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Pod czas wa ka cji wie lu z nas wy bie rze się
w po dróż w dal sze lub bliż sze stro ny Pol ski
a na wet świa ta. My na ma wia my do zwie dze nia
po wia tu gli wic kie go – wy star czy po je chać kil -
ka na ście bądź gó ra kil ka dzie siąt ki lo me trów, by
zna leźć pięk ne miej sca peł ne zie le ni, je zio ra
oraz war te obej rze nia za byt ki.

Szlak prze tar li już w czerw cu ucznio wie
szkół bio rą cych udział w te go rocz nym Kon kur -
sie Wie dzy o Po wie cie Gli wic kim, któ rzy wraz
z opie ku na mi i or ga ni za to ra mi ze Sta ro stwa Po -
wia to we go w Gli wi cach uczest ni czy li w po -
znaw czej wy ciecz ce po po wie cie gli wic kim fi -
nan so wa nej z Po wia to we go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej.

We so ły au to bus pe łen mło dzie ży za je chał
m.in. do Dą brów ki, do Re zer wa tu Przy ro dy
„Hu bert”. Tam na le śnej po la nie, tzw. „Ślą skim
Ka ty niu” mło dzież do wie dzia ła się o kil ku fak -
tach z hi sto rii re gio nu, a na stęp nie w to wa rzy -
stwie Mar ka Rdu cha, le śni cze go le śnic twa
Płuż ni ca prze szła po le sie, wy słu chu jąc barw -
nych opo wie ści o ży ciu le śnych ro ślin i zwie -
rząt. Pięk nie w czerw co wym słoń cu świe cił staw
„Hu bert… 

Po le śnym spa ce rze wy ciecz ka do tar ła na za -
mek w Tosz ku, gdzie po zna ła trzy pięk ne le gen -
dy zwią za ne z tym miej scem oraz zwie dzi ła
zam ko wą basz tę. Po tem na stą pił spa cer Ścież ką

Przy rod ni czo – Le śną „Fa za niec”. Tam rów nież
nie bra kło atrak cji i cie ka wo stek przy rod ni -
czych. Ko lej nym punk tem pro gra mu by ła wi zy -
ta w Ze spo le Pa ła co wo - Par ko wym w Pław nio -
wi cach. Dzie ci za chwy ci ły się ele ganc kim wnę -
trzem pa ła cu, któ ry jest praw dzi wą pe reł ką ar -
chi tek to nicz ną na sze go re gio nu. Po zna jąc lo sy
ro dzi ny von Bal le stre mów, ucznio wie spraw dzi -
li rów nież swo ją wie dzę hi sto rycz ną. Ca ło ści
do peł nił spa cer po przy pa ła co wym par ku, a pół
go dzi ny póź niej wspól ne pie cze nie kieł ba sek
w szkół ce le śnej w Ra cho wi cach. Uczest ni ków
wy ciecz ki po wi ta ła tam Zdzi sła wa Mró zek, za -
stęp ca Nad le śni cze go Nad le śnic twa Ru dzi niec.
Na to miast Adam Gło wac ki, le śni czy i opie kun
szkół ki opo wie dział o swo jej pra cy i po ka zał
rzę dy ma leń kich drze wek, któ re nie ba wem zo -
sta ną prze sa dzo ne i za kil ka dzie siąt lat za mie nią
się w wiel ki, oka za ły las. 

To tyl ko nie któ re miej sca, któ re war to od wie -
dzić w cza sie let nich wę dró wek po po wie cie gli -
wic kim. Na py ta nie, czy wy ciecz ka po do ba ła się
uczest ni kom te go rocz ne go Kon kur su Wie dzy
o Po wie cie Gli wic kim i ich opie ku nom, roz le gło
się grom kie – Tak!!!!

(MFR, RG)
WIĘ CEJ O ATRAK CJACH 

TU RY STYCZ NYCH NA SZE GO 
PO WIA TU PI SZE MY NA STR. 5

Uczest ni cy wy ciecz ki w Ze spo le Pa ła co wo -Par ko wym w Pław nio wi cach. 
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Przed wa ka cyj ne tem po spra wi ło, że w tym
wy da niu „Wia do mo ści” przy szło mi zdać re la cję
aż z trzech se sji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go: XXII
– któ ra od by ła się 29 ma ja, XXIII – z 19 czerw ca
oraz XXIV z 3 lip ca. Trud no w nie wiel kim tek ście
zmie ścić wszyst ko, co na nich się wy da rzy ło, po -
sta ram się więc wy brać to, co naj waż niej sze.

Ma jo wa se sja w du żej mie rze po świę co na by -
ła spra wom bez pie czeń stwa, po rząd ku pu blicz ne -
go i za bez pie cze nia prze ciw po wo dzio we go po -
wia tu. Rad ni wy słu cha li spra woz dań sze fów służb
od po wie dzial nych za te za gad nie nia – do brze raz
w ro ku zro bić ta ki prze gląd sta nu na sze go bez pie -
czeń stwa. Ra da przy ję ła też uchwa łę okre śla ją cą
zna ki Po wia tu Gli wic kie go, o czym moż na prze -
czy tać obok. 

Czerw co wa se sja roz po czę ła się nie ty po wo
– tuż przed jej roz po czę ciem uho no ro wa łem wraz
ze sta ro stą Mi cha łem Nie szpor kiem za słu żo nych
krwio daw ców z te re nu Zie mi Gli wic kiej, wśród
któ rych są praw dzi wi re kor dzi ści (wię cej na ten
te mat znaj dzie cie na str. 3). Waż nym punk tem ob -
rad by ło przed sta wie nie pro ble ma ty ki za so bów
wod nych w po wie cie – to tak że in for ma cja, któ rą
raz w ro ku rad ni win ni otrzy mać w kom plek so wy
spo sób, by mieć wie dzę po trzeb ną do po dej mo -
wa nia róż no rod nych de cy zji z tej dzie dzi ny. Ra da
przy ję ła też uchwa łę o przy zna niu na gro dy „Be ne
Me ri tus” – w tym ro ku otrzy ma ją Jó zef Brze zi -
na, zna ny spo łecz nik i sa mo rzą do wiec z Wil czy. 

Na to miast w lip cu se sja mia ła cha rak ter wy jaz -
do wy – rad ni ze bra li się w Wie low si. Mie li śmy
więc oka zję, by zo ba czyć nie daw no od da ny
do użyt ku po re mon cie, za byt ko wy pa ła cyk,
w któ rym mie ści się m.in. Urząd Gmi ny w Wie -
low si (pi sze my o nim na str. 15). Na tej se sji rad -
ni za po zna li się z in we sty cja mi, re ali zo wa ny mi
i pla no wa ny mi przez Za rząd Dróg Po wia to wych
w Gli wi cach, do ko na li też nie zbęd nych, bie żą -
cych zmian w te go rocz nym bu dże cie. Ra da przy -
ję ła też uchwa łę, bę dą cą wy ra że niem za mia ru re -
or ga ni za cji sa mo dziel ne go pu blicz ne go za kła du
opie ki zdro wot nej pod na zwą ZOZ w Knu ro wie
– wię cej o tym moż na prze czy tać na str. 8.
Na ko lej nej se sji Ra da zbie rze się 28 sierp nia br. 

Prze wod ni czą cy Ra dy 
Po wia tu Gli wic kie go Ta de usz Ma mok 
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Dwa wy jaz do we po sie dze nia od by ła
w ostat nim cza sie Ko mi sja Edu ka cji Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go. Rad ni, któ rym to wa rzy szy -
li wi ce sta ro sta Sła wo mir Adam czyk i na czel -
nicz ka Wy dzia łu Edu ka cji, Kul tu ry, Spor tu
i Spraw Spo łecz nych Anet ta Krze miń ska, od -
wie dzi li pro wa dzo ne przez po wiat pla ców ki
oświa to we w Py sko wi cach oraz w Knu ro wie.
By ła oka zja, by za po znać się ze sta nem mo der -
ni za cji tych obiek tów oraz zo ba czyć, jak funk -
cjo nu ją na co dzień. 27 ma ja wy jaz do we po sie -
dze nie od by ło się w Py sko wi cach, gdzie rad ni
od wie dzi li Ze spół Szkół im. M. Ko nop nic kiej
oraz Ze spół Szkół Spe cjal nych. 17 czerw ca ko -

mi sja ze bra ła się w Knu ro wie, wi zy tu jąc Ze -
spół Szkół Za wo do wych nr 2, Ze spół Szkół
Spe cjal nych i Ze spół Szkół im. I. J. Pa de rew -
skie go. 

– Ta kie wy jaz do we po sie dze nia po zwa la ją
naj le piej po znać za gad nie nia, któ ry mi się zaj -
mu je my – mó wi prze wod ni czą ca Ko mi sji Edu -
ka cji Te re sa Bo che nek. – Prze ko na li śmy się
na miej scu, ile już w tych pla ców kach zro bio no,
a ile jesz cze jest do zro bie nia. Wszyst kie du żo
za wdzię cza ją swym dy rek to rom, ich za rad no ści
i ope ra tyw no ści w pro wa dze niu i mo der ni zo wa -
niu szkół.

(RG)

Tak bę dzie wy glą dać le wa stro na sztan da ru
Po wia tu Gli wic kie go. Na pra wej na to miast
umiesz czo ny zo sta nie na nim bia ły orzeł

w ko ro nie na czer wo nym tle. Tak po sta no wi li
rad ni po wia to wi, któ rzy na se sji 29 ma ja przy -

ję li wzór sztan da ru oraz wzo ry in nych zna -
ków po wia tu: la ski i dzwon ka, uży wa nych
przez prze wod ni czą ce go Ra dy Po wia tu Gli -

wic kie go oraz od zna ki rad ne go. 
Po przed nio Po wiat Gli wic ki miał tyl -

ko herb, fla gę i pie częć, te raz – gdy
nad cho dzi dzie sią ty rok funk cjo no wa -
nia po wia tu w obec nej po sta ci – je go
in sy gnia bę dą bo gat sze o no wo przy ję -
te zna ki. Po raz pierw szy nasz sztan dar

ofi cjal nie „wy stą pi” naj praw do po dob -
niej pod czas uro czy sto ści pań stwo -

wych 11 Li sto pa da. 
(RG) 
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ZNA KI PO WIA TU

Rad ni w na szych szko łach

Pra cow nia kra wiec ka w Ze spo le Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach peł ni też ro lę gar de ro by – tu
gro ma dzo ne są stro je, wy ko rzy sty wa ne pod czas wy stę pów szkol nych ar ty stów. 
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Bo isko jak
z ma rzeń

No wo cze sne, wie lo funk cyj ne bo isko spor to we od da ne zo sta ło
do użyt ku przy Ze spo le Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie. To
pierw szy ta ki obiekt przy pla ców kach oświa to wych pro wa dzo nych
przez Po wiat Gli wic ki, w pla nach są na stęp ne.

Bo isko ma wy mia ry 43x24,5 m i w ca ło ści po kry te zo sta ło na wierzch -
nią akry lo wą. Jest wie lo funk cyj ne – moż na na nim grać w pił kę noż na, pił -
kę ręcz ną, ko szy ków kę i siat ków kę. Mie ści tak że bież nię do sko ku w dal
dłu go ści 31 wraz z ze skocz nią, a obok wy bu do wa na zo sta ła bież nia
do sprin tu (3 to ry, każ dy po 60 m), któ rą rów nież po kry wa na wierzch nia
akry lo wa. Ca łość wy po sa żo na jest w cer ty fi ko wa ny sprzęt spor to wy, speł -
nia ją cy su ro we nor my bez pie czeń stwa. Obec nie jest to naj ład niej sze i naj -
bar dziej funk cjo nal ne bo isko spor to we w Knu ro wie. Kosz to wa ło po -
nad 660 tys. zł. 

Uro czy ste otwar cie bo iska od by ło się 11 czerw ca. Za raz po tem na pły -
tę bo iska wbie gli za wod ni cy pił kar skich dru żyn ze szkół Po wia tu Gli wic -
kie go, któ rzy ro ze gra li tur niej „pią tek” oraz lek ko atle ci. Naj lep szym za -
wod ni kom pu cha ry i dy plo my wrę czył sta ro sta Mi chał Nie szpo rek. 

W naj bliż szym la tach Po wiat Gli wic ki pla nu je wy bu do wa nie trzech po -
dob nych obiek tów przy swych pla ców kach oświa to wych. Przy Ze spo le
Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach w przy szłym ro ku ma po wstać
wie lo funk cyj ne bo isko wraz z bież nią o na wierzch ni syn te tycz nej oraz in -
ne obiek ty o łącz nej war to ści bli sko 1,5 mln zł. Na rok 2010 za pla no wa no

mo der ni za cję obiek tów spor to wych Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie, któ ra ma być wy ko na na kosz tem bli sko 2,2 mln zł. Na to miast
w 2011 pla nu je się ta kie pra ce przy Ze spo le Szkół Spe cjal nych w Py sko -
wi cach, ich war tość osza co wa na zo sta ła na 1,16 mln zł. 

Go to wa jest już do ku men ta cja bu dow la no -wy ko naw cza wszyst kich
tych obiek tów. Zo sta ły one zgło szo ne do kon kur su ogło szo ne go przez
Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz twa Ślą skie go w ra mach dzia ła nia 8.2
„In fra struk tu ra pla có wek oświa ty” 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. (RG)

Do żyn ki Wo je wódz twa Ślą skie go
21 wrze śnia w Sta ni cy (gmi na Pil cho wi ce) od bę dą się IX Do żyn ki Wo je wódz twa Ślą skie -

go. Fakt, że wo je wódz kie Świę to Plo nów od bę dzie się w tym ro ku w Sta ni cy, to du że wy róż -
nie nie dla tej miej sco wo ści zna nej z ak tyw no ści, a w tym ro ku ob cho dzą cej swe 750-le cie.
Uro czy sto ści do żyn ko we roz pocz ną się o godz. 14.00 mszą św. w tu tej szym ko ście le. Po tem
bę dzie tra dy cyj ny ko ro wód i pre zen ta cja ko ron do żyn ko wych, nie za brak nie też boch na chle -
ba, dzie lo ne go po to, by ni ko mu go nie za bra kło do na stęp nych żniw. Prze wi dzia no licz ne
atrak cje – bę dzie śpiew, tań ce i mu zy ka, bo do żyn ki to świę to peł ne ra do ści i za ba wy. 

Or ga ni za to ra mi te go rocz ne go wo je wódz kie go Świę ta Plo nów są: Wo je wódz two Ślą skie,
Po wiat Gli wic ki, Gmi na Pil cho wi ce, Gmi na So śni co wi ce, Ślą ska Izba Rol ni cza. (RG)

Per ły dla soł ty ski 
Pre sti żo wy ty tuł „Dia na 2008” otrzy ma ła Jo lan ta Ko wol, soł ty ska Sta ni cy, na to miast spe -

cjal ne wy róż nie nie w ple bi scy cie or ga ni zo wa nym przez Fo rum Ko biet Zie mi Gli wic kiej
przy pa dło w tym ro ku Kry sty nie Szu mi las, se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Edu ka cji Na ro -
do wej. 

Uro czy stość pod su mo wu ją ca trze cią edy cję ple bi scy tu od by ła się 29 ma ja w Wil li Ca ro
w Gli wi cach. Do ty tu łu „Dia na 2008” zgło szo nych zo sta ło w tym ro ku 25 kan dy da tek, spo śród
któ rych ka pi tu ła ple bi scy tu naj wy żej uho no ro wa ła Jo lan tę Ko wol – soł ty skę, któ ra zak ty wi zo -
wa ła ży cie so łec twa Sta ni ca, po my sło daw czy nię wie lu im prez cie szą cych się po pu lar no ścią
wśród miesz kań ców oraz przed się wzięć słu żą cych lo kal nej spo łecz no ści. Na gro dę – sznur pe -
reł wrę czy li te go rocz nej Dia nie pre ze ska Fo rum Ko biet Zie mi Gli wic kiej Jo an na Na wra til
oraz sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek. Pa tro nat ho no ro wy nad ple bi scy tem, któ re go ce lem
jest pro mo wa nie ak tyw nych ko biet na sze go re gio nu, ob ję ła eu ro de pu to wa na Mał go rza ta
Handz lik. 

(RG)
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Wstę gę prze cię li wi ce sta ro sta gli wic ki Sła wo mir Adam czyk, czło nek Za -
rzą du Po wia tu Gli wic kie go Wal de mar Do mbek oraz dy rek tor ka Ze spo łu
Szkół Za wo do wych nr 2 w Knu ro wie Gra ży na Dą brow ska.

Ho no ro wi 
re kor dzi ści

Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go Ta de -
usz Ma mok oraz sta ro sta Mi chał Nie szpo rek wy róż ni -
li naj ak tyw niej szych krwio daw ców Zie mi Gli wic kiej,
wrę cza jąc im list gra tu la cyj ne. Otrzy ma li je: Grze gorz
Sta cho wiak, któ ry od dał 60 li trów krwi, Edward Świ -
stuń – od dał 35 li trów krwi, Kry stian Kup ka – od -
dał 38 li trów krwi, Wal de mar Koź luk – od dał 22 li try
krwi, Ma rze na Bur li ga – od da ła 6 li trów krwi, Ta de usz
Tchó rzew ski – od dał 40 li trów krwi, Sta ni sław Bo gu -
mił – od dał 40 li trów krwi, Krzysz tof So cik – od dał 40
li trów krwi, An drzej Jan kow ski – od dał 50 li trów krwi,
Zbi gniew Szyn kow ski – od dał 40 li trów krwi. 

Je dy na ko bie ta w gro nie wy róż nio nych krwio daw -
ców, Ma rze na Bur li ga, od bie ra gra tu la cje od prze -
wod ni czą ce go Ra dy Po wia tu Gli wic kie go i sta ro sty
gli wic kie go.

Fo
 to

: R
om

an
a 

G
oz

de
k



W tym nu me rze
Wia do mo ści Po wia tu
od po wia dam na ostat -
nią część py tań, do ty -

czą cych róż nic po mię dzy umo wą a gwa ran cją.
W przy pad ku za ku pie nia wa dli we go to wa ru ma -
my bo wiem dwie z moż li wo ści do ma ga nia się
swo ich praw do re kla ma cji: po wo ła nie się na nie -

zgod ność to wa ru z umo wą lub skie ro wa nie rosz -
czeń do gwa ran ta. Kon su ment do ko nu je wy bo ru
za rów no wy bra nej dro gi re kla ma cji, jak i oso by,
od któ rej bę dzie do ma gał się swo ich rosz czeń.

Ra dy Po wia to we go Rzecz ni ka Kon su men tów

Umowa a gwarancja (dokończenie)

ZA NIM ZŁO ŻYSZ RE KLA MA CJĘ, OD PO WIEDZ SO BIE NA NA STĘ PU JĄ CE PY TA NIA:

W JA KIEJ FOR MIE NA LE ŻY SKŁA DAĆ RE KLA MA CJĘ?

W JA KIM TER MI NIE UZNA NA RE KLA MA CJA MU SI BYĆ ZA ŁA TWIO NA?

KTO PO KRY WA KOSZ TY DO STAR CZE NIA TO WA RU DO NA PRA WY?

CO ZRO BIĆ, JE ŚLI SŁUSZ NA RE KLA MA CJA JEST OD RZU CO NA?

NIE ZGOD NOŚĆ Z UMO WĄ GWA RAN CJA

Naj bez piecz niej jest zło żyć re kla ma cję na pi śmie, wy raź nie pre cy zu jąc
swo je żą da nia przed kła da jąc do re kla ma cji kse ro ko pię do wo du na by cia to -
wa ru, np. pa ra go nu), za po kwi to wa niem (gdy się skła da się ją oso bi ście
w skle pie) lub wy sy ła jąc li stem po le co nym (za po twier dze niem od bio ru
tzw. zwrot ką).

Naj bez piecz niej jest zło żyć re kla ma cję na pi śmie, a po nad to zgod nie
z po sta no wie nia mi gwa ran cji.

Nie ma ta kie go usta wo we go ter mi nu – re kla ma cja mu si być za ła twio na
„w od po wied nim cza sie”. 

Ter min po wi nien być okre ślo ny w gwa ran cji.

Nie od płat ność na pra wy bądź wy mia ny ozna cza, że sprze daw ca ma obo -
wią zek zwro tu kosz tów po nie sio nych przez ku pu ją ce go, w tym kosz tów
de mon ta żu, trans por tu, po now ne go mon ta żu i uru cho mie nia. 

Od po wie dzi na to py ta nie udzie li gwa ran cja.

Moż na skie ro wać spra wę do są du kon su menc kie go (przy In spek cji
Han dlo wej), przy czym wa run kiem jest w tym przy pad ku zgo da sprze daw -
cy w po sta ci tzw. za pi su na sąd po lu bow ny; moż na tak że skie ro wać ją
do są du po wszech ne go.

Moż na się zwró cić do sprze daw cy ko rzy sta jąc z ty tu łu nie zgod no ści to -
wa ru z umo wą.

Ry szard Kow ry go
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Ar mia szu ka pra cow ni ków
Kor pus sze re go wych za wo do wych to cał ko wi cie no wy kor pus oso bo wy

w pol skiej ar mii. Zo stał stwo rzo ny w ce lu uza wo do wie nia sta no wisk, któ -
re do tej po ry prze zna czo ne by ły dla po bo ro wych po wo ły wa nych do od by -
cia za sad ni czej służ by woj sko wej. Swo im za się giem obej mie wszyst kie
sta no wi ska młod szych spe cja li stów i kie row ców za sad ni czej służ by woj -
sko wej oraz część sta no wisk do tych czas prze wi dzia nych dla pod ofi ce rów
za wo do wych. Atrak cyj ną pra cę moż na zna leźć m.in. w gli wic kich jed nost -
kach woj sko wych. Szcze gó ło we in for ma cje na ten te mat za miesz cza my
na na szej stro nie in ter ne to wej www.po wiat gli wic ki.pl w za kład ce WP. 

Kon kurs fo to gra ficz ny
Wy dział Roz wo ju i Pro mo cji Sta ro stwa Po wia to we go Gli wi ce oraz

Fun da cja Za mek Chu dów ogła sza ją Kon kurs Fo to gra ficz ny pt. „Czte ry po -
ry ro ku w po wie cie gli wic kim – atrak cje tu ry stycz ne po wia tu gli wic kie go
w obiek ty wie”. Kon kurs ma cha rak ter otwar ty, każ dy uczest nik mo że zgło -
sić nie wię cej niż 8 fo to gra fii, za le ca ny for mat zdjęć to 24x30, tech ni ka do -
wol na. Ter min nad sy ła nia prac mi ja 15 ma ja 2009 r., roz strzy gnię cie kon -
kur su na stą pi do 31 ma ja 2009. Prze wi dy wa ne są na gro dy. Bliż sze szcze -
gó ły oraz re gu la min kon kur su i kar tę zgło sze nio wą zna leźć moż na na stro -
nie in ter ne to wej www.po wiat gli wic ki.pl w za kład ce „Ogło szo ne kon kur -
sy”. 

Dy rek tor i miesz kan ki Do mu Po mo cy Spo łecz nej
„OSTO JA” w So śni co wi cach pra gną ser decz nie po -
dzię ko wać wszyst kim spon so rom oraz pra cow ni kom
pla ców ki za po moc w or ga ni za cji fe sty nu cha ry ta -
tyw ne go, któ ry od był się 15 czerw ca br. Do chód z im -
pre zy prze zna czo ny zo sta nie na wy po sa że nie pla cu za -

baw w par ku na te re nie DPS -u. Bez za an ga żo wa nia
per so ne lu i wspar cia spon so rów nie uda ło by się zre ali -

zo wać ma rzeń miesz ka nek. Za licz ny udział w fe sty nie
pra gnie my rów nież go rą co po dzię ko wać wszyst kim go -

ściom, bez któ rych obec no ści im pre za nie od nio sła by ta -
kie go suk ce su.
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Ro we rem przez po wiat
Sto wa rzy sze nie na Rzecz Dzie dzic twa Kul tu ro we go Gli wic „Gli wic -

kie Me ta mor fo zy” or ga ni zu je cykl raj dów po po wie cie gli wic kim, za -
pra sza jąc do udzia łu oso by lu bią ce tu ry sty kę ro we ro wą.

Ak cja „La to z Me ta mor fo za mi – po znaj oko li ce Gli wic” trwa przez 8
ko lej nych nie dziel – od 6 lip ca do 31 sierp nia. Każ do ra zo wo or ga ni za to rzy
pro po nu ją cie ka wą tra sę ro we ro wą, wio dą cą przez nasz po wiat i oko li ce.
Na każ dej z tras są po 2-3 przy stan ki, na któ rych uczest ni cy do sta ją pa miąt -
ko wą pocz tów kę oraz wpis pre mii do spe cjal nej le gi ty ma cji – oso by, któ re
na zbie ra ją przez la to naj wię cej punk tów, otrzy ma ją bo wiem na gro dy.
Na przy stan kach roz pro wa dza ne też są mul ti me dial ne prze wod ni ki po Gli -
wi cach i oko li cy, z któ rych cał ko wi ty do chód prze zna czo ny zo sta nie na re -
no wa cję Cmen ta rza Hut ni cze go w Gli wi cach. 

Ra mo wy pro gram raj du:
6 lip ca: Wie lo wieś – Pniów – Sie ro ty
13 lip ca: Szał sza – Zbro sła wi ce
20 lip ca: Ru dy – Sta ni ca – Zwo no wi ce
27 lip ca: Knu rów – Wil cza – Boj ków
3 sierp nia: Ko tlar nia – Mag da len ka – Ko złów
10 sierp nia: Dzier żo no – Pa czy na – Po ni szo wi ce
24 sierp nia: Zie mię ci ce – Ła bę dy
31 sierp nia: uro czy ste za koń cze nie

Bliż sze in for ma cje o każ dej z wy praw zna leźć moż na na stro nie
www.gli wi cza nie.pl. Cykl raj dów z „Gli wic ki mi Me ta mor fo za mi” wspie ra -
ny jest przez Sta ro stwo Po wia to we oraz Urząd Miej ski w Gli wi cach.

(RG)

Atrak cyj na ma pa
Uka za ła się „Ma pa atrak cji przy rod ni czych i kra jo bra zo wych po wia -

tu gli wic kie go”. Ma pa wraz z bo ga tą czę ścią opi so wą na pew no przy da
się pod czas let nich wę dró wek po po wie cie. Za zna czo no na niej miej sca,
któ re war to od wie dzić, m.in. sta re drew nia ne ko ściół ki, zam ki i pa ła ce,
ścież ki przy rod ni cze i sie dli ska rzad kich ga tun ków zwie rząt. W czę ści
opi so wej zna leźć moż na in for ma cje o hi sto rii, za byt kach, atrak cjach tu -
ry stycz nych, śro do wi sku i przy ro dzie na sze go po wia tu, a tak że ba zie
noc le go wej i ga stro no micz nej. Ma pa wy da na zo sta ła przez Wy daw nic -
two Kar to gra ficz ne PGK w Ka to wi cach na za mó wie nie i przy współ pra -
cy Wy dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach,
ze środ ków Po wia to we go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Gli wi cach. 

(RG) 

Łocz jor drink!
Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach wspie ra ak cję Kra jo we go Biu ra

do spraw Prze ciw dzia ła nia Nar ko ma nii „Pil nuj drin ka”. Sfi nan so wa ło
druk 200 pla ka tów, któ re umiesz cza ne są m.in. w pu bach i dys ko te kach,
a od wrze śnia bę dą rów nież w szko łach. Ostrze ga ją, iż mło dy czło wiek nie -
świa do mie mo że zo stać obez wład nio ny i stać się ofia rą prze stęp stwa
– a wszyst ko przy po mo cy na po ju, do któ re go prze stęp cy co raz czę ściej
do sy pu ją w tym ce lu sub stan cje psy cho tro po we. Tak więc (nie tyl ko w cza -
sie wa ka cji!): Łocz jor drink! 

NASZ KON KURS: 
Opisz swe wa ka cje

Ogła sza my kon kurs na naj cie kaw sze wspo mnie nie wa ka cyj ne. Cze -
ka my na opi sy nie za po mnia nych wy jaz dów, wspa nia łych przy gód
i prze żyć, któ re na dłu go po zo sta ją w pa mię ci. Jest tyl ko je den wa ru nek:
au tor/ka mu si miesz kać na te re nie po wia tu gli wic kie go. Pra ce – w ob ję -
to ści do dwóch stron znor ma li zo wa ne go ma szy no pi su (łącz nie ok. 3,6
tys. zna ków) nad sy łać na le ży do 10 wrze śnia br. na ad res re dak cji Wia -
do mo ści Po wia tu Gli wic kie go, któ ry znaj dzie cie na ostat niej stro nie ga -
ze ty. Naj lep sza pra ca zo sta nie opu bli ko wa na w paź dzier ni ko wym nu me -
rze WPG, a jej au to ra/kę ob da ru je my atrak cyj ny mi wy daw nic twa mi po -
świę co ny mi po wia to wi gli wic kie mu. 
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Trzy świe tli ce z te re nu Gmi ny Gie rał to wi ce
otrzy ma ły do ta cje na or ga ni za cję let nie go wy -
po czyn ku dzie ci i mło dzie ży, przy zna ne w kon -
kur sie „Po ży tecz ne wa ka cje 2008” zor ga ni zo -
wa nym przez Fun da cję Wspo ma ga nia Wsi.
Ce lem kon kur su by ło umoż li wie nie uczniom,
któ rzy zo sta ją na wa ka cje w do mach, spę dze -
nia te go cza su w spo sób po ży tecz ny, atrak cyj -
ny i bez piecz ny. Po ło żo no też na cisk na to, by
pro jek ty prze wi dy wa ły wy ko na nie prac zwią -
za nych z ochro ną śro do wi ska lub zwięk sze -
niem es te ty ki swo jej wsi, a po nad to mo gły być
kon ty nu owa ne po za koń cze niu wa ka cji. 

Świe tli ca w Chu do wie od 7 do 25 lip ca re ali -
zu je w ra mach kon kur su pro jekt pn. „Za graj
w zie lo ne”. Dzie ci m.in. po ja dą na wy ciecz kę ro -
we ro wą do ogro du bo ta nicz ne go w Bu ja ko wie,
od wie dzą Miej ski Ogród Bo ta nicz ny w Za brzu
i zwie dzą go spo dar stwo ogrod ni cze. Spo tka ją się
też z ar chi tek tem kra jo bra zu i ogrod ni kiem. Dzię -
ki re ali za cji pro jek tu uatrak cyj nio na zo sta nie ra -
ba ta kwia to wa przy świe tli cy, po wsta nie „ką cik
zio ło wy” z zio ła mi ja dal ny mi, uczest ni cy za jęć
za sa dzą wo kół pla cy ku za baw ży wo płot, po sa dzą
krze wy ozdob ne i przy go tu ją bez piecz ne miej sce
na ogni sko. 

W świe tli cy w Pa niów kach od 14 lip ca do 22

re ali zo wa ny jest pro jekt „Pięk niej wo kół nas”.
Dzie ci i mło dzież bio rą udział w za ję ciach świe -
tli co wych – pla stycz nych, mu zycz nych, ku li nar -
nych i spor to wych oraz za ba wach i kon kur sach.
Mo gą też „zwie dzić” Mek syk, Wło chy, Egipt,
Au stra lię, Chi ny i Ja po nię, uczest ni cząc w za ję -
ciach „Pal cem po ma pie”. Na 1 sierp nia za pla no -
wa no na to miast wy ciecz kę do Par ku Li no we go
w Ustro niu. Uczest ni cy za jęć przy czy nią się
do za go spo da ro wa nia te re nu wo kół bu dyn ku,
w któ rym miesz czą się m.in. bi blio te ka, ośro dek
zdro wia i świe tli ca. Zo sta nie on upo rząd ko wa ny,
po wsta nie pa le ni sko i miej sca sie dzą ce wo kół
nie go, po sa dzo ne bę dą krze wy i in ne ro śli ny, po -
sia na tra wa. 

Z ko lei świe tli ca w Przy szo wi cach od 1 do 19
lip ca re ali zu je pro jekt „Przy go da z przy ro dą”. Je -
go ce lem jest upo rząd ko wa nie, pie lę gna cja i uzu -
peł nie nie ro ślin no ści na przy rod ni czej ścież ce
edu ka cyj nej. Po ja wią się tu no we ga tun ki ro ślin,
m.in. ber be ry sy, de re nie i waj giel je, a tak że wy -
ko na ne zo sta ną ta blicz ki je opi su ją ce. Uczest ni cy
za jęć by li na wy ciecz ce edu ka cyj nej w nad le śnic -
twie w Pa new ni kach oraz w Par ku Le śnych Nie -
spo dzia nek w Ustro niu. Bra li też udział w kon -
kur sie pla stycz nym na pla kat pro mu ją cy ścież kę
edu ka cyj ną. 

Za na mi VIII Prze gląd Te atrzy ków Szkol nych, szkół
pod sta wo wych Gmi ny Gie rał to wi ce. Jak co ro ku zor ga -
ni zo wa ła go Szko ła Pod sta wo wa z Chu do wa, w tym ro -
ku jed nak miał zu peł nie in ny cha rak ter. Im pre za od by -
ła się bo wiem na dzie dziń cu chu dow skie go zam ku,
a za koń czo na zo sta ło wspól ną za ba wą i pie cze niem
kieł ba sek przy ogni sku. W tej pięk nej sce ne rii swe osią -
gnię cia za pre zen to wa ły szko ły z Gie rał to wic, Przy szo -
wic i Chu do wa. Każ da ze szkół po ka za ła licz nie zgro -
ma dzo nym wi dzom zu peł nie od mien ne przed sta wie nia.
Wszyst kie bar dzo się po do ba ły, co zo sta ło na gro dzo ne
licz ny mi bra wa mi oraz dy plo ma mi i na gro da mi.

Po my sło daw czy nią te go ple ne ro we go prze glą du by -
ła opie kun ka ko ła te atral ne go z Chu do wa Jo an na He -
rok, a po mo cą słu ży ła p. dyr. Ste fa nia Mi chal ska. Im -
pre za zo sta ła zor ga ni zo wa na dzię ki współ pra cy ze Sto -
wa rzy sze niem Przy ja ciół Zam ku w Chu do wie CA -
STEL LUM. 

PRO GRAM 
IM PREZ

LI PIEC

2200  lliipp  ccaa::  „Ro meo i Ju lia”, go dzi na 15.00
– wi do wi sko opar te na mo ty wach dra ma tu
Szek spi ra – Za mek Chu dów
2277  lliipp  ccaa:: Jo hann Strauss w Chu do wie, go dzi -
na 15.00 – Za mek Chu dów

SIER PIEŃ

33  ssiieerrpp  nniiaa:: W ryt mie fla men co, go dzi -
na 15.00 – Za mek Chu dów
10 sierp nia: I Chu dow ski Ka ba re ton, go dzi -
na 15.00 – Za mek Chu dów
15 – 17 sierp nia: IX Jar mark Śre dnio -
wiecz ny na Zam ku w Chu do wie
23 sierp nia: Gmin ny Ośro dek Kul tu ry
i Klub Abs ty nen tów or ga ni zu ją II let ni Rajd Ro -
we ro wy, zbiór ka o godz. 9.30 przed Urzę dem
Gmi ny w Gie rał to wi cach. Za pi sy do 20 sierp nia
w Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry w Gie rał to wi -
cach, u soł tys Gie rał to wic Ger dy Cza pel ki
w go dzi nach urzę do wa nia (po nie dzia łek 12.00
– 16.00, śro da 9.00 – 13.00, pią tek 9.00 – 13.00)
i Ta de usza Woj ty szy na, pre ze sa Klu bu Sto krot -
ka, tel. 032 721 305 807. Koszt 10 zł.
24 sier pień: Sa mu ra je, godz. 15.00 – Za -
mek Chu dów
31 sierp nia: Gla dia to rzy, godz. 15.00 – Za -
mek Chu dów

WRZE SIEŃ

6 wrze śnia: Je sień Chó rów Gmin nych – Za -
mek Chu dów
7 wrze śnia: Pol scy Or mia nie, godz. 15.00
– Za mek Chu dów

Wa ka cje za do ta cje

Te atrzy ki na zam ku

Fo
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IZBA ŁOD STAR KI 
za pra sza

ul. Szkol na 54, Chu dów

13, 20, 27 lip ca –
od godz. 14.00 do 16.00

16 – 17 sierp nia –
od godz. 14.00 do 16.00

7, 28 wrze śnia –
od godz. 14.00 do 16.00
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Atrak cyj ne Dni Knu ro wa
W przed ostat ni week end czerw ca od by ły się Dni Knu ro wa – tra dy -

cyj na już im pre za, po my śla na ja ko świę to wszyst kich miesz kań ców. 
Or ga ni za to rzy – Cen trum Kul tu ry, Urząd Mia sta oraz MO SiR we

współ pra cy z lo kal ny mi or ga ni za cja mi spo łecz no -kul tu ral ny mi oraz śro do -
wi skiem spor to wym przy go to wa li wie le atrak cji: kon cer ty ze spo łów, wy -
stę py ka ba re tów, za wo dy spor to we.  Ofi cjal ne uro czy sto ści roz po czę ły się
aka de mią w au li Miej skiej Szko ły Pod sta wo wej nr 9, pod czas któ rej wrę -
czo ne zo sta ły naj wyż sze wy róż nie nia w mie ście – Lau ry Knu ro wa.  W tym
ro ku to za szczyt ne wy róż nie nie otrzy ma ło sze ściu lau re atów w ka te go rii
osób fi zycz nych oraz trzech w ka te go rii in sty tu cji i osób praw nych. Są to:
ksiądz Jan Buch ta, Ru dolf Ka sza, Ur szu la Kraw czyk, Fran ci szek No -
sia dek, To masz Re gi nek, Kon rad So bie raj, a tak że Miej ska Szko ła Pod -
sta wo wa nr 7, Ogni sko To wa rzy stwa Krze wie nia Kul tu ry Fi zycz nej
„Szczy gło wi ce” oraz Za kład Ciepl ny w Knu ro wie. 

Uro czy stość by ła też oka zją, aby uho no ro wać zwy cięz cę kon kur su
na ha sło pro mu ją ce Mia sto Knu rów. Wy gra ła go Ur szu la Twar da wa
z pro po zy cją ,,Knu rów - wię cej niż mia sto”. Spe cjal ną Na gro dą Pre zy den -
ta Mia sta Ada ma Ram sa wy róż nio no na to miast za wy bit ne osią gnię cia
w na uce knu row skich uczniów szkół po nad pod sta wo wych wraz z ich ro -
dzi ca mi i na uczy cie la mi.

W sa mej aka de mii, oprócz władz sa mo rzą do wych Knu ro wa, udział
wzię li licz nie za pro sze ni go ście, w tym po seł na Sejm dr. Jan Kaź mier -
czak, sta ro sta Po wia tu Gli wic kie go Mi chał Nie szpo rek, wło da rze oko -
licz nych gmin, rad ni gmin ni i po wia to wi, dy rek to rzy pla có wek oświa to -
wych w Knu ro wie, re pre zen tan ci lo kal ne go biz ne su, związ ków za wo do -
wych, za kła dów pra cy, sto wa rzy szeń spo łecz nych. Nie za bra kło rów nież
przed sta wi cie li za przy jaź nio nych z Knu ro wem miast part ner skich: Svit
na Sło wa cji oraz Ka zinc bar ci ka na Wę grzech. 

Cykl im prez kul tu ral no – spor to wych zwią za nych z Dnia mi Knu ro wa
za in au gu ro wał 20 czerw ca na pla cu 700-le cia kon cert ze spo łów roc ko -
wych dzia ła ją cych pod pa tro na tem Cen trum Kul tu ry. Na stęp ne go dnia wy -
stą pił m.in. ka ba ret Dłu gi oraz gwiaz da wie czo ru, In – Grid. Nie zwy kle
in te re su ją cym wy da rze niem był nie dziel ny mecz pił kar ski „Je rzy Du dek
– Da riusz Du dek oraz KS Con cor dia – Gór nik Za brze”. Świą tecz ny week -
end za koń czył się et nicz ny mi kli ma ta mi – wy stą pi li ar ty ści, któ rzy za pre -
zen to wa li się w re per tu arze gó ral skim, cy gań skim oraz grec kim.

W tym ro ku Dni Knu ro wa wzbo ga co ne zo sta ły o im pre zę – ,,Mu zycz -
ne Ob li cza Eu ro py  - spo tka nia chó rów miast part ner skich”. Knu rów go ścił
chór żeń ski z Kazincbarcika oraz ,,Lau da mus” ze Svi tu, któ re wspól nie ze
„Sla vi ca Mu sa“ przy go to wa ły, a na stęp nie za pre zen to wa ły swój pro gram
pod czas uro czy ste go kon cer tu w ko ście le pw. św. Cy ry la i Me to de go.

Świet ny kon cert da ła In – Grid, po cho dzą ca z Włoch, ale śpie wa ją ca
po fran cu sku wy ko naw czy ni mu zy ki pop. 

� Na roz po czy na ją cy się se zon wa ka cyj ny knu -
row skie Cen trum Kul tu ry wraz z MO SiR przy -
go to wa ło wie le im prez ple ne ro wych. Nie zwy kle
atrak cyj nie za po wia da się kon cert pla no wa ny
na 26 lip ca (so bo ta) wspól nie z RMF FM pod na -
zwą „Mu zy ka Naj lep sza Pod Słoń cem 2008”.
Na sce nie na pla cu 700-le cia wy stą pi Ania Dą -
brow ska oraz ze spół De Mo no. Po nad to miesz -
kań cy Knu ro wa oraz go ście w okre sie wa ka cyj -
nym mo gą li czyć na sta łe, cy klicz ne im pre zy ta -
kie jak ki no ple ne ro we, wie czo ry mu zycz ne
w „Sztu ka te rii” czy też co nie dziel ne fe sty ny ro -
dzin ne w par ku przy ul. Oga na oraz w Szczy gło -
wi cach. Dla mi ło śni ków pił ki noż nej pla żo wej
na te re nie ką pie li ska Za ci sze Le śne przy go to wa -
no Tur niej Grand Prix Knu ro wa. MO SiR za pra -
sza tak że wszyst kich chęt nych na III Knu rów
Cup  - Tur niej Pił ki Noż nej Pię cio oso bo wej – 19

lip ca na Sta dio nie Miej skim przy ul. Dwor co wej
oraz na Otwar te Mi strzo stwa Knu ro wa w Siat -
ków ce Pla żo wej Męż czyzn na obiek tach MO -
SiR -u 10 sierp nia.
� Dla naj młod szych knu row ski MO SiR oraz
Cen trum Kul tu ry or ga ni zu je pół ko lo nie. Dzie ci
ze szkół pod sta wo wych w ra mach 8 tur nu sów
co dzien nie od po nie dział ku do piąt ku w go dzi -
nach 9.00-14.00 bę dą ko rzy stać z Ki na Ca si no,
ką pie li ska ,,Za ci sze Le śne”, ba se nu Aqua Re lax.
W pro gra mie prze wi dzia ne są gry i za ba wy
w Do mu Kul tu ry oraz na te re nie MO SiR -u.
Koszt jed ne go ty go dnia to oko ło 35 zł. Szcze gó -
ło we in for ma cje i za pi sy pod nu me rem te le fo -
nu 032 332 63 84.
� Za ję cia na miej scu i wy ciecz ki (nie tyl ko dla
naj młod szych) or ga ni zu je tak że Lo ka tor sko -
-Wła sno ścio wa Spół dziel nia Miesz ka nio wa

w Knu ro wie. W każ dy po nie dzia łek prze wi dzia -
ne są wy ciecz ki pie sze lub ro we ro we po naj bliż -
szej oko li cy, we wtor ki za pla no wa no warsz ta ty
pla stycz ne, w śro dy bę dzie moż na sko rzy stać
z pro po zy cji wy jaz dów m.in. na Ju rę Kra kow -
sko -Czę sto chow ską czy też do za gro dy żu brów
w Pszczy nie. Czwar tek za re zer wo wa ny jest
na wyj ścia do Ki na Ca si no, a pią tek na im pre zy
spor to we, kon kur sy spraw no ścio we itp. Szcze -
gó ło we in for ma cje i za pi sy pod nu me rem te le fo -
nu 032 235 10 15, 032 235 19 08, 032 235 17 65.

Wy ciecz ki LWSM:
23 lip ca – Pszczy na (za gro da żu brów),
30 lip ca – Ju ra Kra kow sko -Czę sto chow ska (gó -
ra Zbo rów),
13 sierp nia – za lew Na kło -Che chło,
20 sierp nia – zwie dza nie ru in zam ku w Olsz ty -
nie

WA KA CJE, WA KA CJE
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Roz po czął się pro ces re or ga ni za cji knu row skich przy chod ni zdro -
wia. Do tej po ry dzia ła ją one bo wiem w ta kiej for mie, od ja kiej ode szło
już 90 pro cent ta kich pla có wek służ by zdro wia w Pol sce.

Re or ga ni za cja knu row skich przy chod ni wcze śniej by ła nie moż li wa
do prze pro wa dze nia – głów nie za spra wą za dłu że nia, ja kie miał tu tej szy Sa -
mo dziel ny Pu blicz ny Za kład Opie ki Zdro wot nej pod na zwą Ze spół Opie ki
Zdro wot nej w Knu ro wie, w skład któ re go one wcho dzą, a tak że obo wią zu ją -
cych prze pi sów. Gdy obec nie dług nie jest już pro ble mem i zmie ni ły się prze -
pi sy, trze ba po my śleć o re or ga ni za cji. Jest ona ko niecz na z wie lu wzglę dów.
Wszę dzie, gdzie pro ces ta ki zo stał prze pro wa dzo ny, pa cjen ci za do wo le ni są
ze wzro stu ja ko ści świad czo nych usług me dycz nych i ich więk szej do stęp no -
ści. Ma po le gać na do pro wa dze niu do ta kiej sy tu acji, że przy chod nie za rzą -
dza ne bę dą przez nie za leż ne, pry wat ne pod mio ty go spo dar cze, tzw. nie pu -
blicz ne za kła dy opie ki zdro wot nej, za ło żo ne przez pra cow ni ków ZOZ -u. 

Re or ga ni za cji pod da ne ma ją być wszyst kie knu row skie przy chod nie
zdro wia. Jest ich w su mie pięć: przy ul. Ko zieł ka 8, Ka zi mie rza Wiel kie -
go 6, Al. Pia stów 4b, Dwor co wej 38a i Zwy cię stwa 34. Każ da z nich ma
od kil ku do 10 po rad ni. Pro ces nie obej mie tyl ko po rad ni gi ne ko lo gicz nych,
któ re po zo sta ną w struk tu rze Ze spo łu Opie ki Zdro wot nej w Knu ro wie. 

Po wiat Gli wic ki, któ re mu pod le ga knu row ski ZOZ, pod jął już kro ki,

ma ją ce na ce lu roz po czę cie re or ga ni za cji. W stycz niu br. Ra da Po wia tu
Gli wic kie go przy ję ła pierw szą uchwa łę na ten te mat. Rok wcze śniej Ra da
Spo łecz na ZOZ po zy tyw nie za opi nio wa ła za miar pry wa ty za cji przy chod -
ni. Na tej pod sta wie dy rek tor ZOZ -u Mi chał Ek kert ogło sił wsz czę cie po -
stę po wa nia, ma ją ce go na ce lu wy ło nie nie pod mio tów, któ re przej mą udzie -
la nie świad czeń zdro wot nych w knu row skich przy chod niach. W wy ni ku
po stę po wa nia wy ło nio ne zo sta ły dwa pod mio ty, któ re bę dą do te go re ko -
men do wa ne Ra dzie Po wia tu Gli wic kie go: pierw sza to SA LUS -MED Le -
kar ska Spół ka Part ner ska Ku bi ca, Ku cza, Szczy gieł, Gre go rek, a dru ga
– „Re vi tal” spół ka z o.o. w or ga ni za cji. 

– Pod mio ty te zo sta ły już za ak cep to wa ne przez Za rząd Po wia tu Gli wic -
kie go – mó wi wi ce sta ro sta Sła wo mir Adam czyk. – Obec nie sta rać się one
bę dą o prze ję cie nie ru cho mo ści, w któ rych miesz czą się przy chod nie, gdyż
jest to wa run kiem po wsta nia NZOZ -ów. 

Nie ru cho mo ści te nie na le żą do po wia tu, a do mia sta Knu rów co kom -
pli ku je pro ces re or ga ni za cji. Pre zy dent Knu ro wa Adam Rams skie ro wał
do wo je wo dy pi smo, w któ rym pod wa ża pra wi dło wość kro ków, pod ję tych
przez po wiat w ce lu re or ga ni za cji SP ZOZ. – Praw ni cy wo je wo dy nie do -
pa trzy li się jed nak w pro wa dzo nych przez nas dzia ła niach żad nych nie pra -
wi dło wo ści – wy ja śnia Sła wo mir Adam czyk. (RG) 

Z part ner ską, kil ku dnio wą wi zy tą w Po wie cie
Fre iberg prze by wa ła w czerw cu de le ga cja Po -
wia tu Gli wic kie go. Ce lem wi zy ty by ło za po -
zna nie się z roz wią za nia mi i tech no lo gia mi
z za kre su ochro ny śro do wi ska, sto so wa ny mi
w Niem czech, szcze gól nie z go spo dar ką od pa -
da mi ko mu nal ny mi, ich se gre ga cją i oczysz -
cza niem ście ków.
Przed sta wi cie le Po wia tu Gli wic kie go na cze le
z Mar ci nem Stroncz kiem, człon kiem Za rzą du
Po wia tu Gli wic kie go, ja ko jed ni z pierw szych
zło ży li ser decz ne gra tu la cje Vol ke ro wi Uhli go -
wi, sta ro ście Po wia tu Fre iberg, któ ry kil ka dni

wcze śniej wy grał wy bo ry i zo stał pierw szym
sta ro stą no we go Po wia tu Mit tel sach sen. 
Pro gram wi zy ty roz po czął się od zwie dze nia
Skła do wi ska Od pa dów Ko mu nal nych pro wa -
dzo ne go przez fir mę Bec ker dla Po wia tu Fre -
iberg w miej sco wo ści Brand – Er bis dorf.
W Niem czech nie wol no już skła do wać od pa -
dów ko mu nal nych na tra dy cyj nych wy sy pi -
skach. Każ dy od pad mu si być uty li zo wa ny lub
prze two rzo ny. Cie ka wost ką tam tej sze go wy sy -
pi ska jest prze twa rza nie la kie rów sa mo cho do -
wych i po zo sta ło ści po nich (z róż nych fa bryk
mo to ry za cyj nych) w spe cy ficz ne „pe reł ki”, któ -

re wy ko rzy sty wa ne są ja ko ma te -
riał opa ło wy! Do peł nie niem wie -
dzy zdo by tej pod czas wi zy ty
na skła do wi sku od pa dów by ły
od wie dzi ny w no wo cze snej
oczysz czal ni ście ków. Naj więk -
sze za in te re so wa nie de le ga cji
wzbu dzi ła in sta la cja do ob rób ki
osa dów ście ko wych, któ re na ko -
niec są wy wo żo ne do spa lar ni.
Uczest ni cy de le ga cji zwie dzi li
rów nież stre fę eko no micz ną, któ -
ra po wsta ła na te re nach cał ko wi -
cie zre kul ty wo wa nych po by łych
za kła dach gór ni czo – hut ni czych.
Przed sta wi cie le Po wia tu Gli wic -
kie go wzię li tak że udział w kon -
fe ren cji do ty czą cej pro gra mu

CHAN CE, pod czas któ rej przed sta wio ne zo sta ły
m.in. da ne de mo gra ficz ne, pro ble my z bez ro bo -
ciem nie wy kwa li fi ko wa nych grup za wo do wych,
a tak że in for ma cje o Tech ni sche Uni ver si ta et
Ber ga ka de mie Fre iberg – szko le wyż szej we
Fre iber gu. Re fe rat o roz wo ju uczel ni przed sta wił
prof. Ru dolf Ka wal la, pro rek tor uni wer sy te tu
we Fre iber gu, (co cie ka we, uro dzo ny w Gli wi -
cach – Ła bę dach!).
Jak przy sta ło na praw dzi wy po wiat gór ni czy,
Fre iberg po ka zał się rów nież ja ko mia sto z tra -
dy cja mi zwią za ny mi z prze my słem wy do byw -
czym – go ście z Po wia tu Gli wic kie go zwie dzi li
sta rą ko pal nię sre bra. Na stęp ne go dnia za pre -
zen to wa ny im zo stał tak że fre iber ski szpi tal,
nie zwy kle oka za ły i no wo cze sny, któ ry zi mą
ogrze wa ny a la tem chło dzo ny jest po wie trzem
z ko pal nia ne go szy bu nie czyn nej ko pal ni sre -
bra. 
W skład de le ga cji wcho dzi li: Mar cin Stron -
czek, czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go,
An drzej Ku rek, prze wod ni czą cy Ko mi sji
Ochro ny Śro do wi ska, Roz wo ju i Pro mo cji,
Bog dan Li twin, prze wod ni czą cy Ko mi sji Fi -
nan sów, Ma riusz Po lo czek, wi ce prze wod ni -
czą cy Ko mi sji Ochro ny Śro do wi ska, Roz wo ju
i Pro mo cji, Ma ria Za lec ka z Wy dzia łu Rol nic -
twa, Le śnic twa i Ochro ny Śro do wi ska oraz
Mag da le na Fi szer – Rę bisz z Wy dzia łu Roz -
wo ju i Pro mo cji.

(MFR)

We Fre iber gu o eko lo gii

Wi do wi sko wa „gó ra śmie ci” przy go to wa na do se gre ga cji
na Wy sy pi sku Od pa dów Ko mu nal nych we Fre iber gu.
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Ania wciąż po pu lar na

Gim na zja list ki z Ze spo łu Szkół w Py sko wi cach prze nio sły nas w cza sy Ani
Shi rey, pre zen tu jąc scen kę pt. „Tra gicz ne skut ki pod wie czor ku z Dia ną”.

Do sko na łą zna jo mo ścią słyn nej książ ki „Ania z Zie lo ne go Wzgó rza”,
a tak że ży cia i twór czo ści jej au tor ki Lu cy Maud Mont go me ry wy ka za li
się uczest ni cy dwóch kon kur sów, któ rych fi nał od był się 4 czerw ca w Sta -
ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach.

W tym ro ku ob cho dzo ne jest 100-le cie wy da nia tej po wie ści. Z tej oka zji
Po wia to wa Bi blio te ka Pu blicz na w Gli wi cach zor ga ni zo wa ła dwa kon kur sy
– pla stycz ny dla szkół pod sta wo wych pn. „Ob raz ki z ży cia Avon lea” oraz li te -
rac ki dla gim na zjów pn. „Ania Shir ley i jej przy ja cie le”. Pod czas fi na łu za pre -
zen to wa ne zo sta ły pięk ne ry sun ki, bę dą ce plo nem pierw sze go z nich, zaś gim -
na zja li ści wzię li udział w zma ga niach, po rów ny wal nych z „Wiel ką grą”.
Ucznio wie gim na zjum za pre zen to wa li też scen kę ro dza jo wą, któ rej sce na riusz
po wstał w opar ciu o po wieść. 

I miej sce w kon kur sie pla stycz nym za ję ła Aga ta Łu kaw ska z Ko tu li -
na, II – Pa try cja Iwa niuk z Chu do wa, III – Agniesz ka An dry siak z Knu ro -
wa i Ju sty na John z Wie low si, wy róż nie nie spe cjal ne otrzy ma ła Ilo na My szor
z Knu ro wa, a wy róż nie nia – Pa try cja Przy by ła i Jo lan ta Bie ryt z Knu ro wa,
Aga ta Kę dzia i Ewe li na Kę dzia z Py sko wic oraz Pau li na Sien kie wicz
z Wie low si. W kon kur sie li te rac kim naj le piej wy pa dła Mag da le na Te lep -
ko, II miej sce ex aequo za ję li Mar ta Do mbrow ska i Sa ra Or łow -
ska, III – Szy mon Ma zur, a IV – Mo ni ka So wa, wszy scy z Gim na zjum w Ze -
spo le Szkół w Py sko wi cach. 

Na gro dy i dy plo my zwy cięz com wrę czy li dy rek tor ka Po wia to wej Bi blio te -
ki Pu blicz nej w Gli wi cach Kry sty na Wo łoch oraz wi ce sta ro sta Sła wo mir
Adam czyk. Kon kurs był współ fi nan so wa ny przez Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach, a jed nym ze spon so rów na gród – Wy daw nic two Li te rac kie.

(RG)

Po trzeb na sa la
W Ze spo le Szkół Spe cjal nych w Knu ro wie dzia ła Sa la Do świad cza nia

Świa ta. Zo sta ła utwo rzo na w ra mach pro jek tu współ fi nan so wa ne go przez
Unię Eu ro pej ską, dzię ki któ re mu pla ców ka otrzy ma ła sprzęt do sty mu la -
cji po li sen so rycz nej. 

Sa la słu ży do wie lo zmy sło we go sty mu lo wa nia dziec ka. Moż na w niej prze -
pro wa dzać róż ne go ro dza je te ra pie, re lak sa cję, na ukę i za ba wę. Pod sta wą jest
kre owa nie bodź ców od dzia ły wu ją cych na wzrok, słuch, do tyk, smak i węch.
Moż na to osią gnąć róż ny mi dro ga mi – dzię ki spe cjal nym efek tom au dio wi zu -
al nym, ze sta wom do te ra pii aro ma tycz no -mu zycz nej, sty mu la cji ukła du do ty -
ko we go itp. Sa la po ma ga też oso bom upo śle dzo nym umy sło wo w kon cen tra -
cji. Pro gram te ra pii do sto so wy wa ny jest in dy wi du al nie do po trzeb każ de go
dziec ka – wy ja śnia dy rek tor szko ły, Gra ży na Gó ral czyk.

Kon kur sy, kon kur sy…
Przed wa ka cja mi ucznio wie bra li udział w fi na łach licz nych

kon kur sów o bar dzo róż no rod nym cha rak te rze. Im prez tych by ło
w po wie cie wie le, tu tyl ko w te le gra ficz nym skró cie mo że my po -
dać in for ma cje o kil ku z nich, gra tu lu jąc ich zwy cięz com:
� W Gmin nym Ośrod ku Kul tu ry w Ru dziń cu z sie dzi bą w Po ni szo -
wi cach od był się „Frühlings fest der Kin der lie der 2008” – IV Re jo no -
wy Fe sti wal Pie śni i Pio sen ki Nie miec kiej dla Dzie ci i Mło dzie -
ży. I miej sca w po szcze gól nych ka te go riach za ję li: Na ta lia Go łą bek
ze Szko ły Pod sta wo wej nr 6 w Py sko wi cach, Ju lia Do rmann (SP
Rud no), Klau dia Kla ka z Gim na zjum w Ru dziń cu i Pau li na Imie la
(SP By ci na) oraz ze spo ły: Ti bia rum Scho la res i Zap pel band (oba z SP
Pniów), Mi ni Stars (SP By ci na) i Ze spół Wo kal ny z DKF Ka mie ni ca -
-Łu bie. Im pre za zor ga ni zo wa na zo sta ła przez DFK Pław nio wi ce,
GOK Ru dzi niec/Po ni szo wi ce oraz Ze spół Szkol no -Przed szkol ny
w Pław nio wi cach, od by wa ła się pod pa tro na tem wój ta gmi ny Ru dzi -
niec, sta ro sty gli wic kie go oraz Land sman n schaft Schle sien Lan de -
sver band Bay ern.
� V In te gra cyj ne Spo tka nia Te atral ne zor ga ni zo wa ne zo sta ły w Ki -
nie Ca si no w Knu ro wie przez gro no pe da go gicz ne oraz uczniów Ze -
spo łu Szkół Spe cjal nych w Knu ro wie. Na sce nie za pre zen to wa ły się
dzie ci i mło dzież z Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Knu ro wie oraz kla -
sy in te gra cyj ne z Miej skie go Przed szko la nr 13 w Knu ro wie, Miej -
skiej Szko ły Pod sta wo wej nr 2 w Knu ro wie, Miej skie go Gim na zjum
nr 2 w Knu ro wie oraz pen sjo na riu sze Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Za -
me czek” z Kuź ni Nie bo row skiej i uczest ni cy Warsz ta tów Te ra pii Za -
ję cio wej z Knu ro wa. Spe cjal na na gro da – Mi ni Oscar KLAUN – przy -
pa dła mło dym ar ty stom z Ze spo łu Szkół Spe cjal nych w Knu ro wie,
na to miast wszy scy uczest ni cy ode bra li licz ne na gro dy oraz dy plo my. 
� Sa bi na Sznu ra za ję ła I miej sce w kon kur sie fo to gra ficz nym „Po -
wiat gli wic ki wi dzia ny ocza mi mło de go Eu ro pej czy ka”. W na gro dę
wy je cha ła do Bruk se li na wy ciecz kę ufun do wa ną przez eu ro de pu to -
wa ne go Je rze go Buz ka. Pod czas uro czy sto ści w Sta ro stwie Po wia to -
wym w Gli wi cach wy róż nie nia ode bra li na to miast An na Fal kus
i Krzysz tof Preś, a or ga ni za to rzy kon kur su po gra tu lo wa li tak że Bar -
ba rze Świąt czak, Ce za re mu Ru si now skie mu, Alek san drze Ze me -
ła, Ewie Stel nach, San drze Lu kasz czyk i Syl wii Ko niecz ny. Kon -
kurs od by wał się pod pa tro na tem sta ro sty Mi cha ła Nie szpor ka, a zor -
ga ni zo wa ło go Sto wa rzy sze nie Fron da oraz Za rząd Po wia to wy
Związ ku OSP RP w Gli wi cach. 
� W sa li se syj nej Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach od był
się VIII Kon kurs Wie dzy o Po wie cie Gli wic kim „Wio sen ne im pre sje
w mo jej miej sco wo ści” tra dy cyj nie or ga ni zo wa ny przez Sta ro stwo
Po wia to we w Gli wi cach i Miej ską Szko łę Pod sta wo wą nr 2 w Knu ro -
wie. Pierw sze miej sce oraz pu char prze chod ni otrzy ma ła Szko ła Pod -
sta wo wa w Żer ni cy, dru gie miej sce przy pa dło pre zen ta cji uczen nic
Miej skiej Szko ły Pod sta wo wej nr 2 w Knu ro wie, a trze cie Szko le
Pod sta wo wej w Ta ci szo wie. Wszy scy uczest ni cy kon kur su za pro sze -
ni zo sta li na to miast na wy ciecz kę po po wie cie gli wic kim, o któ rej pi -
sze my na str. 1. 
� Po nad 1,5 tys. prac wpły nę ło na te go rocz ną edy cję kon kur su pla -
stycz ne go „Las w wio sen nych bar wach”, or ga ni zo wa ne go przez Nad -
le śnic two Ru dzi niec pod pa tro na tem pre zy den ta Gli wic oraz sta ro sty
gli wic kie go. Pod su mo wa nie kon kur su od by ło się w Cen trum Edu ka -
cyj nym im. Ja na Paw ła II w Gli wi cach. I miej sca w po szcze gól nych
ka te go riach za ję li: z mia sta Gli wi ce – Iga We iss, Ewa Kę dzio ra, Ka -
ro li na Dzie law ska, Me la nia Maj gier i Mag da le na Sta rzyń ska;
a z te re nu po wia tu – Jo an na Bu la, Piotr Karcz ma rek, Jes si ca Jan -
cze ro wicz, Ka ta rzy na Wol ke i Da mian Ku kliń ski.
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„Od li py do li py” – ta ką na zwę no sił bieg,
zor ga ni zo wa ny w Sta ni cy 14 czerw ca. Im pre za
od by wa ła się w ra mach ob cho dów 750-le cia
tej miej sco wo ści, któ re przy pa da w tym ro ku.

Na za wod ni ków i go ści cze ka ły licz ne atrak -
cje, przy go to wa ne na sta dio nie LKS, gdzie od -
by wał się fe styn to wa rzy szą cy bie go wi. By ły
wy stę py, tań ce i śpie wy, a tak że przed sta wie nia,
zaś gwiaz da im pre zy – Klau dia Chwoł ka da ła
praw dzi wy po pis pio sen ki bie siad nej. Uczest ni -
cy bie gu zo sta li na start za wie zie ni wo za mi za -
przę żo ny mi w ko nie, co sa mo w so bie by ło nie
la da fraj dą, zwa żyw szy, że po dro dze po dzi wiać
mo gli pięk ne wi do ki oko lic Sta ni cy. Gdy wy star -
to wa li, na przy stan kach w cza sie bie gu mie li trzy
za da nia. Pierw szym by ło skosz to wa nie mio du,
któ rym czę sto wa li cy ster si z po bli skie go za ko nu
w Ru dach Ra ci bor skich, bo stro ny te sły ną z do -
sko na łych pa siek. Dru gim był udział w se gre ga -
cji od pa dów, bo wiem w gmi nie Pil cho wi ce du żą
uwa gę przy wią zu je się do eko lo gii. Trze cie za -

da nie sta no wi ło za sa dze nie na tu tej szym uro czy -
sku li py, drze wa bę dą ce go sym bo lem Sta ni cy. 

W bie gu, któ ry nie miał cha rak te ru ry wa li za -
cji, ale wspól nej, in te gra cyj nej za ba wy, uczest ni -
czy ło osiem dru żyn z: DPS -u „Za me czek”
w Kuź ni Nie bo row -
skiej, Gli wic kie go
Ośrod ka Ada pta cyj ne -
go dla Dzie ci i Mło -
dzie ży, Ze spo łu Szkol -
no  -P rzed  szko l  ne  go
w Sta ni cy, DPS -
-u w Pil cho wi cach,
Klu bu Bie ga cza „So -
kół” w Knu ro wie
i „Unii” Kry wałd, Ślą -
skie go Sto wa rzy sze nia
In te gra cyj ne go w Wil -
czy, jed ne go z gli wic -
kich do mów dziec ka
oraz re pre zen ta cja sa -

mo rzą dow ców, w któ rej bie gli m.in. człon ko wie
Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go Mar cin Stron -
czek i Wal de mar Do mbek. Im pre za od by wa ła
się pod pa tro na tem ho no ro wym sta ro sty gli wic -
kie go Mi cha ła Nie szpor ka. (RG) 

Wil czań ski 
Pik nik Ogór ko wy

W tym ro ku pik nik od bę dzie się już po raz siód my. Im pre za jest po łą -
czo na z II Zlo tem Ślą skiej Ro dzi ny Bie siad nej. Wszyst ko dziać się bę dzie
na bo isku LKS „Wil ki” w miej sco wo ści Wil cza. Pik nik za pla no wa no na 15
sierp nia na go dzi nę 16.00.

W trak cie Pik ni ku wy stą pią ze spo ły: 16.10 „Ber na de ta i Przy ja cie -
le”; 17.00 „An drzej i miś”; 17.50 „B. A. R”; 18.40 „We so ły Ma soż”; 19.30
Kor ne la i Le szek Fi lec; 20.20 Ja cek Kie rok; 21.10 „Duo -Fe nix”; 22.00
Edek Si ko ra z Ze spo łu „Ed MANS” i Przy ja cie le; 22.50 „Sta ra Wia ra”
z Ko szę ci na; 23.40 „Re lax”. 

Tak ba wio no się w Wil czy przed ro kiem.

Gmin ny Tur niej So łectw
Tra dy cyj nie, bo już po raz szó sty, 20 lip ca w so łec twie Sta ni ca od bę dzie

się Gmin ny Tur niej So łectw. W tym ro ku we zmą w nim udział tak że so łec -
twa wcho dzą ce w skład Spi chle rza Gór ne go Ślą ska. W ra mach tur nie ju
prze wi dzia no na stę pu ją ce kon ku ren cje:

I. „Łeb ska Wieś” – su ma ob wo dów głów 7 za wod ni ków dru ży ny (wy gry -
wa naj wyż sza)

II. 5-7 mi nu to wy pro gram ar ty stycz ny (śpiew, ta niec, skecz, ka wa ły), 
nt.: „Na sze ko rze nie – na sza te raź niej szość”

III. Kon kurs tań ca „Od me nu eta do ra pa” 
(pre mio wa na bę dzie po my sło wość i wi do wi sko wość wy stę pu, wska za -
ny udział ca łej dru ży ny) 

IV. Bieg na trzech no gach, na pół met ku pi ło wa nie drze wa, po wrót do me -
ty (2 za wod ni ków, wy gry wa naj szyb szy)

V. Ska ka nie na pił kach z usza mi, na pół met ku ubi ja nie pia ny, po wrót
do me ty ska cząc na pił kach z usza mi 

VI. Bieg w stro ju ro bo czym (ogrod nicz ki, bu ty gu mo we, ko szu la, kask),
na pół met ku prze bra nie w strój pla żo wy, za ło że nie czep ka, go gli
i płetw, po wrót na me tę

VII. W cza sie prze rwy (mecz pa lan ta) dru ży ny przy go to wu ją „Hymn po -
chwal ny” dla Sta ni cy z oka zji 750-le cia, for ma do wol na, czas od czy ta -
nia nie dłuż szy niż mi nu ta.

Dru ży ny we wła snym za kre sie za bez pie cza ją:
- stro je ro bo cze i „pla żo we”, ze wszyst ki mi wy szcze gól nio ny mi ele men -

ta mi
- pi łę ręcz ną dwu oso bo wą. 

PO BIE GLI… OD LI PY DO LI PY

W prze rwie bie gu by ła oka zja, by skosz to wać cy ster skie go mio du. 
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G m i n a P y s k o w i c e
Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO www.pyskowice.pl

Tra dy cyj nie już naj lep szym uczniom py -
sko wic kich szkół oraz Ogni ska Pra cy Po zasz -
kol nej na gro dy i wy róż nie nia, a tak że po dzię -
ko wa nia dla na uczy cie li i dy rek to rów na uro -
czy stej przed wa ka cyj nej se sji Ra dy Miej skiej
wrę czy li bur mistrz Wa cław Kę ska oraz prze -
wod ni czą cy Ko mi sji Kul tu ry, Edu ka cji
i Spor tu – Ta de usz Sza frań ski.

Za osią gnię cia w kon kur sach przed mio to -
wych, in ter dy scy pli nar nych, ję zy ko wych i ar ty -
stycz nych oraz olim pia dach z Gim na zjum nr 1
na gro dzo no Jo lan tę Wa lasz czyk, Paw ła Mi ko -
sza, Aga tę Se ra fin, Ka ta rzy nę Ziem niak,
Krzysz to fa Dzia ło, Pa try ka Siu tę, Ka ro li nę
Ce glarz, An nę Kli mek, Ni ko lę Do miń czyk,
Mi ło sza Kieł czew skie go, Łu ka sza Paw la ka,
Mi cha ła Sto lar czy ka, To ma sza Wię cła wa, Pa -
try ka Czyp ka, Łu ka sza Rut kow skie go, Pa try -
ka Tka czew skie go, Kry sty nę Wil ko szew ską
i San drę Ko złow ską. 

Nie by wa łą wie dzą i osią gnię cia mi mo gą się
rów nież po chwa lić ucznio wie z Gim na zjum nr 2
w Py sko wi cach, lau re aci wie lu kon kur sów, fe sti -
wa li i prze glą dów: Pau li na Sza pi low ska, Be ata
Czer ner, Bar tło miej Tro ja now ski, An ge li ka
Am bro ziak, Ka ta rzy na Ko nar ska, Woj ciech
Szulc i Mi chał Kaź mier czyk.

Młod si ko le dzy i ko le żan ki ze szkół pod sta -
wo wych rów nież mo gę po szczy cić się wspa nia -
ły mi suk ce sa mi w mi nio nym ro ku szkol nym.
Z SP4 fi na list ka mi wie lu kon kur sów, prze glą -

dów i olim piad są: Ad rian na We chow ska,
Emi lia Ska liń ska, Wik to ria Za toń, Ju sty na
Tu szyń ska, An na Ru si now ska, Aga ta Pi te ra,
Mi chał Go li szew ski, Sa mu ela Sze li ga i To -
masz Ba tor. Z SP6 są to na to miast ucznio wie:
Adam Olech no, Pa weł Stow ski, An na Szla pa
i Pa try cja Ko zio łek. Z SP5: An na Skow ro nek,
Wik to ria Mo stow ska, Ni na Żar now ska, Ju -
sty na Ma śni ca, Pa try cja Po czkai i Ka mil
Klej ba. 

Ogni sko Pra cy Po zasz kol nej tak że mo że się
po chwa lić wspa nia ły mi osią gnię cia mi swo ich
uczniów: An ny Kli mek i Ma te usza War mu za,
a tak że Jo lan ty Grze bi no gi, Iza be li Paw let ko,
Ilo ny Ja wo rek, Dag ma ry Cierp ki, Kry sty ny
Ma za lik, Wio let ty Pla chy oraz Woj cie cha
Szul ca, To ma sza Ma ter ni, Ni ko li Do miń czyk
i Woj ciech Smyl. 

Spe cjal ne po dzię ko wa nia otrzy ma li rów nież
dy rek to rzy szkół: Ewa Šijak, Jo lan ta Ma ciąg,
An na Zwio rek -Rot ke gel, Gra ży na Pio trow -
ska i dy rek tor OPP An na Smyl, oraz na uczy cie -
le: Ka ta rzy na Ma kow ska, Ga brie la Bisz, An -
na Woź niak, Gra ży na Ka li tan, Mi ro sła wa
Kru piarz, Krzysz tof Ko ło dziej, Ka ta rzy na
Ada mow ska, Ka ta rzy na Ro ma nie wicz, Ka ta -
rzy na Ja rosz, Bo gna Ra kow ska, Jo an na Świę -
cik, Ire na Abra tań ska, Bo że na No wic ka, Ja -
dwi ga Gu rak, Ewa Rzeź nic ka, Ilo na Pa szek,
Da nu ta Mo stow ska, Jo an na Du dek, An na
Ru si now ska, Be ata Wy ka, Gra ży na Szczer ba,

Aga ta Bie lak, Be -
ata Kra sów ka
oraz Jo lan ta Łu -
ka sie wicz. 

W s z y s t  k i m
lau re atom ser -
decz nie gra tu lu je -
my tak wspa nia -
łych osią gnięć
i wie rzy my w dal -
sze suk ce sy
w nad cho dzą cym
ro ku szkol nym.
Pó ki co, ży czy my
uda nych i peł nych
słoń ca wa ka cji. 

Agniesz ka
Słysz

Wszyst kie dzie ci i mło dzież, któ re na wa ka -
cyj ne mie sią ce po zo sta ną w Py sko wi cach

na pew no nie bę dą się nu dzić. Jak co ro ku py sko -
wic ki sa mo rząd wspól nie z jed nost ka mi or ga ni -
za cyj ny mi Miej skim Ośrod kiem Kul tu ry i Spor -
tu, bi blio te ką oraz klu ba mi spor to wy mi przy go -
to wał prze bo ga tą ofer tę let nie go wy po czyn ku.
Tra dy cyj nie już za pla no wa no wy ciecz ki jed no -
dnio we do Wa do wic, In wał du, Stro nia Ślą skie go,
Czę sto cho wy, Olsz ty na, Za ko pa ne go, Ustro nia,
Szczyr ku, Zło te go Po to ku, Kra ko wa, a tak że
opol skie go ZOO i Mul ti ki na. Przy go to wa ne zo -
sta ły rów nież tur nie je te ni sa sto ło we go oraz prze -
łaj ko lar ski. In for ma cje do ty czą ce za pi sów moż -
na uzy skać w Wy dzia le Kul tu ry, Spor tu i Spraw
Spo łecz nych Urzę du Miej skie go w Py sko wi cach,
pok. 102 lub pod nr tel. (0-32) 332 60 77.

Wa ka cje 
bez nu dy 

Rów nie atrak cyj ne są dzie cię ce warsz ta ty
let nie przy go to wa ne przez Miej ski Ośro dek
Kul tu ry i Spor tu. Od by wać się bę dą w 5-dnio -
wych tur nu sach – od po nie dział ku do piąt ku
w go dzi nach od 9.00 do 15.00 W pro gra mie
m.in. warsz ta ty pla stycz ne, warsz ta ty wo kal ne,
za ję cia re kre acyj ne na Ha li Wi do wi sko wo -
-Spor to wej, wy jaz dy nad wo dę (ba sen i zjeż -
dżal nia). No wo ścią w tym ro ku są warsz ta ty ze
świa do mo ści ru chu, cykl spo tkań pod ha słem
WA KA CJE Z PI SMEM, czy li kurs ka li gra fii
oraz kurs tań ca YOU CAN DAN CE. MO KiS
za pra sza tak że na wy ciecz ki na Rów ni cę
i do Extre me Park oraz Ka mien ne go Mia sta
i Jo do wych Ja ski ni Lu baw ki. Za pi sy w se kre ta -
ria cie MO KiS – tel. (0-32) 233 25 34.

Mi ło śni ków ła mi głó wek, kon kur sów pla -
stycz nych i czy tel ni czych za pra sza my do dzie cię -
ce go od dzia łu Bi blio te ki Miej skiej oraz Fi lii nr 1. 

O to, by dzie cia ki i mło dzież nie stra ci ły
kon dy cji, za dba ły py sko wic kie klu by spor to we.
Przez ca łe wa ka cje od by wać się bę dą za ję cia
ru cho we, kur sy Ta ekwon -do, szkół ki pił ki noż -
nej i siat ko wej pił ki pla żo wej. 

Wszyst kich ser decz nie za pra sza my rów nież
na or ga ni zo wa ne fe sty ny lo kal ne, któ re od bę dą się 25
lip ca na pla cu za baw przy uli cy Trau gut ta oraz 16-17
sierp nia w Dzierż nie na bo isku spor to wym. Bliż sze
in for ma cje oraz szcze gó ło we pro gra my moż na zna -
leźć na stro nie in ter ne to wej www.py sko wi ce.pl oraz
na pla ka tach. Agniesz ka Ka zu bek

NA GRO DY DLA NAJ LEP SZYCH
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G m i n a R u d z i n i e c
Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO www.rudziniec.pl

Gmi na Ru dzi niec to miej sce wy jąt ko we. 17
so łectw two rzą cych tę gmi nę le ży wśród pięk -
nych kra jo bra zów – ma low ni czych pa gór ków
oto czo nych dłu gi mi pa sma mi la sów, wśród
mchów, pól i łąk. Jest to też jed na z naj więk -
szych gmin na te re nie wo je wódz twa ślą skie go.
Do dat ko wo od by wa się tu sze reg im prez,
na któ rych po pro stu war to być.

Zie mia ta za chwy ca nie tyl ko pięk ny mi za -
kąt ka mi do wy po czyn ku, ale i wie lo ma za pie ra -
ją cy mi dech w pier siach za byt ka mi. W każ dym
so łec twie na le żą cym do Gmi ny Ru dzi niec moż -
na zna leźć miej sce do od po czyn ku, a miej sco wa
lud ność chęt nie wi ta go ści na swo im te re nie.
W gmi nie tej są bar dzo do bre wa run ki do roz wo -
ju tu ry sty ki, na któ re wpły wa ją licz ne la sy, za -
byt ki oraz trzy zbior ni ki wod ne. Na szcze gól ną
uwa gę za słu gu je Je zio ro Pław nio wic kie – du że
i ma łe, któ re jest zna ko mi tym miej scem do upra -
wia nia wszel kich spor tów i uciech wod nych. 

Na te re nie gmi ny od by wa ją się licz ne im pre -
zy, któ re atrak cyj nym, cie ka wym oraz bo ga tym
pro gra mem ar ty stycz nym przy cią ga ją nie tyl ko
miesz kań ców gmi ny, ale przede wszyst kim go ści
spo za niej. Do cie kaw szych wy da rzeń te go ro ku
za li czyć moż na II Noc Świę to jań ską, któ ra od -

by ła się 22 czerw ca na pla ży Je zio ra Pław nio -
wic kie go. Im pre za by ła zor ga ni zo wa na przez
Gmin ny Ośro dek Kul tu ry, od by wa ła się pod pa -
tro na tem sta ro sty Po wia tu Gli wic kie go oraz
wój ta Gmi ny Ru dzi niec. Or ga ni za to rzy za pew -
ni li in te re su ją cy pro gram ar ty stycz ny, któ ry za -
wie rał m.in. pik nik ro dzin ny, ze tknię cie na uki
i dzie dzic twa kul tu ry z co dzien no ścią, wy stęp

gwiaz dy wie czo ru – ze -
spo łu TUR NIO KI, po ka -
zy ta necz ne, warsz ta ty ar -
ty stycz ne, spek takl ognia
oraz wie le in nych.

Ko lej nym waż nym
wy da rze niem bę dą Do -
żyn ki Gmin ne, któ re od -
bę dą się 14 wrze śnia.
W tym ro ku bę dą mia ły
miej sce w so łec twie Rud -
no. Roz pocz ną się uro -
czy stą Mszą Świę tą
Dzięk czyn ną, a wszyst kie
uro czy sto ści zwią za ne ze
Świę tem Plo nów odby -
wać się bę dą na bo isku
spor to wym LKS „Mło -

dość Rud no”. Prze wi dzia ny jest bo ga ty pro gram
ar ty stycz ny, któ ry za pew ni mi ły i atrak cyj ny
spo sób spę dze nia nie dziel ne go po po łu dnia
w gro nie naj bliż szej ro dzi ny i przy ja ciół. Szcze -
gó ło wy pro gram im pre zy bę dzie za miesz czo ny
na stro nie in ter ne to wej urzę du – www.ru dzi -
niec.pl, zo sta ną też wy wie szo ne pla ka ty z do dat -
ko wy mi in for ma cja mi.

Po nad to so łec two Rud no za pra sza 20 lip ca
na Fe styn So łec ki, 23 sierp nia w Ta ci szo wie od -
bę dzie się Po że gna nie La ta, 9 sierp nia w Klesz -
czo wie – Tur niej „Ulic” w Pił ce Noż nej, 14
wrze śnia w Che chle oraz 7 wrze śnia w Ru dziń -
cu od bę dą się Do żyn ki Wiej skie, 5 – 6 lip ca
w By ci nie – Fe styn Ko ściel ny, 31 sierp nia
w Łą czy – Do żyn ki So łec kie, 20 lip ca w Słup -
sku – Fe styn Ro dzin ny, 28 wrze śnia w Po ni szo -
wi cach – Ob cho dy 50 – le cia Szko ły Pod sta wo -
wej, 6 – 7 wrze śnia w Boj szo wie – Do żyn ki
Wiej skie i 3 sierp nia w Pław nio wi cach – Gmin -
ny Tur niej Old bo jów.

Ca ły ka len darz im prez o cha rak te rze kul tu ral -
no – spor to wo – re kre acyj nym do stęp ny jest
na stro nie in ter ne to wej Urzę du Gmi ny
– www.ru dzi niec.pl. Ser decz nie za pra sza my
do od wie dze nia na szej stro ny i za po zna nia się
z bar dzo in te re su ją cy mi, pla no wa ny mi wy da rze -
nia mi i im pre za mi w Gmi nie Ru dzi niec, w któ -
rych war to uczest ni czyć.

WY JĄT KO WE MIEJ SCE

Pod czas te go rocz nej No cy Świę to jań skiej nad Je zio rem Pław nio wic kim pusz cza no wian ki…

…był też wspa nia ły spek takl ognia.
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Imię 
dla gim na zjum

Spo łecz ność szkol na gim na zjum w So śni co -
wi cach 17 ma ja prze ży wa ła wiel kie świę to. No -
wo cze sna szko ła, któ ra zo sta ła od da na do użyt -
ku trzy la ta te mu, otrzy ma ła imię Unii Eu ro pej -
skiej. W uro czy sto ściach udział wzię li licz nie
za pro sze ni go ście, przed sta wi cie le urzę dów
cen tral nych, par la men ta rzy ści, sa mo rzą do wy,
de le ga cje gmin part ner skich z Nie miec i Czech,
przed sta wi cie le służb mun du ro wych. Wszy scy
mie li oka zję za po znać się z do rob kiem so śni co -
wic kie go gim na zjum, obej rzeć oko licz no ścio -
we wy sta wy i po dzi wiać wy stę py uczniów. Mi -
łym ak cen tem te go dnia by ło po sa dze nie so sny
ta bor skiej, któ ra zo sta ła wy ho do wa na z na sio na
po świę co ne go przez pa pie ża Be ne dyk ta XVI.
So snę po da ro wa li szko le le śni cy z Nad le śnic -
twa Ru dzi niec. 

Od sło nię cia pa miąt ko wej ta bli cy do ko na ła wi -
ce mi ni ster edu ka cji Kry sty na Szu mi las i bur -
mistrz So śni co wic Cze sław Ja ku bek.

Ra zem mo że my
wię cej

Pod ta kim ha słem od był się ko lej ny fe styn
in te gra cyj ny zor ga ni zo wa ny przez Dom Po mo -
cy Spo łecz nej „Osto ja” w So śni co wi cach.
Wśród wie lu wy stę pów naj bar dziej spodo ba ła
się in sce ni za cja przy go to wa na przez ze spół te -
atral ny „Ar le kin” dzia ła ją cy przy DPS „Osto -
ja”. Przy go to wa na przez pa nie Aga tę Do bek
i Wio let tę Ma nec ką ta necz na wer sja ba śni
o Ali ba bie i czter dzie stu roz bój ni kach wzbu dzi -
ła ogól ny za chwyt. 

KRÓT KO...
� Ksiądz Je rzy Pu deł ko ma w swo jej pa ra fii
dwa za byt ko we ko ścio ły. Dzię ki je go pra cy i za -
an ga żo wa niu pa ra fian są one w do sko na łym sta -
nie. Wy da rze niem na du żą ska lę by ło od kry cie
po li chro mii z XVII wie ku na ścia nach ko ścio ła
w Sie ra ko wi cach, któ re dzię ki za bie gom księ dza
uda ło się przy wró cić do daw nej świet no ści.
Dzia ła nia księ dza Je rze go Pu deł ko zo sta ły do ce -
nio ne przez mi ni stra kul tu ry i dzie dzic twa na ro -
do we go, któ ry od zna czył pro bosz cza Ra cho wic
Srebr ną Od zna ką za Opie kę nad Za byt ka mi.
Me da le zo sta ły wrę czo ne przez wi ce wo je wo dę
Ada ma Ma tu sie wi cza. Uro czy stość od by ła się
w Sa li Zło tej Ślą skie go Urzę du Wo je wódz kie go
w Ka to wi cach. 
� Stra ża cy za pra sza ją do „Mag da len ki”. 7
wrze śnia w le sie nie da le ko Two ro ga Ma łe go,
przy za byt ko wej ka pli cy św. Mag da le ny zo sta -
nie od pra wio na przez bi sku pa Ge rar da Ku sza
msza św. ja ko wo tum dzięk czyn ne za uga sze nie
wiel kie go po ża ru la su w ro ku 1992. Bę dzie to
już szes na ste spo tka nie stra ża ków na mszy, pod -
czas któ rej dzię ku ją za opie kę i mo dlą się
za zmar łych ko le gów.

� Gim na zja li ści wy jeż dża ją do Au strii. Te go -
rocz ny mię dzy na ro do wy obóz mło dzie żo wy od -
bę dzie się w Purg stall w Au strii. Obok mło dzie -
ży z So śni co wic bę dą w nim uczest ni czyć
ucznio wie szkół z Nie miec, Czech i Fran cji. Jak
co ro ku mło dzież z pię ciu za przy jaź nio nych
gmin bę dzie po zna wać kraj swo ich go spo da rzy,
po głę biać zna jo mość ję zy ka i za wie rać przy jaź -
nie, któ re czę sto są kon ty nu owa ne w do ro słym
ży ciu.
� Znisz czo ny pod czas dzia łań wo jen nych bu -
dy nek Szko ły Pod sta wo wej w Ko zło wie zo stał
od bu do wa ny w ro ku 1948. 60 le cie te go wy da -
rze nia by ło oka zją do spo tka nia się ab sol wen tów
i do licz nych wspo mnień, a tak że do wspa nia łej
za ba wy. Uczest ni cy spo tka nia szcze gól nie ser -
decz nie po wi ta li by łe dy rek tor ki szko ły: Ali nę
Grze siak i Ma rię Lech. Dzień dzi siej szy szko -
ły przy bli ży ła dy rek tor Ga brie la Mach nik.
Bur mistrz Cze sław Ja ku bek w swo im wy stą -
pie niu za uwa żył, że pla ców ka ta nie tyl ko od -
gry wa waż ną ro lę w edu ka cji dzie ci, ale jest tak -
że ośrod kiem ży cia kul tu ral ne go so łec twa. 

M i a s t o  S o ś n i c o w i c e
Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO www.sosnicowice.pl

Ka pi tu ła w tym ro ku „Zło tą So sną”, naj -
wyż szym wy róż nie niem przy zna wa nym przez
sa mo rząd So śni co wic uho no ro wa ła Gmin ny
Zwią zek Ochot ni czych Stra ży Po żar nych
Rzecz po spo li tej Pol skiej i miej sco we go przed -
się bior cę Zyg mun ta Ła ba ja. 

W uza sad nie niu przy zna nia na gro dy stra ża -
kom czy ta my, że jest to or ga ni za cja ak tyw nie
i ofiar nie uczest ni czą ca w wal ce z wszel kie go
ro dza ju ka ta kli zma mi, sku tecz nie ra tu ją ca ży cie
i mie nie miesz kań ców. Zyg mun ta Ła ba ja wy -
róż nio no przede wszyst kim za otwar cie na po -
trze by dru gie go czło wie ka, wspo ma ga nie tych,
któ rzy są w po trze bie i pro mo cję gmi ny.

Lau re aci ode bra li na gro dy z rąk prze wod ni -
czą cej ra dy miej skiej Re gi ny Bar giel i bur mi -
strza Cze sła wa Ja kub ka w trak cie ob cho dów
Świę ta Mia sta. 

Te go rocz ne świę to Mia sta mia ło szcze gól -
ny cha rak ter, gdyż wią za ło się ze 120 rocz ni cą
po wsta nia ochot ni cze go ru chu stra żac kie go
w gmi nie So śni co wi ce. Naj bar dziej za słu że ni
stra ża cy zo sta li od zna cze ni za za słu gi dla po -
żar nic twa. Stra ża ków swo ją obec no ścią
na uro czy sto ści za szczy ci li: ksiądz bi skup Ge -
rard Kusz, wi ce mi ni ster Kry sty na Szu mi las,
sta ro sta po wia tu gli wic kie go Mi chał Nie szpo -
rek, prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie -
go Ta de usz Ma mok, wi ce pre zes za rzą du Od -
dzia łu Wo je wódz kie go OSP RP An drzej
Grze nia.

W związ ku z 120 rocz ni cą po wsta nia stra ży
po żar nej nada niem sztan da ru zo sta ła uho no ro -
wa na jed nost ka z Sie ra ko wic. Uro czy sto ści
zwią za ne z tym wy da rze niem od by ły się 7
czerw ca.

WY RÓŻ NIE NI 
„ZŁO TĄ SO SNĄ”
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Miasto  i  Gmina Toszek

Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO www.toszek.pl

Zna czą cym dla Gmi ny To szek wy da rze -
niem by ła uro czy stość nada nia imie nia Ire ny
Sen dler to szec kie mu Gim na zjum, któ ra od by -
ła się w 29 ma ja.

Ire na Sen dler (z do mu Krzy ża now ska) uro -
dzi ła się w lu tym 1910 r. w War sza wie. W cza -
sie II woj ny świa to wej ura to wa ła ok. 2,5 tys. ży -
dow skich dzie ci, wy pro wa dza jąc je z get ta.
W 1965 r. za swo ją dzia łal ność otrzy ma ła nada -
wa ny przez je ro zo lim ski in sty tut Yad Va shem ty -
tuł „Spra wie dli wy wśród na ro dów świa ta”.
W ro ku 2007 no mi no wa no ją do Po ko jo wej Na -
gro dy No bla.

W uro czy sto ści nada nia Gim na zjum w Tosz -
ku imie nia Ire ny Sen dler uczest ni czy li zna mie ni -
ci go ście, m.in. am ba sa dor Izra ela w Pol sce Da -
vid Pe leg, kon sul ge ne ral ny USA w Kra ko wie
Su san Par ker -Burns, kon sul Re pu bli ki Fe de -
ral nej Nie miec w Opo lu – Lu dwig Neu dor fer,
bi skup Die ce zji Gli wic kiej ks. Ge rard Kusz,

wi ce wo je wo da Adam Ma tu sie wicz, sta ro sta
gli wic ki Mi chał Nie szpo rek, wi ce sta ro sta Sła -
wo mir Adam czyk, przed sta wi cie le lo kal nych
władz sa mo rzą do wych i oświa to wych, pre zes
Fun da cji Or Cha im Ja ro sław Ba nys, re pre zen -
tant Mi cha ela Schu dri cha – na czel ne go ra bi na
Pol ski, prze wod ni czą cy Gmi ny Ży dow skiej
w Ka to wi cach Wło dzi mierz
Kac, pre zes Fun da cji „Mam Ma -
rze nie” Piotr Pi wo war czyk, Ho -
no ro wy Ko mi tet Or ga ni za cyj ny
uro czy sto ści – m. in. Kon stan ty
Ge bert i na uczy ciel hi sto rii
Grze gorz Ka miń ski (ini cja tor
nada nia szko le imie nia Ire ny
Sen dler). Od czy ta no tak że list
pre zy den ta RP Le cha Ka czyń -
skie go, któ ry ob jął przed się wzię -
cie swo im pa tro na tem. Go ściem
spe cjal nym, od sła nia ją cym ta bli -

cę pa miąt ko wą, by ła Ja ni na Zgrzemb ska – cór -
ka Ire ny Sen dler. 

Uro czy sto ści roz po czę ły się mszą św. ce le -
bro wa ną przez bi sku pa Ge rar da Ku sza. Dal sza
część uro czy sto ści od by ła się w szko le. Jej czę -
ścią by ła przy go to wa na przez uczniów gim na -
zjum pre zen ta cja oko licz no ścio wa.

Uda ne Bre we rie 
War to by ło wy brać się do Tosz ka na im pre zę hi sto rycz ną pt. „Bre -

we rie To szec kie, czy li hi sto ria o księż nej Ju dy cie co mę ża szu ka ła”. By -
ła oka zja, by po znać prze szłość to szec kie go zam ku i przyj rzeć się ży -
ciu sta ro pol skie go ry cer stwa.

Na dzie dziń cu zam ku sta nę ły kra my rze mieśl ni cze, pro wa dzo ne by ły
warsz ta ty tań ca daw ne go, kon cert dał Ze spół Ti bia rium Scho la res. Przede
wszyst kim zo ba czyć moż na jed nak by ło czte ry ak ty wi do wi ska, in spi ro wa -
ne go le gen dą o księż nej Ju dy cie Ma zo wiec kiej, któ ra w XIII wie ku,
po stra cie mał żon ka Miesz ka II Oty łe go, przez pięć lat miesz ka ła na zam -
ku w Tosz ku i szu ka ła do bre go kan dy da ta na mę ża. Przed sta wie nie prze -
pla ta ły kon kur sy ry cer skie, po ka zy tań ców daw nych, kon cer ty i tur niej
kon ny. Im pre zie to wa rzy szy ła wy sta wa stro jów śre dnio wiecz nych i re ne -
san so wych oraz po ka zy rze miosł daw nych. Bre we rie To szec kie ob ję te zo -

sta ły pa tro na tem
ho no ro wym sta ro -
sty gli wic kie go
Mi cha ła Nie -
szpor ka oraz bur -
mi strza Tosz ka
Jac ka Za rzyc kie -
go. 

Bo ha ter ka te go -
rocz nych Bre we -
rii, Ju dy ta Ma zo -
wiec ka.

WA KA CJE NA ZAM KU
Jak co ro ku Cen trum Kul tu ry „Za mek w Tosz ku” dla wszyst kich dzie ci

z Mia sta i Gmi ny To szek or ga ni zu je za ję cia w okre sie wa ka cji.
W tym ro ku wa ka cje od by wa ją się pod ha słem Klub Ma łe go Glob -

tro te ra. Dla dzie ci prócz tra dy cyj nych za jęć, tj. za baw i kon ku rów za -
pla no wa ne zo sta ły wy ciecz ki pie sze, raj dy ro we ro we i wy ciecz ki au to -
ka ro we. Już pierw sze go lip ca po dróż nik Le szek Szcza sny za pre zen to -
wał slaj dy z po dró ży po Tur cji. Dla wszyst kich mło dych tu ry stów za -
mek przy go to wał warsz ta ty świa do mej tu ry sty ki pro wa dzo ne przez
prze wod ni ków gli wic kie go od dzia łu PTTK. Warsz ta ty nie tyl ko bę dą
pro wa dzo ne na zam ku, ale tak że w Ko tu li nie, Pa czy nie i Pnio wie. Za -
ję cia od by wa ją się od po nie dział ku do piąt ku w godz. od 9.00
do 14.00.

Wszyst kie in for ma cje zna leźć moż na na pla ka tach i w CK,, Za mek
w Tosz ku” – tel. 032 233 44 93 lub u ko or dy na to ra pro jek tu wa ka cyj ne go,
Bar ba ry Ska wiń skiej, tel. 600 045 206.

Suk ces so łectw
Sa tys fak cję spra wi ły suk ce sy dwóch so łectw: Cio cho wic i Pa czy ny,

któ re wzię ły udział w kon kur sie „Przed się wzię cia Od no wy Wsi”. So łec twu
Cio cho wi ce przy zna no 20 000 zł na bu do wę wiej skie go pla cu za baw, a Pa -
czy nie rów nież 20 000 zł na re ali za cję pro jek tu kom plek so we go Cen trum
Re kre acyj no -Spor to we go.

PA TRON KĄ IRE NA SEN DLER

Cie płe sło wa do uczest ni ków uro czy sto ści skie ro wa ła cór ka Ire -
ny Sen dler. 
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Wstę ga prze cię ta
Na resz cie do -

cze ka li śmy się
w Wie low si no -
wej sie dzi by
Urzę du Gmi ny,
któ rej otwar cie
o d  b y  ł o  s i ę  6
czerw ca. W uro -
czy sto ści wzię li
udział: przed sta -
wi ciel władz Po -
wia tu Gli wic -
kie go Mar cin
Stron czek, by ły
wójt gmi ny Ry szard Osdar ty, kie row nik od dzia łu KRUS w Gli wi cach
Kry sty na Krę giel, rad ni gmi ny, kie row ni cy jej jed no stek or ga ni za cyj nych,
soł ty si oraz pra cow ni cy urzę du.

Po prze mó wie niach i uro czy stym prze cię ciu wstę gi wszyst kie po miesz -
cze nia zo sta ły po świę co ne przez pro bosz cza Pa ra fii Naj święt szej Ma rii
Pan ny w Wie low si, na to miast wójt gmi ny Gin ter Skow ro nek opro wa dził
go ści po ca łym bu dyn ku. 

Po sta ra my się, aby obec na sie dzi ba urzę du by ła miej scem przy ja znym
dla miesz kań ców i po zwa la ła na spraw ne i bez pro ble mo we za ła twia nie
spraw. Ma my rów nież na dzie ję, że przy cią gnie do na szej gmi ny in we sto -
rów oraz oso by, któ re chcia ły by osie dlić się tu taj na sta łe, po nie waż wi ze -
ru nek gmi ny świad czy o jej go spo da rzu.

Tak więc ser decz nie za pra sza my do Wie low si!

ŚLĄ SKI KA TYŃ
Ta uro czy stość, upa mięt nia ją ca wy da rze nia z wrze śnia 1946 ro ku, do -

star cza uczest ni kom wzru szeń i re flek sji nad lo sem 200 żoł nie rzy be stial -
sko po mor do wa nych na te re nie obec ne go re zer wa tu przy ro dy Hu ber tus
opo dal so łec twa Dą brów ka. I cho ciaż nie od na le zio no w tym miej scu istot -
nych śla dów zbrod ni, to jed nak z re la cji cu dem oca la łych świad ków wy ni -
ka, że Hu ber tus jest miej scem tra ge dii. Dla upa mięt nie nia tych wy da rzeń
na po la nie le śnej sta nął Krzyż Pa mię ci i Po jed na nia, pod któ rym rok rocz -
nie od by wa się msza świę ta i Apel Po le głych. Or ga ni za to rem uro czy sto ści
jest Zwią zek Żoł nie rzy AK i wójt Gmi ny Wie lo wieś, a uczest ni czą w niej
kom ba tan ci, woj sko wi, przed sta wi cie le władz wo je wódz kich, po wia to -
wych i sa mo rzą do wych. W tym ro ku na uro czy sto ści rocz ni co we oraz krót -
ką lek cję hi sto rii za pra sza my 27 wrze śnia.

VIK TO RIE 
dla naj lep szych

W ro ku bie żą cym po raz pierw szy 11 czerw -
ca od by ła się uro czy stość wrę cze nia sta tu etek
Vik to rii naj zdol niej szym te go rocz nym ab sol -
wen tom szkół pod sta wo wych i gim na zjum. Po -
my sło daw cą im pre zy i fun da to rem sta tu etek
był wójt Gmi ny Wie lo wieś Gin ter Skow ro -
nek. 

W uro czy sto ści oprócz 60 wy róż nio nych ab -
sol wen tów udział wzię li: se kre tarz Urzę du
Gmi ny Wie lo wieś Ewa Do dak, dy rek to rzy
szkół oraz wy cho waw cy. Po czę ści ofi cjal nej
mło dzież i go ście za pro sze ni zo sta li na cia sto
i sok. Ma my na dzie ję, że mło dzież do ce nio na
w ten spo sób za wzo ro wą na ukę jesz cze bar -
dziej zmo bi li zu je się do dal szej pra cy na ko lej -
nych eta pach edu ka cji. Po sta ra my się, aby spo -
tka nia z ab sol wen ta mi sta ły się tra dy cją w na -
szej gmi nie. 

Ko mi tet Ho no ro wy ob cho dów 780-le cia Ra do ni
przy współ pra cy

Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry w Wie low si.
ma za szczyt za pro sić

Sza now nych Czy tel ni ków na
Ob cho dy 780-le cia wsi Ra do nia, 

któ re od bę dą się w dniach 19 i 20 lip ca 2008 r.
na bo isku spor to wym LKS „ZRYW” Ra do nia

Za pew nia my wie le atrak cji!
S o ł  t y s R a  d a  S o  ł e c  k a R a d  n i

XI DNI WIE LOW SI
Im pre za przy pa da rok rocz nie na 15-16-17

sierp nia. W związ ku z tym, że la to sprzy ja or ga -
ni za cji im prez ple ne ro wych, DNI WIE LOW SI
są wła śnie im pre zą kul tu ral no -roz ryw ko wą
w ple ne rze. Pod czas trzy dnio we go fe sty nu bie -
siad ne go, któ ry od bę dzie się w kom plek sie re -
kre acyj no -spor to wym przy gim na zjum, kon cer -
to wać bę dą na stę pu ją ce ze spo ły: or kie stra mło -
dzie żo wa, ze spół „Szla gier Ma szy na”, „Dwa

Kam ra ty”, „Mi ka do New For You” oraz „King
Si ze”. 

Po nad to 15 sierp nia w Wie low si od by wa się
od pust. Go spo dy nie szy ku ją od święt ny obiad
– klo ski slon skie, ro la da i mo dro ka pu sta. Wier -
ni ze sku pie niem uczest ni czą w su mie od pu sto -
wej, a dzie ci ma ją oka zję do za ku pów pod bu da -
mi. Na to miast po po łu dniu wie low sia nie wraz ze
swo imi go ść mi tłum nie po dą ża ją na fe styn. Nie
po zo sta je więc nic in ne go, jak tyl ko za pro sić
wszyst kich na te go rocz ne Dni Wie low si! 

Od le wej: Gin ter Skow ro nek, Mar cin Stron czek, Ry -
szard Osdar ty. 
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Pre zen tu je my ko lej ny prze pis na po tra wę na -
gro dzo ną w kon kur sie „Da nie Ro ku Spi chle rza”,
któ ry zor ga ni zo wa ny zo stał w ub. ro ku w Sta ni -
cy (gm. Pil cho wi ce). Prze pis na pi sa ny jest
po ślą sku i do dat ko wo sta no wi pysz ną ry mo -
wan kę!

Pół szklon ki ha wer flo ków, cu kru 2 ły żecz ki,
ra zem po spo łu wsy pać do mi secz ki.
Po tym do dać ły żecz ka ka kao, 

na ko niec kwa śnyj śmie ton ki
nie ma ło.
Styk nie to yno tro cha wy miy szać 
i już mo my masz kyt „pal ce li zać” 

Na ta kie masz ky ty się śmie ton ka 
mat ce pod biy ra ło, 
jak by ło w do mu dzie cek ku pa,
to i ma sła po tym by ło ma ło.

Ber na de ta Su li ga 

Spi chle rzo we smaki
Hawerflokowy maszkyt

Wio sną te go ro ku w Py sko wi cach od by ła
się im pre za hi sto rycz na „Le gen dy Py sko wic -
kie, czy li opo wieść o Bia łej Da mie z Karcz my
Ger ma nia”. Przy po mnia no w ten spo sób
miej sco wą hi sto rię, prze ka zy wa ną z po ko le -
nia na po ko le nie. Po ni żej za miesz cza my le -
gen dę, na pod sta wie któ rej pow sta ło to barw -
ne wi do wi sko ple ne ro we. 

W Py sko wi cach był ho tel „Ger ma nia” na le -
żą cy do pa ni Szolc. Daw niej ho tel ten był ma łą
pi wiar nią, gdzie mo gli no co wać po dró żu ją cy,
po tem się po więk szył i roz bu do wał. Je go wła -
ści ciel ka nie by ła do brą pa nią – wraz ze wzro -
stem bo gac twa ob cho dzi ła się co raz bar dziej
nie ludz ko ze swy mi słu żą cy mi. Zna na też by ła
z te go, że ob rzu ca ła że bra ków wy zwi ska mi i by -
ła bar dzo ską pa. Kie dy umar ła, jej du sza nie mo -

gła za znać spo ko ju – błą ka ła się no ca mi po obej -
ściu. Odzia na w śmier tel ny strój zja wa opusz -
cza ła o pół no cy trum nę i snu ła się po do mu, go -
rzel ni i staj ni. Mó wi ła o tym z nie po ko jem
miesz ka ją ca w swej iz deb ce w staj ni słu żą ca,
któ ra za uwa ży ła du cha. Tak że i woź ni ca sły szał
o pół no cy w skła dzie z pi wem to cze nie be czek,
cho ciaż ni ko go tam nie by ło. 

Gdy zmar łą po cho wa no, w do mu uci chło i jej
duch się tu wię cej nie po ja wiał. Czę sto jed nak
zja wa w no cy błą dzi ła po mie ście – sia da ła
wów czas na ław ce przed do mem, po czym zni -
ka ła. Kie dyś straż nik noc ny roz po znał w snu ją -
cym się du chu zmar łą wła ści ciel kę i za py tał:
„Co chcesz ode mnie, ko bie to?”, duch jed nak
nic nie od po wie dział. Po tem zja wa po ja wi ła się
w ko ście le na mszy świę tej za du szę zmar łych.

Póź niej nikt jej wię cej nie wi dział
i ni gdy nie po ja wi ła się w ho te lu.
Kie dy jed nak wie le lat póź niej za wa -
li ła się część ho te lu, to lu dzie ten
wy pa dek przy pi sa li du cho wi zmar łej
daw niej wła ści ciel ki. Jak się osta -
tecz nie oka za ło, tym „du chem” by li
zło dzie je, któ rzy w ten spo sób wy -
kra da li zło to miesz kań com…

Wła ści ciel ka ho te lu „Ger ma nia”
otwo rzy ła w tym ro ku wraz z bur mi -
strzem Wa cła wem Kę ską „Le gen dy
Py sko wic kie”. 

W krę gu le gend

PYSKOWICKA
BIAŁA DAMA

Wy graj lot szy bow cem!
Co przed sta wia to zdję cie? Gdzie zo sta ło

zro bio ne? Spo śród osób, któ re na ad res na -
szej re dak cji na de ślą do 18 sierp nia pra wi -
dło we od po wie dzi na te py ta nia, wy lo su je my
dwie, a na gro dą dla nich bę dzie lot szy bow -
cem. Lot od bę dzie się nad te re nem po wia tu
gli wic kie go, bę dzie więc oka zja, by z wy so -
ko ści zo ba czyć naj bar dziej uro kli we miej sca
na szej Ma łej Oj czy zny. Do dat ko wo szy bow -
cem ste ro wać bę dzie wi ce sta ro sta Sła wo mir
Adam czyk, któ ry od lat jest wier ny swe mu
hob by – szy bo wa niu w prze stwo rzach. Za -
chę ca my do udzia łu w kon kur sie!

ŚLON SKO DU SZA
Ja ko jest dzi sioj ta ślon sko du sza? 
Ciynż ko łod god nońć – przi znać to mu sza 
Wiym że spo lsz czo no jest chnet w ca ło ści 
Durś jed nak won gel na dnie jej go ści 
Kajś tam w cze lu ściach ciyn giym sie kry je 
I choć wy lo li już nań po my je 
Ło ne mu niy som w sta nie za szko dzić 
Tyn won gel cze ko by sie ło dro dzić 
Jest jak ry ce rze kajś spod Gie won ta 
Sta nie ło grze je po sprzon to w kon tach 
Po tym roz bły śnie nom na Eu ro pa 
Kto go ło bu dzi? Szu kej my cho pa!!!

Bro ni sław Wą tro ba


