na Rzecz Osób
z Upo śle dze niem Umy sło wym „Na dzie ja”.

Ty dzień póź niej za pra sza no na Kier masz
Świą tecz ny do Py sko wic. Na Ryn ku sta nę ły stra -
ga ny z ozdo ba mi cho in ko wy mi, kart ka mi świą -
tecz ny mi, opłat kiem, pier ni ka mi, cia stem, sło dy -
cza mi, za baw ka mi itp., a nie po wta rzal ną at mos -

fe rę stwo rzy ły wy stę py i kon cer ty chó rów oraz
ze spo łów ar ty stycz nych, zaś w nie dzie lę za śpie -
wał An drzej Ry biń ski. Wszyst kie dzie ci otrzy -
ma ły pre zen ty od św. Mi ko ła ja. Or ga ni za to ra mi
co rocz nie od by wa ją cej się im pre zy są Ra da
Miej ska w Py sko wi cach, Bur mistrz Mia sta, Pa -
ra fia p. w. św. Mi ko ła ja w Py sko wi cach oraz
Miej ski Ośro dek Kul tu ry i Spor tu. 

9 grud nia Kier masz Bo żo na ro dze nio wy od -
był się w Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry w Po ni szo -
wi cach. Moż na by ło za opa trzyć się w kart ki
świą tecz ne, ozdo by cho in ko we, a tak że skosz to -
wać grza ne go wi na. Do chód z im pre zy prze zna -
czo ny bę dzie na or ga ni za cję ob cho dów 50-le cia
Szko ły Pod sta wo wej w Po ni szo wi cach, któ ra
by ła współ or ga ni za to rem kier ma szu. (RG)

Adwentowo, kiermaszowo

Na Jarmarku Adwentowym w Sośnicowicach. 

Fo
 to

: P
io

tr
 S

po
ru

pa

Wojewódzki konwent drogowców
5 grud nia w Szał szy od był się Kon went Za rząd ców Dróg Po wia to -

wych Wo je wódz twa Ślą skie go zor ga ni zo wa ny przez Za rząd Po wia tu
Gli wic kie go oraz Za rząd Dróg Po wia to wych w Gli wi cach. 

W trak cie spo tka nia omó wio no kwe stie zwią za ne m.in. z bie żą cą dzia łal no ścią
Kra jo wej Ra dy Za rząd ców Dróg Po wia to wych oraz pro jek ta mi pla nów fi nan so -
wych na rok 2008 na dro gach wo je wódz kich. Dy rek tor Za rzą du Dróg Wo je wódz -
kich w Ka to wi cach Zbi gniew Ta bor przed sta wił no we za sa dy roz li czeń i spra woz -
daw czo ści z re ali za cji „Po ro zu mień na utrzy ma nie dróg wo je wódz kich”. 

-To by ło bar dzo owoc ne spo tka nie – mó wi Jan Osman, dy rek tor ZDP
w Gli wi cach, or ga ni za tor spo tka nia. – Nie ba wem cze ka nas wiel kie wy zwa -
nie, ja kim jest mak sy mal ne wy ko rzy sta nie środ ków unij nych na in we sty cje
dro go we. Szko da tyl ko, że pie nię dzy na dro gi po wia to we i gmin ne bę dzie
nie wie le. 

Sze ro ką in for ma cję na te mat środ ków fi nan so wych i moż li wo ści ich po -
zy ska nia na la ta 2008-2010 przed sta wi ła Mał go rza ta Staś z Wy dzia łu Pro gra -
mo wa nia i Fun du szy Eu ro pej skich Urzę dy Mar szał kow skie go. W trak cie
Kon wen tu wy bra ni zo sta li rów nież przed sta wi cie le ZDP do Kra jo wej Ra dy
Za rząd ców Dróg Sa mo rzą do wych oraz do Ko mi sji Bez pie czeń stwa Ru chu
Dro go we go przy Urzę dzie Mar szał kow skim, a tak że kan dy da ci do pa ne lu
eks per tów Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo je wódz twa Ślą skie go
na la ta 2007-2013. W KBRD pra co wał bę dzie m.in. Jan Osman. Ostat nim
punk tem spo tka nia by ła dys ku sja o współ pra cy Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg
Kra jo wych i Au to strad z za rząd ca mi dróg po wia to wych. 

– Ta kie fo rum jest bar dzo do brym spo so bem na wy mia nę do świad czeń
nie tyl ko przez dy rek to rów za rzą dów dróg, ale rów nież przez wła dze po wia -
tów – in for mu je Wal de mar Do mbek, czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie -
go od po wie dzial ny m.in. za dro gi. – Mam na dzie ję, że w przy szłym ro ku bę -
dzie my mo gli spo tkać się w na szym po wie cie i po roz ma wiać o tym, co przez
ten rok uda ło się zre ali zo wać. (SG)

Starostwo monitorowane
W Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach uru cho mio ny zo stał sys -

tem mo ni to rin gu wi zyj ne go. Skła da się z ośmiu ka mer, za mon to wa -
nych na ze wnątrz bu dyn ków urzę du.

Uru cho mie nie sys te mu zbie gło się w cza sie z za koń cze niem re mon tu
ele wa cji sie dzi by sta ro stwa. Te raz prócz pra cow ni ków ochro ny urzę du
strze gą rów nież ka me ry umiesz czo ne za rów no od fron tu, jak i od ty łu za -
bu do wań. Za po bie gnie to m.in. de wa sto wa niu obiek tu, bo sys tem ka mer
sku tecz nie od stra szyć po wi nien za rów no graf fi cia rzy, jak i zło dziei me -
ta lu, któ rzy już pró bo wa li zry wać z nie go mie dzia ne frag men ty pa ra pe -
tów. 

Sys tem ka mer przez 24 go dzi ny śle dzi to, co dzie je się wo kół sta ro -
stwa. Ob raz ten jest na bie żą co od twa rza ny w po ko ju ochro ny, a tak że re -
je stro wa ny na ser we rze. W ra zie po peł nie nia wy kro cze nia czy prze stęp -
stwa bę dzie słu żyć ja ko do wód, przed sta wia ny do dys po zy cji po li cji. 

Sys tem zo stał tak skon stru owa ny, iż mo że być roz bu do wy wa ny o na -
stęp ne ka me ry, co pla nu je się ro bić w mia rę za go spo da ro wy wa nia te re nu
wo kół sta ro stwa. In sta la cja kosz to wa ła 50 tys. zł, wy ko na ła ją fir ma JAZ
Zdzi sław Ku bik z Gli wic. (RG)

ISO dla SP ZOZ-u
SP ZOZ w Knurowie  pomyślnie przeszedł audyt certyfikacyjny ISO

9001:2000. Uzy skał tym sa mym gwa ran cję, że świad czo ne przez nie go
usłu gi speł nia ją naj wyż sze wy mo gi ja ko ści. Cer ty fi kat przy zna ny zo stał
na wszyst kie za kre sy dzia łal no ści knu row skie go SP ZOZ -u – obej mu je
przy chod nie re jo no we i szpi tal, i do ty czy za rów no dzia łal no ści lecz ni -
czej, jak i pro ce dur ad mi ni stra cyj nych. Uro czy stość wrę cze nia cer ty fi ka -
tu od by ła się 14 grud nia w knu row skim Ra tu szu. (RG)
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Na co dzień po chło nię ci pra cą, wszyst kim ko ja -
rzą się ze sztyw nym urzęd ni czym ży ciem, a nie
z pa sjo nu ją cym hob by, ja kie każ dy z nich ma
od lat. Dziś pi sze my o in nej stro nie czte rech pa -
nów, spra wu ją cych wy so kie funk cje w na szym
po wi cie – sta ro sty, wi ce sta ro sty i człon ków Za -
rzą du Po wia tu Gli wic kie go. 

Adam Szczyp ka – te nis i ko lar stwo

Będąc chłopcem najwięcej czasu spędzał na grze w piłkę nożną, bardzo
lubił także wraz z kolegami wędrować i jeździć na rowerze po nieznanych
okolicach Mysłowic, skąd pochodzi. Pod koniec podstawówki
zafascynował go tenis – razem z grupą rówieśników, pod okiem
emerytowanego trenera, który się nimi zaopiekował, sami własnoręcznie
wyremontowali stare zarośnięte korty klubu sportowego Lechia 06
Mysłowice, gdzie potem zapamiętale trenowali. 

- To był okres, kiedy jeszcze tenis ziemny nie był w Polsce zbyt
popularny – wspomina starosta. – Dopiero potem pojawił się Wojciech
Fibak i kraj ogarnęła fala fascynacji tenisem. My odkryliśmy te zaniedbane
korty i chcieliśmy je przywrócić do życia, nie wiedząc nawet dokładnie, na
czym polega gra w tenisa. Wzięliśmy się z kolegami ostro do pracy –
wyrwaliśmy całe połacie trawy, wywieźliśmy masę śmieci i chwastów, 
a potem wyrównaliśmy grunt i pokryliśmy go mączką ceglaną, wielokrotnie
walcując walcem ręcznym. Na tak urządzonym korcie gry uczył nas za
darmo trener-pasjonat, który był nam wdzięczny za uratowanie tego miejsca 
i przywrócenie go do życia. Z czasem także uprzątnęliśmy drugi, leżący po
sąsiedzku kort – stosując konsekwentnie zasadę najpierw praca, a potem
gra. Trenowaliśmy zawzięcie, poświęcając na to każdą wolną chwilę. Teraz,
z perspektywy czasu uważam nawet, że zbyt dużo czasu spędzałem wtedy
na korcie. Zbliżała się bowiem matura, a ja zamiast się uczyć, od razu po
szkole biegłem na trening. Na szczęście wszystko się dobrze skończyło,
zdałem maturę i dostałem się na budownictwo na Politechnice Śląskiej. Do
dziś jednak wspominam ten czas z ogromnym sentymentem. 

Adam Szczypka w młodości lubił też jeździć na rowerze. Kibicował
zawzięcie polskim kolarzom, biorącym udział w cieszących się wówczas
wielką popularnością Wyścigach Pokoju. – W maju było tak, że graliśmy 
z kolegami w tenisa, równocześnie słuchając radiowych relacji z wyścigu.
Cieszyliśmy się jak wariaci, gdy wygrywał go Ryszard Szurkowski. 

Sportowa pasja pozostała Adamowi Szczypce do dziś. Choć tenis
ziemny zastąpił obecnie tenisem stołowym, z równą pasją co przed laty
potrafi walczyć o każdą piłkę, lubi też jeździć na rowerze.

Sławo mir Adam czyk – lot nic two szy bow co we
Wi ce sta ro sta po raz pierw szy za fa scy no wał się lot nic twem w szko le

pod sta wo wej – za pa mię ta le skle jał wte dy mo de le sa mo lo tów. Gdy w la -
tach 70. zda wał do szko ły śred niej, wy brał ta ką, któ ra by ła bli sko lot ni ska,
a więc Tech ni kum Ko le jo we w Gli wi cach, gdzie do jeż dżał z ro dzi mych
Py sko wic. W Ae ro klu bie Gli wic kim zro bił kurs i zdo był upraw nie nia
do lo tów szy bow co wych. La tał przez kil ka lat, spę dza jąc w po wie trzu
i na lot ni sku bar dzo du żo cza su. Po tem miał wie le lat prze rwy, bo na stu -
diach się oże nił i mu siał za dbać o ro dzi nę i pra cę. Do lot nic twa po wró cił
w 1989 ro ku. – I wte dy za czę ło się praw dzi we la ta nie – mó wi. – Za rów no
spor to we, jak i wy czy no we. Z cza sem zdo by łem też upraw nie nia in struk -
tor skie, mo gę więc uczyć in nych la ta nia.

Ma wy so kie Od zna ki Szy bow co we: Srebr ną, Zło tą i Zło tą z Trze ma
Dia men ta mi. By zdo być tę trze cią, naj wyż szą, trze ba prze le cieć szy bow -
cem po nad 500 km, od być lot do ce lo wo -po wrot ny o dłu go ści 300 km i wy -
ko nać prze wyż sze nie – wzbić się na wy so kość po nad 5 tys. m od naj niż -
sze go po zio mu lo tu. To praw dzi wa sztu ka, wy ma ga ją ca wie lu lat przy go -
to wań i prób, a osta tecz nie wszyst ko też za le ży od po go dy, któ ra w szy -
bow nic twie od gry wa bar dzo wiel ką ro lę. 

Czę sto star tu je w za wo dach. Ma ty tuł Wi ce mi strza Ślą ska (zdo by ty
w Ryb ni ku w 1992 r.) i Mi strza Ślą ska (Gli wi ce 1993 r.), kil ka krot nie zo -
stał za kwa li fi ko wa ny do Szy bow co wych Mi strzostw Pol ski, w któ rych
bie rze udział 30-40 naj lep szych lot ni ków w kra ju. Już my śli o star cie w mi -
strzo stwach kra ju, któ re od bę dą się w 2008 r. w Czę sto cho wie. Ma naj wyż -
szą, I kla sę wy szko le nia, od 1995 r. jest in struk to rem szy bow co wym.

CZWÓRKA

Adam Szczypka ze swoimi kolegami z kortu, lata 70. ub. wieku. 

Sławomir Adamczyk w jednym ze swych ulubionych typów szybowców –
szkolno-treningowym juniorze.
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W su mie spę dził w po wie trzu 1200 go dzin, a naj wyż sza wy so kość, na ja -
ką się wzniósł, to 8,5 tys. m. 

– La ta nie to dla mnie naj lep sza for ma re lak su – do da je S. Adam czyk.
– W tym ro ku wy kro iłem so bie 10 dni urlo pu, któ re spę dzi łem na zgru po -
wa niu w Bez mie cho wej w Biesz cza dach i by ło to – do słow nie i w prze no -
śni – ode rwa nie się od zie mi. 

Mar cin Stron czek – gołębie pocz to we

Od dzie ciń stwa lu bił go łę bie, szcze gól nie te bia łe. Na po waż nie jed nak
za jął się ho dow lą tych pta ków w 1985 ro ku, gdy był już wybudowany
nowy dom w Smol ni cy, jego ro dzin nej miej sco wo ści. – Od sze dłem też
z cza sem od bia łych go łę bi, bo są one naj czę ściej ata ko wa ne przez ja strzę -
bie, któ re trze bią na sze pta ki – wy ja śnia.

Dwa pierw sze go łę bie po da ro wał mu ko le ga. Za czął ni mi „lo to wać”,
jak to się mó wi na Ślą sku, czy li przy go to wy wać je do star tu w za wo dach
go łę bi pocz to wych. A trze ba wie dzieć, że pod czas za wo dów la ta ją one na -
wet po nad ty siąc km, tra fia jąc bez błęd nie do swe go go łęb ni ka. Są wy pusz -
cza ne da le ko, np. z Bel gii, jak to by ło pod czas ostat nich Ślą skich Lo tów
Da le ko dy stan so wych Go łę bi Pocz to wych.

– Pod cho dzę do ho dow li z róż nym za an ga żo wa niem – mó wi.
– Wszyst ko za le ży od te go, na ile po zwa la na to pra ca, bo jest to bar dzo
cza so chłon ne hob by.

Ma na kon cie kilka suk ce sów. W 2007 r. został pierw szym wi ce mi -
strzem w lo tach go łę bi młod szych w Sek cji So śni co wi ce Pol skie go Związ -
ku Ho dow ców Go łę bi Pocz to wych, a tak że ma naj lep szego lot ni ka wśród 2
tys. in nych młod szych go łę bi. Z ko lei wy ho do wa na przez nie go sa micz ka
za ję ła 3. miej sce w okrę gu Ka to wi ce PZHGP w dwóch lo tach z Pa pen bur -
gu w Niem czech, w któ rych star to wa ło po 20 tys. go łę bi. 

Skąd się wzię ła ta pa sja? – Od dziec ka wy cho wy wa łem się na wsi,
gdzie za wsze by ło du żo zwie rząt – opo wia da. – Lu bię kon takt z przy ro dą,
ży wy mi stwo rze nia mi, na tu rą. Te raz mam 90 go łę bi, któ re ho du ję w go łęb -
ni ku u siebie w Smol ni cy. Nie ste ty nie mo gę im po świę cić ty le cza su, ile
wy ma ga ją, bo nie po zwa la ją na to obo wiąz ki za wo do we, ale za wsze ro bię
to z wiel ką przy jem no ścią. Powracające go łę bie to na praw dę pięk ny wi -
dok… 

Wal de mar Do mbek – bie gi i sport
W do mu ma praw dzi wą, god ną po zaz drosz cze nia, ga le rię me da li i pu -

cha rów. Zdo był je w mło do ści, któ rą spę dził na bież ni. 
– Mo ja przy go da ze spor tem za czę ła się w 1976 ro ku – wspo mi na.

– By łem w szó stej kla sie, gdy do na szej szko ły w Wil czy przy je chał zna ny
bie gacz, a już wów czas tre ner, Emil Kisz ka, mistrz Eu ro py w biegu na 100
me trów. Pod czas lek cji WF -u zro bił se lek cję i orzekł, że na da ję się
do upra wia nia bie gów. Ka zał mi przy je chać na sta dion Unii Kry wałd,
gdzie tre no wał mło dzież. 

W ten spo sób Wal de mar Do mbek stał się za wod ni kiem te go klu bu. Tre -
no wał dwa ra zy w ty go dniu. Suk ce sy przy szły bar dzo szyb ko – po ro ku
tre nin gów zdo był ty tuł Mi strza Ślą ska w bie gach prze ła jo wych mło dzi ków,
był też pią ty na Mi strzo stwach Pol ski. W tym sa mym ro ku za kwa li fi ko wał
się na Mi strzo stwa Eu ro py, któ re od by wa ły się w Brest we Fran cji. Za jął
tam pią tą lo ka tę. 

Gdy klub w Kry wał dzie zo stał roz wią za ny, tra fił do ROW -u Ryb nik. Je -
go więk sze suk ce sy z te go cza su to pią te miej sce w Ha lo wych Mi strzo -
stwach Pol ski w Za brzu, gdzie biegł na dy stan sie 600 m, re pre zen to wa nie
Pol ski w ju nio rach, brą zo wy me dal na Mi strzo stwach Pol ski ju nio rów
w bie gu na 800 m. Po tem tre no wał w Klu bie Po lo nia w Je le niej Gó rze,
gdzie był w Wyż szej Szko le Ofi cer skiej Wojsk Ra dio tech nicz nych. Tam
sze ścio krot nie zdo był ty tuł mi strza szkół woj sko wych, wy gry wał za wo dy
Woj ska Pol skie go i bie gi na ro do we. Je go ży cio wy re kord to 1,51,24 min.
na 800 m.

Ze spor tem skoń czył za raz po woj sku, ze wzglę dów zdro wot nych.
Miał 24 la ta, gdy wró cił do Wil czy i zo stał dy rek to rem Gmin ne go Ośrod -
ka Kul tu ry w Pil cho wi cach, a po tem gdy ten zli kwi do wa no – in spek to rem
do spraw kul tu ry, oświa ty i spor tu w tam tej szym Urzę dzie Gmi ny. Pro wa -
dził też za ję cia SKS -u przy szko le w Wil czy i wiel ką sa tys fak cję spra wia -
ły mu suk ce sy je go pod opiecz nych. 

Ja ko rad ny gmin ny, a po tem po wia to wy i rów no cze śnie od dwóch ka -
den cji czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go i dzia łacz PSL od lat wspie -
ra za rów no klu by spor to we, jak i uzdol nio nych za wod ni ków. 

RO MA NA GOZ DEK

Z PASJĄ

Marcin Stronczek w gołębniku.

Waldemar Dombek całą swoją młodość poświęcił uprawianiu biegów. 
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Do bie gła koń ca re ali za cja pro gra mu „Po -
pra wa ofer ty edu ka cyj nej szkół Po wia tu Gli -
wic kie go”. W je go ra mach ucznio wie szkół
po nad gim na zjal nych wzię li udział w sze re gu
atrak cyj nych za jęć – m.in. wy cie czek, za jęć
spor to wych i re kre acyj nych, kó łek ję zy ko -
wych oraz in for ma tycz nych.

Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach po zy ska ło
na je go re ali za cję 70-pro cen to we do fi nan so wa -
nie (w wy so ko ści 128 487 zł) z Rzą do we go pro -
gra mu wy rów ny wa nia szans edu ka cyj nych dzie -
ci i mło dzie ży w 2007 r. „Ak ty wi za cja jed no stek
sa mo rzą du te ry to rial ne go i or ga ni za cji po za rzą -
do wych”. 

Pro gra mem, trwa ją cym od 15 sierp nia do 15
grud nia 2007 r., ob ję tych zo sta ło 727 uczniów
szkół pod le głych Po wia to wi Gli wic kie mu, czy li
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,
Ze spo łu Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi -
cach oraz Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Py sko -
wi cach.

Ce lem pro gra mu by ło wy rów ny wa nie szans
edu ka cyj nych mło dzie ży po wia tu gli wic kie go
po przez po sze rze nie pod sta wo wej ofer ty edu ka -
cyj nej szkół po nad gim na zjal nych oraz szkół spe -
cjal nych o za ję cia zwią za ne z przed się bior czo -
ścią, orien ta cją za wo do wą, ak tyw no ścią edu ka -

cyj ną i two rze niem wi tryn in ter ne to wych oraz
za ję cia spor to wo–re kre acyj ne pro mu ją ce zdro -
wy tryb ży cia, za sa dy ry wa li za cji fa ir play i in te -
gra cji spo łecz nej. Jed nym z ce lów było rów nież
pod nie sie nie świa do mo ści na te mat pro ble mów
in te gra cji spo łecz nej osób z róż ne go ro dza ju
dys funk cja mi.

Pro gram był re ali zo wa ny po przez za ję cia po -
za lek cyj ne wzbo ga co ne o róż ne for my ak ty wi -
zu ją ce, ta kie jak wy ciecz ki, wi zy ty stu dyj ne,
roz gryw ki mię dzysz kol ne i za ję cia in te gra cyj ne.
Skie ro wa no go głów nie do uczniów po cho dzą -
cych z ro dzin, któ re z róż nych wzglę dów wy ma -
ga ją wspar cia. Wśród be ne fi cjen tów pro jek tu
znacz ną część sta no wi li ucznio wie szkół spe cjal -
nych – w or ga ni zo wa nych w ra mach pro gra mu
wy ciecz kach uczest ni czy ły m.in. dzie ci uczą ce
się w try bie in dy wi du al nym, na wóz kach, nie -
peł no spraw ne ru cho wo, któ rych ro dzi ce nie ma -
ją moż li wo ści wy jaz du z ni mi na wa ka cje.

Re zul ta tem prze pro wa dzo nych za jęć po za -
lek cyj nych by ło nie tyl ko po sze rze nie wie dzy
i na by cie no wych umie jęt no ści, ale tak że roz wój
za in te re so wań oraz okre śle nie pre dys po zy cji za -
wo do wych da ne go ucznia po moc ne przy wy bo -
rze dro gi dal sze go roz wo ju. Szcze gól ny na cisk
po ło żo no na wy kształ ce nie po staw przed się bior -
czo ści i roz wój umie jęt no ści in ter per so nal nych
zwią za nych z ryn kiem pra cy. Na to miast za ję cia

spor to wo–re kre acyj ne i wy ciecz ki po pu la ry zo -
wa ły m.in. ak tyw ne spę dza nie wol ne go cza su
i proz dro wot ny tryb ży cia. 

Istot nym ele men tem re ali zo wa ne go pro gra -
mu by ły za da nia ma ją ce na ce lu in te gra cję spo -
łecz ną, przy czy nia ją ce się do ła ma nia ba rier
mię dzy świa tem lu dzi,, peł no spraw nych” a oso -
ba mi z róż ny mi dys funk cja mi. Dla czę ści be ne -
fi cjen tów bę dą cych ucznia mi szkół spe cjal nych
udział w wy ciecz kach or ga ni zo wa nych w ra -
mach pro gra mu był spo sob no ścią, by po raz
pierw szy w ży ciu opu ścić swo je miej sce za -
miesz ka nia. Wy ciecz ki te, po dob nie jak za ję cia
spor to wo -re kre acyj ne or ga ni zo wa ne dla
uczniów szkół spe cjal nych, sta no wi ły też cen ny
ele ment edu ka cji uła twia ją cej im funk cjo no wa -
nie w ży ciu spo łecz nym – by ły oka zją do na uki
sa mo dziel no ści i sa mo ob słu gi, ob ser wo wa nia
po staw ak cep to wa nych spo łecz nie, kształ to wa -
nia po sta wy opie kuń czo ści wo bec mniej spraw -
nych ko le gów, ćwi cze nia umie jęt no ści od po czy -
wa nia i za ba wy w spo sób spo łecz nie apro bo wa -
ny oraz do sto so wy wa nia się do po le ceń i re ago -
wa nia na sy gna ły wy cho waw cy. 

Więk szość za jęć or ga ni zo wa nych w ra mach
pro jek tu opar tych by ło na za sa dzie in te gra cji
gru py przez wspól ną ak tyw ność i mia ło na ce lu
nie tyl ko wy rów ny wa nie róż nic edu ka cyj nych,
ale rów nież prze ciw dzia ła nie spo łecz nej bier no -
ści i kształ to wa nie po zy tyw nych po staw spo -
łecz nych.

Ewa Piesz ka
Poniżej opis jed nej z kil ku dzie się ciu im prez

zor ga ni zo wa nych w ra mach pro jek tu

WYCIECZKI 
I INNE ATRAKCJE

14 li sto pa da 45-oso bo wa gru pa
mło dzie ży wraz z opie ku na mi
uczest ni czy ła w wy ciecz ce ma ją -
cej na ce lu przy bli że nie kul tu ry
i tra dy cji Ja po nii oraz przed sta -
wie nie struk tu ry i hi sto rii Fa bry ki
Co ca -Co li. Jej uczest ni ka mi by li
ucznio wie Ze spo łu Szkół im. Ma -
rii Ko nop nic kiej w Py sko wi cach.
Pod czas zwie dza nia Fa bry ki Co -
ca -Co li w Nie po ło mi cach po zna li
hi sto rię te go na po ju oraz je go
skład. Do wie dzie li się, jak przy go -
to wy wa ne są po jem ni ki na na po je
(pusz ki, bu tel ki itp.) i jak dzia ła li -
nia pro duk cyj na. Od by ła się rów nież de gu sta cja na po ju, pod czas któ rej
mło dzież przy po mi na ła so bie stwo rzo ne dla nie go re kla my i fil my o mar -
ce, oraz kon kurs z na gro da mi z wie dzy o Co ca -Co li.

Na stęp nie gru pa zo sta ła opro wa dzo na po ta ra sie wi do ko wym, z któ re -
go mo gła ob ser wo wać po szcze gól ne eta py pra cy fa bry ki. 

Ko lej nym eta pem wy ciecz ki był Kra ków. Ucznio wie uda li się na krót -

ki spa cer po mie ście, w trak cie
któ re go po za oglą da niem Ko ścio ła
Ma riac kie go i Su kien nic za peł ni li
brzusz ki. Ostat nim punk tem po by -
tu w Kra ko wie by ło Cen trum
Sztu ki Ja poń skiej Mang gha, gdzie
po dzie le ni na dwie gru py ucznio -
wie pró bo wa li swo ich sił w ka li -
gra fii i ori ga mi. Wie lu uczniom
spodo ba ło się to tak bar dzo, iż za -
ku pi li pod ręcz ni ki do na uki ka li -
gra fii. Ko lej no uda li się na wy sta -
wę „Ja waj ski ba tik w Kra ko wie”
Fe lik sa Ja sień skie go oraz „Wi dok

z okna pra cow ni ar ty sty na Ko piec
Ko ściusz ki. In spi ra cje sztu ką Ja po nii w twór czo ści Sta ni sła wa Wy spiań -
skie go”. Ostat nim punk tem był film przed sta wia ją cy tra dy cje i świę ta Ja -
poń czy ków, po któ rym uda li śmy się do au to ka ru. Choć Kra ków zwie dza -
ny był w stru gach desz czu, jed nak te go dnia nikt ni gdy nie za po mni.

Mag da le na Ba tor

Coca Cola po japońsku

Przed fabryką w Niepołomicach. 
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☺☺ 22 grud nia w Miej skim Ośrod ku Kul tu -
ry i Spor tu w Py sko wi cach od bę dzie się

kon cert Mi cha ła Ba jo ra. Bi le ty w ce nie 20 zł
i 25 zł (miej sca sie dzą ce) oraz 15zł (miej sca
sto ją ce) do na by cia w MO KiS. Wię cej in for -
ma cji pod nu me rem tel. 032 233 25 34 oraz
na stro nie in ter ne to wej www.mo kis.py sko wi -
ce.org.

☺☺ 31 grud nia Cen trum Kul tu ry w Knu ro -
wie or ga ni zu je Syl we stro wy Wie czór

Prze bie rań ców. Dla prze bra nych par or ga ni za -
to rzy przy go to wa li kon kurs. In for ma cje o ce nie
bi le tów oraz in nych atrak cjach na tej im pre zie
pod nu mer tel. 032 332-63-80 lub na stro nie in -
ter ne to wej www.cen trum -kul tu ry.pl 

☺☺ 11 stycz nia w Py sko wi cach od bę dzie
się IX Wo je wódz ki Prze gląd Ze spo -

łów Szop ko wych. W Prze glą dzie we zmą
udział ze spo łu re pre zen tu ją ce szko ły pod sta -
wo we i gim na zjum. 

☺☺ 13 stycz nia w Knu ro wie od bę dzie
się XVI Fi nał Wiel kiej Or kie stry

Świą tecz nej Po mo cy. Na sce nie przy uli cy
Oga na wy stą pią knu row skie ze spo ły mło dzie -
żo we. Po czą tek o go dzi nie 16.00. 

☺☺ Klub Mło dzie żo wy RE LAKS z Gie rał -
to wic za pra sza wszyst kich chęt nych

na za ję cia m.in. z ae ro bi ku, sty li za cji wi ze run -

ku czy do radz twa za wo do we go. Spo tka nia od -
by wa ją się w po nie dział ki, śro dy i piąt ki w go -
dzi nach od 17.00-20.00. Po nad to we wtor ki
i czwart ki w go dzi nach 18.00-20.00 moż na
ko rzy stać z si łow ni. Udział we wszyst kich za -
ję ciach jest bez płat ny. Wię cej in for ma cji
na stro nie www.gok.gie ral to wi ce.pl

☺☺ Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Ru dziń -
cu z sie dzi bą w Po ni szo wi cach uru -

cho mił stro nę in ter ne to wą. Zna leźć tam bę -
dzie moż na in for ma cje o bie żą cej dzia łal no -
ści GOK -u, ka len darz im prez jak rów nież
ga le rię zdjęć. Ser decz nie za pra sza my do jej
od wie dze nia. Ad res: www.gok.ru dzi -
niec.com. (Opr.: SG)

CO SIĘ WYDARZY? 

Pro po nu ję dziś dru gą część wy ciecz ki
po mu ze ach i izbach tra dy cji po wia tu gli wic -
kie go. War to do nich zajść, by po znać pa sjo -
nu ją cą hi sto rię na szej ma łej oj czy zny, do wie -
dzieć się, ja ka jest prze szłość re gio nu, w któ -
rym miesz ka my. 

IZBA TRA DY CJI GÓR NI CZEJ
W KNU RO WIE 

Od 10 lat w bu dyn ku knu row skie go 
NOT -u przy ul. Dwor co wej 3a dzia ła Izba Tra dy -
cji Gór ni czej. Po my sło daw cą jest Bo gu sław
Szy gu ła, pa sjo nat hi sto rii gór nic twa i czło wiek

wie lu pa sji. Zgro ma dził w izbie „ka wał hi sto rii”
KWK Knu rów, od rze czy ma te rial nych, po przez
nie ma te rial ne, zwią za ne z hi sto rią gór ni cze go
Knu ro wa. W izbie zna lazł się frag ment miesz ka -
nia ty po wej ślą skiej ro dzi ny, „część” au ten tycz -
nej ko pal ni, są stro je gór ni cze (ga lo we i co dzien -
ne), sprzęt ra tow ni czy, sprzęt gór ni czy, ga le rie
zdjęć, do ku men tów, wy cin ków pra so wych i in ne
pa sjo nu ją ce cie ka wost ki.

– Za pra szam do Izby Tra dy cji Gór ni czej.
Wła śnie prze nie śli śmy ją z pierw sze go pię tra bu -
dyn ku NOT do je go piw nic. Zy ska li śmy bar dzo
na tej prze pro wadz ce, po nie waż piw nicz ne wnę -
trza ma ją swój kli mat, bar dziej pa su ją cy
do mrocz nej at mos fe ry ko pal ni – mó wi Bo gu -
sław Szy gu ła, „oj ciec” knu row skiej izby.

Zwie dzać ją moż na przez ca ły rok, po wcze -
śniej szym uzgod nie niu ter mi nu pod nr tel.
(032) 239 61 54 lub 506 599 168.

MU ZEUM ZAM KU W CHU DO WIE

W sierp niu 2002 ro ku Fun da cja „Za mek Chu -
dów” uru cho mi ła w piw ni cy zam ko -
wej wie ży Mu zeum Zam ku w Chu -
do wie. Eks po na ty pre zen to wa ne
w mu zeum po cho dzą głów nie z ba -
dań ar che olo gicz no – ar chi tek to nicz -
nych prze pro wa dzo nych na te re nie
daw ne go zam ku i w je go naj bliż szej
oko li cy. Od lip ca 2005 ro ku eks po -
zy cja obej mu je 6 kon dy gna cji wie ży:
po ziom 0 – lo szek – eks po zy cja ar -
che olo gicz na, hi sto rycz ne ma py Ślą -
ska, daw ne wi ze run ki zam ku; po -
ziom I – po miesz cze nie stra ży – re -
kon struk cja ry glo we go sys te mu za -

my ka nia bra my; po ziom II i III – po miesz cze nia
miesz kal ne i go spo dar cze; po ziom IV – re kon -
struk cja XVI -wiecz ne go po miesz cze nia miesz -
kal ne go, je dy ny na Gór nym Ślą sku wy kusz la -
try no wy; po ziom V – „Ka fle z zam ku w Chu do -
wie” – wy sta wa sta ła. 

– Bar dzo po le cam wi zy tę w na szym mu zeum.
Moż na w nim po znać hi sto rię za byt ku, za po znać
się ze sta ry mi ma pa mi, po dzi wiać zbro je ry cer -

skie i „ra ry ta sy” sprzed wie ków, wy ko pa ne
przez współ cze snych ar che olo gów. W se zo nie
od wie dza nas oko ło 30 tys. go ści, to zna czą cy
suk ces – cie szy się Prze my sław No cuń, pre zes
Fun da cji Za mek Chu dów.

Mu zeum czyn ne jest w so bo ty i nie dzie le
(nie ste ty tyl ko od kwiet nia do paź dzier ni ka)
w go dzi nach: 11.00 – 18.00, ostat nie wej ście
o godz. 17.00. Od li sto pa da do mar ca mu zeum
jest nie czyn ne. Bi le ty do mu zeum kosz tu ją: 3 zł
(bi let nor mal ny); 2 zł (bi let ulgo wy). Bliż sze in -
for ma cje do ty czą ce hi sto rii zam ku w Chu do wie
i za so bów mu ze al nych moż na uzy skać pod nr
tel. (0-32) 3301302, 0-601 314 755

IZBA TRA DY CJI PRZY SZKO LE
POD STA WO WEJ W STA NI CY

Od kil ku lat w Szko le Pod sta wo wej w Sta ni -
cy funk cjo nu je Izba Tra dy cji Ślą skiej, w któ rej
zgro ma dzo no m.in. stro je re gio nal ne, sprzę ty do -
mo we, sprzę ty co dzien ne go użyt ku, rze czy
zwią za ne ze szko łą, pra cą w rol nic twie i gór nic -
twem. Czyn na jest w go dzi nach otwar cia pla -
ców ki. Ter min zwie dza nia moż na usta lać z dy -
rek cją szko ły pod nr tel. (32) 2356514.

ZA MEK W TOSZ KU

Ko lej nym po le ca nym przez nas mi ni mu -
zeum na pół no cy po wia tu (po Mu zeum Miej -
skim w Py sko wi cach, któ re przed sta wi łam
przed mie sią cem), jest zam ko wa basz ta w Tosz -
ku. Nie ste ty, czyn na jest tyl ko w se zo nie wio -
sen no -let nim. Bliż sze in for ma cje moż na uzy -
skać w Cen trum Kul tu ry „Za mek w Tosz ku”,
tel. (032) 233 44 93.

Mag da le na Fi szer -Rę bisz

PO DRÓŻ W PRZE SZŁOŚĆ (2)

Fragment knurowskiej ekspozycji.
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Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

Bar bór ka, Bar bór ka…

4 grud nia od by ły się uro czy sto ści bar bór ko we ko pal ni „Knu rów”
i „Szczy gło wi ce”. Tę pierw szą roz po czę ła msza św. w ko ście le pw. Św.
Cy ry la i Me to de go, a po niej na stą pi ło zło że nie kwia tów pod Po mni kiem
Po le głych Gór ni ków. W imie niu władz Po wia tu Gli wic kie go zło ży li je sta -
ro sta Adam Szczyp ka, za stęp ca prze wod ni czą ce go Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go Szy mon Ko ściarz oraz rad ni po wia to wi Te re sa Bo che nek, Ewa
Jur czy ka i Piotr Du dło (na zdję ciu), zaś czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic -
kie go Wal de mar Do mbek uczy nił to w imie niu Eu ge niu sza Po stol skie -
go, wi ce mi ni stra go spo dar ki od po wie dzial ne go za gór nic two, któ ry przy -
był na dal szą część ob cho dów knu row skiej Bar bór ki. Wcześniej piękną
uroczystość w Kinie Casino zorganizował ZSZ nr 2 w Knurowie. (RG)

Na gro dze ni go łę bia rze 
Bar dzo uda ny był te go rocz ny se zon lo to wy dla ho dow ców go łę bi z Re -

jo nu So śni co wi ce Pol skie go Związ ku Ho dow ców Go łę bi Pocz to wych
– zdo by li trze cią część na gród, przy pa da ją cych na ca ły Okręg Ka to wi -
ce. 24 li sto pa da w Gli wi cach -Ostro pie od by ła się uro czy stość wrę cze nia
im dy plo mów i pu cha rów. Wrę cza no je w obec no ści prze wod ni czą ce go
Ra dy Po wia tu Gli wic kie go Ta de usza Ma mo ka i człon ka Za rzą du Po wia -
tu Gli wic kie go Mar ci na Stroncz ka, a do sko na łych wy ni ków gra tu lo wał
go łę bia rzom pre zes Re jo nu So śni co wi ce Kry stian Bed norz. W lo tach go -
łę bi do ro słych mi strzem zo stał Ha rald Grim me, I wi ce mi strzem – Bo le -
sław i Wil helm Ka ise ro wie, a II wi ce mi strzem – Hu bert i Ma rian Ol -
szów ka. W lo tach go łę bi mło dych mi strzow skie lau ry ode brał du et Czen -
czek -Wo rza ła (wła ści cie le m.in. zło te go me da li sty w ka te go rii A z olim -
pia dy go łę bi w Por to), ty tuł I wi ce mi strza przy padł Ha ral do wi Grim me,

a II – Ka mi lo wi i Bo le sła wo wi Ka ise rom. Po nad to Ta de usz Ma mok wrę -
czył pu char i dy plom Edwar do wi Orzesz ko wi ze Sta ni cy, któ re go go łę bi -
ca by ła naj szyb sza z po wia tu pod czas Ślą skich Lo tów Da le ko dy stan so -
wych Go łę bi Pocz to wych – dy stans z Osten dy w Bel gii do swe go ro dzi me -
go go łęb ni ka w Sta ni cy (1120 km) po ko na ła w je den dzień. (RG)

W mu zeum mo jej miej sco wo ści
29 li sto pa da w sa li se syj nej Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach sta nę -

ło kil ka na ście eks po zy cji. Przy go to wa li je uczest ni cy VII Kon kur su Wie -
dzy o Po wie cie Gli wic kim „W mu zeum mo jej miej sco wo ści (gmi -
ny)”. I miej sce w kon kur sie za ję ły ex aquo re pre zen ta cje Szko ły Pod sta wo -
wej w Ko tul nie i SP w Gie rał to wi cach. II miej sce przy pa dło MSP nr 2
w Knu ro wie, III ju ry przy zna ło MSP nr 7 w Knu ro wie, IV – MSP nr 1
w Knu ro wie, V na gro dę ode bra li ucznio wie SP w Ko zło wie, a VI – Ze spo -
łu Szkol no -Przed szkol ne mu w Wil czy. Lau re aci kon kur su ode bra li na gro -
dy, któ re wrę czy li im sta ro sta gli wic ki Adam Szczyp ka, wi ce sta ro sta Sła -

wo mir Adam czyk, czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go Mar cin Stron -
czek oraz Te re sa Bo che nek – rad na i po my sło daw czy ni kon kur su. Zo stał
on zor ga ni zo wa ny przez Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach, a współ or ga -
ni za to rem by ła Miej ska Szko ła Pod sta wo wa nr 2 w Knu ro wie. (RG)

Naj pięk niej sze 
w wo je wódz twie

21 li sto pa da Ślą ski Urząd Mar szał kow ski tęt nił ży ciem wsi. Wy peł ni ły
go sto iska z re gio nal ny mi po tra wa mi i rę ko dzie łem ar ty stycz nym, a ze -
wsząd do cho dzi ły dźwię ki lu do wej mu zy ki. W ta kiej opra wie od by wa ło
się Fo rum Soł ty sów Wo je wódz twa Ślą skie go, któ re go go ściem był wi ce -
pre mier i mi ni ster go spo dar ki Wal de mar Paw lak. Pod czas im pre zy pod su -
mo wa no rów nież czwar tą edy cję Kon kur su Pięk na Wieś Wo je wódz twa
Ślą skie go – dwa z so łectw po wia tu gli wic kie go zna la zły się w gro nie je go
lau re atów. Ko tu lin (gmi na To szek) za jął III miej sce w ka te go rii „Naj pięk -
niej sza wieś”, a wy róż nie nie otrzy ma ło so łec two Słup sko (gmi na Ru dzi -
niec) – w ka te go rii „Naj lep sze przed się wzię cie od no wy wsi”, za mo der ni -
za cję świe tli cy. (RG)

Od lewej
stoją:
Hubert
Olszówka,
Bolesław
Kaiser,
Harald
Grimme,
Tadeusz
Mamok,
Jarosław
Worzała 
i Krystian
Bednorz. Fo
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Jedna z konkursowych prezentacji.


