
Niezwykle uroczysty charakter mia-
ły IX Dożynki Województwa Śląskiego, które
odbyły się 21 września w Stanicy (gmina Pil-
chowice). Dożynkowymi bochnami chleba,
upieczonymi ze zboża wyrosłego w tym roku
na terenie powiatu gliwickiego, obdzieleni zo-
stali m.in. przedstawiciele władz państwo-
wych i wojewódzkich.

Tego dnia świętowano w Stanicy od rana
do późnej nocy. Imprezę o godz. 10 rozpoczął
występ zespołów ludowych oraz otwarcie
dwóch wystaw: maszyn rolniczych i ekologicz-
nej. Była także okazja do podsumowania i wrę-
czenia nagród w dwóch konkursach towarzyszą-
cych dożynkom: „Bezpieczna praca w gospo-
darstwie rolnym i wykorzystanie dotacji UE”
zorganizowanym przez Placówkę Terenową
KRUS w Gliwicach oraz „Dożynkowych koron
czar” Powiatowej Biblioteki Publicznej. Na za-
kończenie tej części imprezy gratulacje i piękny
bukiet słoneczników złożył na ręce sołtyski Sta-
nicy, Jolanty Kowol, starosta gliwicki Michał
Nieszporek. Sołectwo obchodzi w tym ro-

ku 750-lecie i znane jest z licznych inicjatyw
społecznych oraz aktywności mieszkańców.

Podniosły charakter miała Msza Św. Dożyn-
kowa odprawiona następnie w kościele pw. św.
Marcina w Stanicy przez ks. biskupa Gerarda
Kusza. Został na niej poświęcony chleb, wypie-
czony w tegorocznych plonów, a także symbo-
liczne dary ołtarza, wniesione do kościoła przez
starostów dożynek – Teresę Krzon i Jerzego
Pacię. Po mszy w stronę boiska w Stanicy ruszył
długi i barwny korowód.

Oficjalną część na boisku rozpoczęło odśpie-
wanie Hymnu Państwowego oraz Roty. Przyby-
łych gości dożynkowych przywitał wójt Gminy
Pilchowice, Wilhelm Krywalski. Byli wśród
nich m.in. przedstawiciel Kancelarii Prezydenta
RP Marek Surmacz, wojewoda śląski Zyg-
munt Łukaszczyk i wicemarszałek Marian
Ormaniec, a także gospodarze gmin wchodzą-
cych w skład powiatu gliwickiego. Wszystkich
symbolicznymi bochnami chleba obdzielili sta-
rostowie dożynek.
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Od le wej: bur mistrz gmi ny So śni co wi ce Cze sław Ja ku bek, se kre tarz mia sta Knu rów An na Kar wot,
sta ro ści na do ży nek Te re sa Krzon, pre zes Ślą skiej Izby Rol nej Ro man Wło darz, przed sta wi ciel Kan -
ce la rii Pre zy den ta RP Ma rek Sur macz, wójt gmi ny Pil cho wi ce Wil helm Kry wal ski, sta ro sta gli wic -
ki Mi chał Nie szpo rek, wi ce mar sza łek woj. śl. Ma rian Or ma niec, wo je wo da ślą ski Zyg munt Łu -
kasz czyk. 

Dro dzy Czy tel ni cy!
W tym nu me rze do mi nu je te mat do ży nek.

Za na mi bo wiem szcze gól ny czas, gdy po żni -
wach wszy scy cie szą się z ze bra nych plo nów.
W tym ro ku po raz pierw szy w hi sto rii Po wia -
tu Gli wic kie go by li śmy go spo da rza mi do ży -
nek wo je wódz kich, o czym pi sze my obok.
Świę ta plo nów or ga ni zo wa ły też w tym cza sie
licz ne gmi ny i so łec twa na na szym te re nie,
z cze go rów nież zda je my re la cje w tym wy da -
niu „Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go“. Po za
tym wspo mi na my la to, któ re już nie ste ty ma -
my za so bą, za glą da my do na szych szkół i od -
no to wu je my naj waż niej sze wy da rze nia mi ja -
ją ce go mie sią ca. Za chę ca jąc do prze czy ta nia
ga ze ty, ży czę mi łej lek tu ry!

Ro ma na Goz dek

WO JE WÓDZ KI 
BO CHEN CHLE BA

PO DZIE LO NY



25 wrze śnia rad ni ze bra li się na XXVI se sji Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go. Pierw sza część ob rad to czy ła się jak
zwy kle w sa li se syj nej sta ro stwa, dru ga mia ła cha rak ter
wy jaz do wy.

Uro czy stym ak cen tem by ło wrę cze niu Jó ze fo wi
Brze zi nie na gro dy „Be ne Me ri tus”, o czym wię cej prze -
czy tać moż na na stro nie 3 te go wy da nia „Wia do mo ści
Po wia tu Gli wic kie go”. Mnie tym mi lej by ło wrę czać te -
go rocz ne mu lau re ato wi tę na szą po wia to wą na gro dę, bo
jest on sa mo rzą dow cem z krwi i ko ści. 

W pro gra mie se sji po za zwy cza jo wy mi punk ta mi po -
rząd ku ob rad zna la zły się czte ry uchwa ły, przy ję te przez
rad nych. Pierw sza do ty czy ła zmian w Re gu la mi nie Pra -
cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. Dru ga – przy stą pie nia po -
wia tu do pro jek tu sys te mo we go „Na uka dro gą do suk ce -
su na Ślą sku” w ra mach Pod dzia ła nia 9.1.3 PO KL „Po -
moc sty pen dial na dla uczniów szcze gól nie uzdol nio -
nych”. Trze cia to pro jekt zmian w te go rocz nym bu dże cie
po wia tu. Czwar ta uchwa ła uchy li ła przy ję tą 28 sierp nia
uchwa łę, zle ca ją cą Ko mi sji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
zba da nie za rzu tów, przed sta wio nych w skar dze dy rek to -
ra MOPS -u w Knu ro wie na dzia ła nia dy rek to ra tam tej -

sze go ZOZ -u. Po przed nio przy ję ta uchwa ła zo sta ła
uchy lo na, bo wiem dy rek tor ka MOPS -u wy co fa ła swą
skar gę. Spra wa przy kra – i do brze, że za koń czy ła się po -
lu bow nie.

Se sja w du żej mie rze po świę co na by ła spra wom eko -
lo gii i ochro ny śro do wi ska. Przed sta wio na na niej zo sta -
ła pre zen ta cja pt. „Za so by przy rod ni cze po wia tu gli wic -
kie go i ich pro mo cja”, przy go to wa na przez Wy dział
Roz wo ju i Pro mo cji oraz Wy dział Ochro ny Śro do wi ska,
Rol nic twa i Le śnic twa Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi -
cach. O wa lo rach przy rod ni czych nie daw no utwo rzo ne -
go re zer wa tu Las Dą bro wa mó wił Wal de mar Szen de ra.
Na stęp nie, w czę ści wy jaz do wej se sji, zor ga ni zo wa nej
przez Nad le śnic two Ru dzi niec, rad ni uda li się na te re ny
le śne. Wzię li udział w szko le niu z za kre su edu ka cji wraz
z pre zen ta cją za so bów przy rod ni czych po wia tu i ich pro -
mo cją, któ re od by ły na te re nie szkół ki le śnej w Ra cho -
wi cach.

Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go 
TA DE USZ MA MOK
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– Ostat ni czas ob fi to wał w sa mo rzą -
do we part ner skie wi zy ty.

– Tak, od by li śmy ich kil ka, od wie dza -
jąc się wza jem nie z na szy mi za przy jaź nio -
ny mi po wia ta mi. W lip cu de le ga cja na sze -
go po wia tu go ści ła na uro czy stej se sji we
Fre iber gu, in au gu ru ją cej po wsta nie no we -
go two ru ad mi ni stra cyj ne go – Po wia tu
Mit tel sach sen, w skład któ re go wszedł
nasz part ner ski Po wiat Fre iberg. We wrze -
śniu od wie dzi li śmy Puck, o czym prze czy -
tać moż na w tym wy da niu „Wia do mo ści
Po wia tu Gli wic kie go”.

– Czy by ła to owoc na wi zy ta?
– Mia ła bar dzo ro bo czy cha rak ter. Od -

wie dzi li śmy m.in. szpi tal w Puc ku, przyj -
rze li śmy się funk cjo no wa niu tam tej szej bi -
blio te ki po wia to wej, sys te mo wi po mo cy
spo łecz nej, ochro nie śro do wi ska. To bar -
dzo cen na wy mia na do świad czeń.

– W ostat nich dniach z ko lei od wie -
dzi li nas go ście z Po wia tu Fre iberg. 

– De le ga cja part ner skie go po wia tu to -

wa rzy szy ła nam w tak waż nym wy da rze -
niu, jak do żyn ki wo je wódz kie or ga ni zo -
wa ne w na szym po wie cie. O tym tak że jest
in for ma cja w tym nu me rze ga ze ty. 

– Współ pra ca z Fre iber giem za owo -
co wa ła za pro sze niem na kon fe ren cję
w Au strii.

– Jest ona or ga ni zo wa na w ra mach unij ne -
go pro jek tu CHAN CE, czy li „szan sa”. Re gion
Fre iberg re ali zu je go ra zem z dwo ma in ny mi
re gio na mi – East sy rią w Au strii i Sa ta kun tą
w Fin lan dii. Wspól nie pod ję ły one dzia ła nia,
ma ją ce na ce lu wzmoc nie nie si ły go spo dar -
czej oraz po pra wę sy tu acji zwią za nej z za -
trud nie niem. Nas za pro szo no na koń co wą
kon fe ren cję, w ce lu po in for mo wa nia o re zul -
ta tach pro jek tu i prze dys ku to wa nia przy szłe -
go po dej ścia do roz wo ju re gio nal ne go oraz
po my słów na wspól ne pro jek ty. Kon fe ren cja
od bę dzie się 16 paź dzier ni ka w East sy rii. 

– Ży czę więc owoc nych ob rad i wie lu
ko rzy ści dla Po wia tu Gli wic kie go.

Roz ma wia ła: RO MA NA GOZ DEK 

Nie tyl ko na
unij ne te ma ty

Spra wom pro jek tów unij nych, któ re są
re ali zo wa ne przez po wiat i pla no wa ne
do re ali za cji, po świę co ne by ło ostat nie po -
sie dze nie Ko mi sji Ochro ny Śro do wi ska,
Roz wo ju i Pro mo cji Ra dy Po wia tu Gli -
wic kie go. Rad ni za po zna li się ze spra woz -

da niem na ten te mat, przed sta wio nym
przez Jo an nę Pik tas, na czel nicz kę Wy -
dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji Sta ro stwa Po -
wia to we go. Dys ku to wa li o tym, jak w naj -
bar dziej sku tecz ny spo sób wy ko rzy stać
szan se, stwa rza ne przez unij ne pro gra my.
W cza sie po świę co nym spra wom bie żą -
cym sta ro sta przed sta wił kwe stie, zwią za -
ne z funk cjo no wa niem służ by zdro wia.
Prze wod ni czą cy ko mi sji An drzej Ku rek
zdał krót ką re la cję z po by tu w Po wie cie

Puc  k iem.
Rad ni py -
ta li też
o pla ny
wy daw ni -
cze i kwe -
stie zwią -
za ne ze
współ pra -
cą z me -
dia mi. 

(RG)

PART NER SKIE 
KO RZY ŚCI
Roz mo wa ze sta ro stą gli wic kim
MI CHA ŁEM NIE SZPOR KIEM
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Do brze za słu żo ny
Uro czy stym ak cen tem ostat niej se sji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go by ło

wrę cze nie Jó ze fo wi Brze zi nie na gro dy „Be ne Me ri tus” (łac. do brze za słu -
żo ny). Jest ona przy zna wa na od kil ku lat oso bom i in sty tu cjom, któ re wno -
szą zna czą cy wkład w ży cie spo łecz ne i kul tu ral ne Po wia tu Gli wic kie go.
Te go rocz ny lau re at, miesz ka niec Wil czy w Gmi nie Pil cho wi ce, to spo łecz -
nik od po nad 50 lat za an ga żo wa ny w dzia łal ność na rzecz swe go śro do wi -
ska lo kal ne go, wie lo let ni rad ny, soł tys, ak tyw ny dzia łacz Ochot ni czej
Stra ży Po żar nej. Jó zef Brze zi na w 1987 r. otrzy mał na gro dę Spo łecz ni ka
Ro ku nada ną przez wo je wo dę ka to wic kie go, a w br. – Zło tą Od zna kę
za Za słu gi dla Wo je wódz twa Ślą skie go. Na gro dę „Be ne Me ri tus” ode brał
z rąk prze wod ni czą ce go Ra dy Po wia tu Gli wic kie go Ta de usza Ma mo ka

oraz sta ro sty
Mi cha ła Nie -
szpor ka, po -
tem gra tu la cje
zło ży li lau re -
ato wi rad ni po -
wia to wi oraz
przed sta wi cie -
le władz sa mo -
r z ą  d o  w y c h
gmi ny Pil cho -
wi ce.

(RG)

Do bry start 
w sa mo dziel ność

Po wia to we Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach roz po czę ło re -
ali za cję pro jek tu „Do bry start w sa mo dziel ność” współ fi nan so wa ne go
przez Unię Eu ro pej ską w ra mach Eu ro pej skie go Fun du szu Spo łecz ne -
go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki – Prio ry tet VII Pro mo cja
in te gra cji spo łecz nej.

– Pro jekt ad re so wa ny jest do osób nie peł no spraw nych po sia da ją cych
orze cze nie o nie peł no spraw no ści oraz do usa mo dziel nia ją cych się wy cho -
wan ków ro dzin za stęp czych lub pla có wek opie kuń czych – mó wi dy rek tor
PCPR Bar ba ra Ter lec ka -Ku bi cius. – Głów nym je go ce lem jest za pew -
nie nie rów ne go do stę pu do za trud nie nia oso bom za gro żo nym wy klu cze -
niem spo łecz nym, wy klu czo nym oraz dys kry mi no wa nym na ryn ku pra cy,
jak rów nież pod wyż sze nie sta tu su za wo do we go i spo łecz ne go po przez
przy go to wa nie tych osób do wej ścia na ry nek pra cy. 

Oso by nie peł no spraw ne w ra mach pro jek tu bę dą mo gły sko rzy stać
z na stę pu ją cych form wspar cia: tur nu su re ha bi li ta cyj ne go po łą czo ne go
z kur sem kom pu te ro wym; in dy wi du al ne go po rad nic twa do rad cy za wo do -
we go oraz praw ni ka. Na to miast dla usa mo dziel nia ją cych się wy cho wan -
ków ro dzin za stęp czych prze wi dzia no inne for my wspar cia: czte ry wy jaz -
dy warsz ta to we ma ją ce na ce lu tre ning umie jęt no ści psy cho spo łecz nych
oraz ak tyw ne go po szu ki wa nia pra cy; kur sy ma ją ce na ce lu pod wyż sze nie
lub zdo by cie no wych kwa li fi ka cji usta lo nych in dy wi du al nie z każ dym
wy cho wan kiem; in dy wi du al ne po rad nic two do rad cy za wo do we go oraz
praw ni ka.

PCPR roz po czy na jąc re ali za cję te go pro jek tu zor ga ni zo wa ło dwa spo -
tka nia pro mo cyj no -in au gu ra cyj ne, któ re od by ły 1 i 2 paź dzier ni ka.
Po bliż sze in for ma cje od sy ła my za in te re so wa nych do PCPR, ma ją ce go
sie dzi bę w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach.

(RG) 

Pre sti żo wy cer ty fi kat 
Ze spo ło wi Opie ki Zdro wot nej w Knu ro wie przy zna ny zo stał Cer ty fi kat Sys -

te mu Za rzą dza nia za zgod ność z nor mą ISO 14001: 2004 i PN -N 18001: 2004. 
Pierw sza z norm jest zwią za na z ochro ną śro do wi ska na tu ral ne go,  go -

spo dar ką od pa da mi ska żo ny mi, za rzą dza niem ener gią, bez pie czeń stwem
funk cjo no wa nia urzą dzeń tech nicz nych. Z ko lei PN -N 18000: 2004 do ty czy
bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, ochro ny pra cow ni ków, ochro ny przed za ka -
że nia mi szpi tal ny mi, two rze nia śro do wi ska sprzy ja ją ce go bez pie czeń stwu
sta no wisk pra cy. To rów nież gwa ran cja dla pa cjen tów do ty czą ca bhp i eli mi -
no wa nia za gro żeń w szpi ta lu. Uro czy ste wrę cze nie „Cer ty fi ka tu Za rzą dza -
nia na zgod ność z nor mą ISO 14001: 2004 oraz PN -N 18001: 2004” od by -
ło się 26 wrze śnia w Ze spo le Pa ła co wo -Par ko wym w Pław nio wi cach. Dy -
rek tor knu row skie go ZOZ -u Mi chał Ek kert ode brał cer ty fi kat z rąk przed -
sta wi ciel ki Biu ra Ve ri tas Cer ti fi ca tion Ewy Po pław skiej.

W uro czy sto ści wzię ło udział wie lu zna mie ni tych go ści, m.in. eu ro de pu to wa na
prof. Ge no we fa Gra bow ska, po sło wie na Sejm RP – prof. Jan Kaź mier czak, dr
To masz Gło gow ski i Ja cek Brze zin ka oraz pre zy dent Za brza Mał go rza ta Mań -
ka -Szu lik. Prof. Gra bow ska oraz ks. bp Ge rard Kusz wrę czy li oso bom szcze gól -
nie za słu żo nym dla knu row skie go szpi ta la Me da le „Przy ja ciel Szpi ta la w Knu ro -
wie”. Otrzy ma li je: sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek, wójt gmi ny Gie rał to wi ce
Jo achim Bar giel, wójt gmi ny Or non to wi ce Ka zi mierz Adam czyk, Jo achim Ma -
sar czyk – przy go to wał i nad zo ro wał re mont ka pi tal ny szpi ta la w Knu ro wie, mię -
dzy in ny mi ka pli cy szpi tal nej oraz An drzej Wie czo rek – pro boszcz pa ra fii Św. Cy -
ry la i Me to de go w Knu ro wie, któ ry peł ni po słu gę du chow ną w szpi ta lu.

W po przed nich la tach knu row ski ZOZ uzy skał już in ne pre sti żo we cer ty fi ka -
ty: Szpi tal Przy ja zny Dziec ku, Szpi tal Pro mu ją cy Zdro wie oraz ISO 9001: 2000
– de cy zją Bu re au Ve ri tas Cer ty fi ca tion z 30 li sto pa da 2007 ro ku.

– Obec nie je ste śmy jed nym z naj bar dziej cer ty fi ko wa nych szpi ta li
w kra ju – pod kre śla dy rek tor Mi chał Ek kert. (RG)

Po sprzą ta li po wiat
Bli sko 900 osób wzię ło udział w ak cji „Sprzą ta my Po wiat Gli wic -

ki 2008”, któ ra prze pro wa dzo na zo sta ła 19 wrze śnia. By li to ucznio wie
knu row skich oraz py sko wic kich szkół po nad gim na zjal nych i spe cjal nych,
pro wa dzo nych przez po wiat, a tak że miesz kań cy do mów po mo cy spo łecz -
nej – „Osto ja” i „Za me czek”. Wy sprzą ta li wie le miejsc na te re nie Knu ro -
wa, Py sko wic, Kuź ni Nie bo row skiej i So śni co wic.

Uczest ni cy zo sta li wy po sa że ni w wor ki i rę ka wi ce, za ku pio ne 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. Po wiat wsparł też „Sprzą ta nie Świa ta”, or ga ni zo wa ne przez
Nad le śnic two Ru dzi niec i Gim na zjum Pu blicz ne w Ru dziń cu. Wcze śniej
zor ga ni zo wa ny zo stał kon kurs na pla kat ak cji, któ ry wy grał pro jekt wy ko -
na ny w DPS „Osto ja” w So śni co wi cach.  (RG)

Ucznio wie Ze spo łu Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach oczy ści li
roz le gły te ren wo kół szko ły.
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Wy gra ny lot
Nie za po mnia ne chwi le prze ży li zwy cięz cy na sze go kon kur su, ogło szo -

ne go w wa ka cyj nym wy da niu „Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie go”. W za -
mian za do sko na łą zna jo mość po wia tu mo gli 6 wrze śnia zre ali zo wać wy -
gra ną – od być lot szy bow cem pi lo to wa nym przez wi ce sta ro stę Sła wo mi ra
Adam czy ka. Za rów no An na Kru pa z Ko tu li na jak i An drzej Ku cze ra
z Gli wic by li za chwy ce ni szy bo wa niem w prze stwo rzach. 

– Dla każ de go, kto ni gdy wcze śniej nie le ciał szy bow cem, by ło by to
ogrom ną atrak cją – mó wi A. Ku cze ra. – Od czu cie prze cią że nia przy star -
cie, chwi la za trzy ma nia w miej scu i mo ment spad ku swo bod ne go. Ser ce
po de szło mi do gar dła. Po tem już płyn ny lot i nie za po mnia ne wi do ki. Wi -
dok z wie ży Ko ścio ła Wszyst kich Świę tych jest cał kiem atrak cyj ny,
ale 200 m wy żej to już praw dzi wy od lot…

Ania i An -
drzej la ta li ze
swym pi lo tem
dwu oso bo wym
szy bow cem mar -
ki Bo cian.
Na lot ni sko Ae -
ro klu bu w Gli -
wi cach przy je -
cha li ze swo imi
bli ski mi, by ra -
zem z ni mi cie -
szyć się wy gra -
ną.

(RG)

Stra żac kie za wo dy 
Po wia to -

we Za wo dy
S p o r  t o  w o  -
-Po żar ni cze
zor ga  n i  zo  -
wa ne zo sta -
ły 20 wrze -
śnia w Dą -
b r ó w  c e
przez Za -
rząd Po wia -
to wy Związ -
ku OSP RP
w Gli wi -
cach. Wśród
kon ku ren cji
by ła tra dy -
cyj na szta fe -
ta oraz część bo jo wa. We wszyst kich gru pach – za rów no mło dzie żo -
wych, do ro słych, jak i mę skich oraz ko bie cych – nie po ko na ni oka za li
się druh ny i dru ho wie ze Świ bia. 

– Or ga ni za cję za wo dów wspar ło fi nan so wo Sta ro stwo Po wia to we
w Gli wi cach – mó wi An drzej Frej no, pre zes Za rzą du Po wia to we go
Związ ku OSP RP w Gli wi cach.- Dzię ku je my za po moc w or ga ni za cji
im pre zy, któ ra in te gru je na szcze blu po wia tu na sze jed nost ki OSP dzia -
ła ją ce w po szcze gól nych so łec twach. 

Na gro dy zwy cięz com za wo dów wrę cza ją An drzej Frej no,
ko men dant KM PSP Ja nusz Przy byl ski i rad ny po wia to -
wy Ma riusz Po lo czek. 

OGŁO SZE NIE O NA BO RZE WNIO SKÓW O PRZY ZNA NIE STY PEN DIÓW DLA UCZNIÓW 
SZCZE GÓL NIE UZDOL NIO NYCH UCZĘSZ CZA JĄ CYCH DO SZKÓŁ GIM NA ZJAL NYCH 
I PO NAD GIM NA ZJAL NYCH ZNAJ DU JĄ CYCH SIĘ NA TE RE NIE PO WIA TU GLI WIC KIE GO

Za rząd Po wia tu Gli wic kie go ogła sza na bór wnio sków o przy zna nie sty pen dium dla uczniów szcze gól nie uzdol nio nych w za kre sie na uk ma te ma tycz no – przy rod ni -
czych i tech nicz nych uczęsz cza ją cych do szkół gim na zjal nych i po nad gim na zjal nych znaj du ją cych się na te re nie po wia tu gli wic kie go w ra mach pro jek tu sys te mo we go

„Na uka dro gą do suk ce su na Ślą sku” 
w ra mach Pod dzia ła nia 9.1.3 PO KL „Po moc sty pen dial na dla uczniów szcze gól nie uzdol nio nych” w wo je wódz twie ślą skim. 

O sty pen dium mo gą ubie gać się ci ucznio wie, któ rzy speł nią łącz nie na stę pu ją ce kry te ria:
a) po dej mu ją na ukę lub uczą się w szko łach gim na zjal nych lub po nad gim na zjal nych (pu blicz nych i nie pu blicz nych o upraw nie niach szko ły pu blicz nej); 
b) ich śred nia ocen z 3 wy bra nych przed mio tów kie run ko wych (ma te ma ty ka, fi zy ka, bio lo gia, che mia, geo gra fia, in for ma ty ka, przy ro da, przed mio ty tech nicz ne), uzy -

ska na w ostat nim ro ku szkol nym, wy no si co naj mniej 4,75; 
c) ich śred nia ocen z po zo sta łych przed mio tów (z wy łą cze niem przed mio tów kie run ko wych), uzy ska na w ostat nim ro ku szkol nym, wy no si co naj mniej 3,75; 
d) do chód na oso bę w ich ro dzi nie, wy li czo ny na pod sta wie Usta wy o świad cze niach ro dzin nych, nie prze kra cza dwu krot no ści kwo ty upraw nia ją cej do uzy ska nia świad -

czeń ro dzin nych (tj. 1 008 zł, bądź 1 166 zł w przy pad ku gdy człon kiem ro dzi ny jest dziec ko le gi ty mu ją ce się orze cze niem o nie peł no spraw no ści lub orze cze niem 
o umiar ko wa nym al bo o znacz nym stop niu nie peł no spraw no ści).

Wnio ski sty pen dial ne na le ży zło żyć w: 
Biu rze Ob słu gi Klien ta w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach

ul. Zyg mun ta Sta re go 17, 44-100 Gli wi ce
bądź we właściwej szkole, do której uczęszcza uczeń, 

do dnia 31 października 2008 r. do godz. 13.00 – decyduje data wpływu wniosku.

Formularze wniosków oraz Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu systemowego „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” 
w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim 

dostępne są w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Gliwicach, w szkołach oraz na stronie internetowej www.powiatgliwicki.pl

Wię cej in for ma cji moż na uzy skać w Wy dzia le Roz wo ju i Pro mo cji w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach (po kój 366), bądź pod nr te le fo nu 32 332-66-52.

Od le wej – Sła wo mir Adam czyk, An drzej Ku cze ra
z żo ną i An na Kru pa z bra tem.
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Piel grzym ka „Ostoi” 
Nie peł no spraw ne miesz kan ki Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Osto ja”

w So śni co wi cach bra ły udział w piel grzym ce do Włoch.
Wraz z opie ku na mi w po dró ży uczest ni czy ło 37 osób. Wy jazd roz po -

czął się 7, a za koń czył 12 wrze śnia, zor ga ni zo wał go DPS „Osto ja”
przy wspar ciu fi nan so wym Sto wa rzy sze nia na Rzecz Osób z Upo śle dze -
niem Umy sło wym „Na dzie ja” w So śni co wi cach i Biu ra Usług Tu ry stycz -
nych i Re ha bi li ta cyj nych „Alf” z Opo la. Du cho wym opie ku nem piel -
grzym ki był ks. pro boszcz pa ra fii św. Ja ku ba w So śni co wi cach Mar cin
Gaj da. 

Tra sa wio dła przez: Pa dwę (Ba zy li ka św. An to nie go), Asyż (Ko ściół św.
Kla ry, Ba zy li ka św. Fran cisz ka, Por cjun ku la, ogród ró ża ny); Rzym (Wa ty -
kan - Au dien cja Ge ne ral na, Grób Ja na Paw ła II, Ba zy li ka św. Pio tra, Fo rum
Ro ma num, Ko lo seum) oraz Li do di Je so lo. 

– Piel grzym ka się uda ła, do pi sa ła po go da – in for mu je Bo gu sła wa Bo -
guc ka -Szy dło, or ga ni za tor im pre zy ze stro ny DPS. – Zre ali zo wa li śmy
wszyst kie punk ty pro gra mu. Naj więk sze wra że nie na uczest ni kach piel -
grzym ki zro bi ła au dien cja u pa pie ża Be ne dyk ta XVI, mo dli twa nad gro -
bem Ja na Paw ła II, a tak że zwie dza nie Asy żu. Uczest ni cy co dzien nie bra -

li udział w mszy
świę tej od pra -
wia nej przez
księ dza Gaj dę.
D o  d a t  k o  w ą
atrak cją by ły
ką pie le w Ad -
ria ty ku i pięk ne
kra jo bra zy, któ -
re mo gli śmy
p o  d z i  w i a ć
w Al pach oraz
Ape ni nach. 

Pod czas zwie dza nia Asy żu. 

Do żyn ko wy chleb za wieź li
do Mit tel sach sen

W dniach 20 – 22 wrze śnia z krót ką wi zy tą part ner ską go ści li w na -
szym po wie cie przed sta wi cie le Po wia tu Mit tel sach sen na cze le ze sta -
ro stą Vol ke rem Uhli giem. Go ście wzię li udział w ob cho dach IX Do ży -
nek Wo je wódz twa Ślą skie go w Sta ni cy. Zwie dzi li też wy sta wę fo to gra -
fii po wia tów part ner skich w Sta ro stwie Po wia to wym w Gli wi cach.

– Na szą obec no ścią pod czas wo je wódz kich ob cho dów świę ta plo nów
chciał bym po twier dzić i pod trzy mać – ja ko sta ro sta no we go, więk sze go
Po wia tu Mit tel sach sen – chęć dal szej współ pra cy z Po wia tem Gli wic kim.
Je stem za chwy co ny go ścin nym przy ję ciem, bo gac twem wy stę pów pod -
czas IX Do ży nek Wo je wódz twa Ślą skie go i ser decz no ścią miesz kań ców
Po wia tu Gli wic kie go. Otrzy ma ny chleb wy pie czo ny z te go rocz nych zbóż
za wio zę do na sze go po wia tu – po wie dział Vol ker Uhlig.

(MFR)

W ja kim kie run ki zmie rzać po win ny prze -
kształ ce nia po wia to wych jed no stek służ by
zdro wia, aby wszyst kim miesz kań com za pew -
nić do stęp do wy so kie go po zio mu świad czeń
me dycz nych? Jak moż na po pra wić funk cjo no -
wa nie do mów po mo cy spo łecz nej? Czy na le ży
in we sto wać w pro eko lo gicz ne źró dła ener gii?
Jak współ pra co wać z or ga ni za cja mi po za rzą do -
wy mi m.in. w po dej mo wa niu dzia łań na rzecz
osób nie peł no spraw nych? Jak sku tecz nie pro -
mo wać atrak cje tu ry stycz ne i re gio nal ną kul tu -
rę? To tyl ko nie któ re z py tań, na któ re od po wie -
dzi szu ka no pod czas wrze śnio wej wi zy ty
przed sta wi cie li Po wia tu Gli wic kie go w part ner -
skim Po wie cie Puc kim.

De le ga cja na sze go po wia tu – zło żo na
z przed sta wi cie li sa mo rzą du: Mi cha ła Nie -
szpor ka – sta ro sty gli wic kie go, Ewy Jur czy gi
– wi ce prze wod ni czą cej Ra dy Po wia tu Gli wic -
kie go, An drze ja Kur ka – prze wod ni czą ce go

Ko mi sji Ochro ny Śro do wi ska, Roz wo ju i Pro -
mo cji oraz na czel ni ków wy dzia łów: Zdro wia
i Po mo cy Spo łecz nej, Ochro ny Śro do wi ska,
Rol nic twa i Le śnic twa oraz Wy dzia łu Roz wo ju
i Pro mo cji – mia ła oka zję m.in. wziąć udział
w spo tka niu po świę co nym prze kształ ce niom
puc kie go szpi ta la oraz za po znać się z funk cjo -
no wa niem tam tej szych pla có wek służ by zdro -
wia i po mo cy spo łecz nej. Szcze gól ną uwa gę
po świę co no pro ble mom osób nie peł no spraw -
nych – przed sta wi cie le na sze go po wia tu przy -
glą da li się funk cjo no wa niu Do mu Po mo cy
Spo łecz nej w Puc ku i or ga ni za cji Spar ta kia dy
Osób Nie peł no spraw nych, spo tka li się rów nież
z człon ka mi Ra dy Or ga ni za cji Po za rzą do wych,
za an ga żo wa nej m.in. w przy go to wa nie tej spar -
ta kia dy. 

Wie le miej sca po świę co no tak że spra wom
po zy ski wa nia ener gii – zwie dzo no elek trow nię
wia tro wą i Elek tro cie płow nię Ga zo wą we Wła -

dy sła wo wie, wy ko rzy stu ją cą gaz ziem ny to wa -
rzy szą cy ro pie naf to wej wy do by wa nej z dna
mo rza, wcze śniej ne ga tyw nie od dzia łu ją cy
na śro do wi sko.

Wy mie nia no rów nież do świad cze nia z za -
kre su pro mo wa nia atrak cji tu ry stycz nych oraz
kul tu ry wła sne go re gio nu – oby dwa po wia ty
an ga żu ją się np. w przed się wzię cia słu żą ce
pod trzy my wa niu i po pu la ry za cji gwa ry, oby -
dwa ma ją na swo im te re nie zam ki i pa ła ce
świad czą ce o bo ga tej prze szło ści tych ziem.
Uczest ni cy wi zy ty mie li oka zję m.in. za po znać
się z dzia łal no ścią Bi blio te ki Po wia to wej
w Puc ku oraz wziąć udział w wie czo rze au tor -
skim po pu la ry zu ją cym hi sto rię miesz kań ców
pa ła cu w Kro ko wej.

– Je ste śmy peł ni po dzi wu dla po zio mu me -
ry to rycz ne go przy go to wa nia tej wi zy ty. To by -
ło dla nas bar dzo cen ne i in spi ru ją ce do świad -
cze nie i mam na dzie ję, że za owo cu je kon kret -
ny mi przed się wzię cia mi – mó wi sta ro sta Mi -
chał Nie szpo rek.

(JP)

W PO WIE CIE PUC KIM

W „Ran czo” – od le wej Kry stian Kieł ba sa, Vol ker Uhlig i Jo erg Ho el l -
mu el ler, któ ry w Po wie cie Mit tel sach sen od po wia da za współ pra cę part -
ner ską. 
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Wy jeż dża jąc w tym ro ku na wa ka cje nie prze -
ży łam żad nej mro żą cej krew w ży łach przy go dy,
któ rą mo gła bym tu Pań stwa za sko czyć. Dla
mnie nie sa mo wi tym prze ży ciem jest każ dy ko -
lej ny po wrót do Ka zi mie rza Dol ne go nad Wi słą.
Jest to miej sce nie sa mo wi te, żad na opo wieść,
zdję cie czy ob raz nie od da dzą je go uro ku. Kto
choć raz przy był do tej miej sco wo ści wie,
w czym tkwi je go ma gia... W bru ko wa nych, wą -
skich ulicz kach, ka wia ren kach przy ryn ku, nad -
wi ślań skim wie trze, wszech obec nych za byt ko -
wych bu dow lach pa mię ta ją cych cza sy Ka zi mie -
rza Wiel kie go…

To by ła już mo ja trze cia wi zy ta w Ka zi mie -
rzu. Je go czar po wo du je, że chce się do nie go
po wra cać, po wtór nie na sy cać je go uro kiem, spo -
ko jem ale rów nież od naj dy wać no we cu dow ne
miej sca. Do po dró ży po Ka zi mie rzu oraz po bli -
skich miej sco wo ściach po le cam ro wer, nie tyl ko
ze wzglę du na to, że nie za kłó ca tej nie sa mo wi -
tej ci szy i nie bu rzy kli ma tu sta re go mia sta, ale
rów nież dla te go, że po zwa la do strzec o wie le
wię cej niż to moż li we jest z okien sa mo cho du.

Mój po byt w Ka zi mie rzu nad Wi słą trwał 6
dni i dzię ki sprzy ja ją cej po go dzie uda ło mi się

po ko nać ok. 300 km po dzi wia jąc kra jo braz,
przy ro dę i za byt ko we bu dow le. Każ dą po dróż
roz po czy na łam i koń czy łam w Ka zi mie rzu – co -
dzien ne prze mie rza nie bru ko wych ulic za wsze
po bu dza mnie do wy obra ża nia so bie cza sów,
gdy ta ka na wierzch nia ulic by ła je dy ną ja ką zna -
no, a stu kot drew nia nych kół wo zów i koń skich
ko pyt o ka mie nie - co dzien no ścią…To mia sto ar -
ty stów, na uli cach stu den ci Aka de mii Sztuk
Pięk nych pró bu ją swo ich sił uwiecz nia jąc nie sa -
mo wi te bu dow le te go mia sta, a wko ło ryn ku
mnó stwo ga le rii zna ko mi tych twór ców, obok
któ rych trud no przejść obo jęt nie. 

Po dróż do Pu ław jest jed ną z przy jem niej -
szych, ca ła tra sę moż ną prze być trak tem nad wi -
ślań skim, wzdłuż któ re go po dzi wiać moż na za -
byt ko we spi chle rze. W sa mym mie ście to Pa łac
Czar to ry skich jest naj bar dziej go dzien po le ce -
nia. Bu dow la mi mo wie lu znisz czeń i zmian ar -
chi tek to nicz nych za cho wa ła się po dziś dzień.
Nie ste ty we wnę trzach mu si my uru cho mić na szą
wy obraź nię, bo po zo sta ło ści po sprzę tach tej za -
moż nej ro dzi ny jest nie wie le. Za to roz le gły i za -
go spo da ro wa ny ogród to miej sce, gdzie moż na
spę dzić wie le cza su. Spa ce ru jąc je go alej ka mi
mo że my po dzi wiać praw dzi we pe reł ki ar chi tek -
to nicz ne – Świą ty nię Sy bi li, Do mek Go tyc ki czy
Do mek Chiń ski.

Po le cam rów nież od wie dze nie Na łę czo wa.
To miej sco wość uzdro wi sko wa. Przy by wa jąc
do niej po win ni śmy przede wszyst kim skie ro -
wać się do par ku zdro jo we go i skosz to wać lecz -
ni czej wo dy. 

Być w Ka zi mie rzu i nie od wie dzić po bli skie -
go Ja now ca to by ła by wiel ka stra ta, szcze gól nie
że je go naj więk szą chlu bę – XVI -wiecz ny za -
mek wi dać już z obrze ży Ka zi mie rza. Jed nak by
go zo ba czyć z bli ska, mu si my prze pra wić się
pro mem na dru gi brzeg Wi sły. Jed nym z bar dziej
za ska ku ją cych ele men tów je go hi sto rii jest fakt,
że zo stał w la tach swo jej naj więk szej świet no ści
prze gra ny w kar ty przez swo je go wła ści cie la… 

Wy trwa łym ro we rzy stom, któ rym dość rów -
nin ny te ren oko lic Ka zi mie rza nie do star czył
wy star cza ją cych wra żeń, po le cam tra sę
do Karcz misk. Wra ca jąc z tej miej sco wo ści na -

po ty ka my na wznie sie nie, któ re z każ de go wy ci -
śnie siód me po ty – od ci nek na któ rym tre nu ją
ko la rze gór scy, róż ni ca 70 m na ki lo me tro wym
od cin ku dro gi.

Gdy zmę czo nym wra ca się z tra sy, moż na
spa ce ro wać po ka zi mier skich wą wo zach. Wy sta -
ją ce ze ścian ko rze nie w róż nych kształ tach
i rów nie nie sa mo wi cie usy tu owa ne drze wa spra -
wia ją, że spa ce ry ty mi tra sa mi ni gdy się nie znu -
dzą.

Spra gnio nym więk szej ilo ści wra żeń ar ty -
stycz nych po le cam wi zy tę w Ka zi mie rzu
w pierw szej po ło wie sierp nia, kie dy to od by wa
się tu zna ko mi ty Fe sti wal Fil mo wy i nie tyl ko
moż na zo ba czyć wie le no wo ści, ale rów nież
spo tkać gwiaz dy pol skie go ki na.

Mi mo że do te go mia sta przy by wa na praw dę
mnó stwo osób, szcze gól nie w cza sie week en -
dów, czło wiek czu je się tam od prę żo ny i od izo -
lo wa ny od zgieł ku. Gdy pa trzy my na bu dow le,
uli ce, ma my wra że nie, że czas się tam za trzy mał,
że za raz zza ro gu wy je dzie wóz cią gnię ty przez
ko nia, po ry necz ku przej dą się pa nie w dłu gich
suk niach…Mo że dla te go każ dy tak do brze po -
tra fi tam od po cząć, bo na chwi le wy rwie się ze
świa ta po śpie chu i wszyst kie go „na wczo raj“.

Mag da le na Kus
Pil cho wi ce

W lip co wo -sierp nio wym wy da niu „Wia -
do mo ści Po wia tu Gli wic kie go” ogło si li -
śmy kon kurs na naj cie kaw sze wspo mnie nie
wa ka cyj ne. Wy gra ła go Mag da le na Kus

z Pil cho wic, któ rej tekst pu bli ku je my po ni -
żej. Rów no cze śnie za pra sza my au tor kę te -
go wspo mnie nia z Ka zi mie rza po od biór
wy gra nej – atrak cyj nych wy daw nic twa po -

świę co nych po wia to wi gli wic kie mu.
Wcze śniej pro si my o kon takt te le fo nicz ny
– nr tel. 032 332 66 65lub 513 177 633. 

Roz strzy gnię cie na sze go wa ka cyj ne go kon kur su

RO WE REM 
PO KA ZI MIE RZU I OKO LI CACH

Na rynku zachwyca klimat starego miasta.

Ka zi mier skie wą wo zy. 
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Szko ła 
jak no wa

Uro czy ste za koń cze nie pro ce su ter mo mo der ni za cji bu -
dyn ków Ze spo łu Szkół Za wo do wych Nr 2 w Knu ro wie
od by ło się 24 wrze śnia. Obiek ty szkol ne wy glą da ją te raz
jak no we – oczy cie szy od no wio na ele wa cja i wy mie nio -
na sto lar ka okien na oraz drzwio wa, przede wszyst kim jed -
nak bu dyn ki speł nia ją no wo cze sne wy mo gi ener ge tycz ne.
By ła to jed na z więk szych in we sty cji, prze pro wa dzo nych
przez Po wiat Gli wic ki w pla ców kach oświa to wych w cią -
gu ostat nich lat. Re ali za cja za da nia pn. „Ter mo mo der ni za -
cja bu dyn ków wraz z mo der ni za cją wę zła ciepl ne go i in -
sta la cji c. o. w Ze spo le Szkół Za wo do wych Nr 2 w Knu ro -
wie” kosz to wa ła 1 613 393 zł, z cze go war tość roz li czo -
nych umo rzeń z fun du szy eko lo gicz nych wy nio -
sła 382 286 zł. (RG)

Dru ga na gro da 
w kra ju

Ory gi nal ną for mę ma pra ca, wy ko na na przez
uczniów Ze spo łu Szkol no -Przed szkol ne go w Wil czy
na kon kurs „Ko lo ro we bo iska, czy li Szkol na Pierw -
sza Li ga”. Zy ska ła uzna nie ju ry kon kur su, zaj mu jąc
dru gie miej sce w kra ju.

Udział w kon kur sie po le gał na wy ko na niu pra cy pla -
stycz nej przed sta wia ją cej ko lo ry i atry bu ty szkol nej dru ży -
ny pił kar skiej, za pro jek to wa niu stro jów za wod ni ków,
sztan da ru re pre zen ta cji, ga dże tów dla ki bi ców itp. W pro -
jek cie zre ali zo wa nym przez szko łę w Wil czy uczest ni czy -
ło 20 uczniów. Pra ca ma wy mia ry 4m x 1m i wy ko na -
na jest w po sta ci frag men tu ogrom nej kli szy fil mo wej, któ -
rej po szcze gól ne klat ki to ka dry przed sta wia ją ce szkol ną
dru ży nę pił kar ską i jej ki bi ców. Ucznio wie pra co wa li
nad nią czte ry dni. 

Spo śród 48 prac na de sła nych na kon kurs przez szko ły
wy ty po wa ne przez ku ra to ria z ca łej Pol ski ZS -P w Wil czy
za jął II miej sce. Na gro dą jest ze staw farb do po ma lo wa nia
szkol nych klas o war to ści 2 ty się cy zło tych. Or ga ni za to -
rem kon kur su jest Fa bry ka Farb i La kie rów Śnież ka S.A.
Wię cej in for ma cji na stro nie: 

http://www.zspwil cza.pil cho wi ce.pl
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Je rzy Zwol ski to te go rocz ny ma tu rzy -
sta I Li ceum Ogól no kształ cą ce go w Ze spo -
le Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro -
wie. Jest dwu krot nym fi na li stą (2006
i 2007 rok) oraz lau re atem te go rocz nej
edy cji (2008 r.) Olim pia dy Ję zy ka Ro syj -
skie go. Zaj mu jąc V miej sce w Pol sce za -
kwa li fi ko wał się do re pre zen ta cji Pol ski
na Mię dzy na ro do wą Olim pia dę Ję zy ka Ro -
syj skie go, ro ze gra ną w Mo skwie w czerw -
cu br. Po la cy, za tem i Ju rek, przy wieź li
z ro syj skiej sto li cy – oprócz wra żeń tu ry -
stycz nych i kul tu ral nych – wy róż nie nie
i dy plom I stop nia. Naj cen niej sza na gro dą
za te osią gnię cia jest in deks Uni wer sy te tu
War szaw skie go. Stu dia w pol skiej sto li cy
Je rzy roz po czął paź dzier ni ka.

Skąd ta ka pa sja, skąd ta ki ta lent? Ju rek
umie jęt nie wy ko rzy stu je atut, ja kim jest
skom pli ko wa na,
roz dar ta po mię -
dzy dwo ma kra -
ja mi, hi sto ria je -
go ro dzi ny. Po -
to mek ze słań -
ców do ste pów
K a  z a c h  s t a  n u ,
któ re go ro dzi ce
wy bra li osta -
tecz nie ży cie
w wol nej Pol sce.
Ma ma le karz pe -
dia tra, ta to bu du -
je au to stra dę,
brat jest ma gi -
strem sto sun ków
mię dzy na ro do -
wych. Ale mó -
wić i pi sać po ro -
syj sku to jed no, a zgłę biać hi sto rię i kul tu -
rę Ro sji, to zu peł nie in ny wy si łek. Ju rek
ro bił to oprócz nor mal nych za jęć lek cyj -
nych w li ceum, po za zwy kły mi szkol ny mi
obo wiąz ka mi. Upór, pie lę gno wa nie tra dy -
cji, świa do mość, że suk ces jest w za się gu
je go moż li wo ści, kon sul ta cje u na uczy cie li
ru sy cy stów, hi sto ry ków, po lo ni stów. Przy -
go to wa nia do star tu w olim pia dzie po go -
dził z przy go to wa nia mi do ma tu ry. Uzy -
skał świa dec two ukoń cze nia kla sy bio lo -
gicz no -che micz nej ze śred nią ocen 4,375,
jest rów nież szczę śli wym po sia da czem tak
do bre go świa dec twa doj rza ło ści, że nikt by
się go nie po wsty dził.

Wa ka cje Ju rek spę dził na mię dzy na ro -
do wym obo zie – se mi na rium w La zur nym
(Ro sja) – rów nież ja ko re pre zen tant swo je -
go kra ju, de le go wa ny na wnio sek szko ły
przez Ślą skie Ku ra to rium Oświa ty w Ka to -
wi cach.

Wy po czął, zo ba czył nad woł żań skie kra -
jo bra zy, zdo był mię dzy na ro do wych przy -
ja ciół. Roz ma wiał po an giel sku i ro syj sku.
Czu je się oby wa te lem Eu ro py, daw no wy -
zby tym z wszel kich za szło ści na hi sto rycz -
no – go spo dar czym tle. Być mo że na wet
nad cho dzą już cza sy po wro tu ję zy ka ro syj -
skie go do gru py waż nych ję zy ków, któ rych
war to i na le ży się uczyć? Ju rek nie ma wąt -
pli wo ści, że tak wła śnie jest.

Pod ko niec wrze śnia spo tka ła go jesz cze
jed na mi ła nie spo dzian ka. Wraz z gru pą
pol skich lau re atów olim piad mię dzy na ro -

do wych otrzy mał spe cjal ną na gro dę Mi ni -
ster stwa Edu ka cji Na ro do wej – wy jazd
do CERN (Eu ro pej skiej Or ga ni za cji Ba dań
Ją dro wych) w Szwaj ca rii, gdzie miał moż -
li wość obej rze nia m.in. słyn ne go Zder za cza
Ha dro nów. CERN za trud nia 2600 sta łych
pra cow ni ków oraz oko ło 8000 na ukow ców
i in ży nie rów re pre zen tu ją cych po nad 500
in sty tu cji na uko wych z ca łe go świa ta.

Naj waż niej szym na rzę dziem ich pra cy
jest naj więk szy na świe cie ak ce le ra tor czą -
stek – wła śnie Wiel ki Zder zacz Ha dro nów.
Ju rek wró cił więc do kra ju pe łen wra żeń
i chę ci do dal szej na uki.

Do ro ta Gu mien ny

KNU RO WIA NIN
W MO SKWIE

Ju rek Zwol ski na Pla cu Czer wo nym.
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DOKOŃCZENIE ZE STR.1
Podczas dożynek tradycyjnie

uhonorowani zostali także ci, którzy
działają na rzecz wsi i rolnictwa.
Brązowy Krzyż Zasługi z rąk
wojewody odebrał Maciej Bieniek.
Odznaki Zasłużony dla Województwa
Śląskiego otrzymali: Romana Kosek,
Marianna Dziura, Eugeniusz
Kiemzel, Zdzisław Majętny 
i Zbigniew Ociepka. Odznaki
Zasłużony dla Rolnictwa wręczone
zostały m.in. kilku osobom z  powiatu
gliwickiego: Marii Nowak-

Kowalskiej – wiceburmistrzowi Toszka,
Andrzejowi Kurkowi – radnemu Rady Powiatu
Gliwickiego i Andrzejowi Frejno – prezesowi
Zarządu Powiatowego Związku OSP
RP w Gliwicach. Natomiast
wykonawcom najpiękniejszych koron
dożynkowych wręczone zostały
dyplomy oraz wiklinowe kosze pełne
słodyczy.

Po części oficjalnej przyszedł czas
dożynkowej zabawy. Czas umilał
zebranym najpierw występ Orkiestry
Dętej KWK „Knurów”  i majoretek 
z Centrum Kultury w Knurowie, a potem
śląski śpiew i dowcip w wykonaniu
gwiazd Listy Śląskich Szlagierów TV
Silesia i Kabaretu Rak. Biesiadowiczom nie

przeszkadzała nawet zimna i deszczowa
aura, bo organizatorzy ustawili ogromne
namioty, pod którymi skryła się zarówno
scena, jak i ławy pełne gości oraz stoły
uginające się od regionalnych potraw. 

IX Dożynki Woj. Śląskiego
zorganizowali: Województwo Śląskie,
Powiat Gliwicki, Gmina Pilchowice 
i Śląska Izba Rolnicza.
Współorganizatorem była Gmina
Sośnicowice, która swoje dożynki
gminne połączyła z dożynkami
województwa śląskiego. Patronat
medialny nad imprezą objęli: „Polska-

Dziennik Zachodni”, Polskie Radio Katowice oraz
Telewizja Silesia.

Tekst i foto: ROMANA GOZDEK

Gości bawiły gwiazdy Listy Śląskich Szlagierów.

Z WOJEWODĄ 
NA CZELE 

NAGRODZENI 
W KONKURSIE

„DOŻYNKOWYCH 
WIEŃCÓW CZAR”

Kategoria: Zespoły dziecięco –
młodzieżowe

II  mmiieejjssccee  - Sandra Wochnik,
Dominika Salomon i Samanta Barczak
reprezentujące Dział Bibliotek w Centrum
Kultury „Zamek w Toszku”.
IIII  mmiieejjssccee  - Agnieszka Janota 
i Natalia Kupczak reprezentująca Szkołę
Podstawową w Paniówkach.

Kategoria: Zespoły rodzinne mieszane
(dorośli + dzieci)

II  mmiieejjssccee  - Rodzina Suligów
z Pilchowic - Bernadetta, Lucjan,
Agnieszka i Emilia.
IIII  mmiieejjssccee - Rodzina Kapków ze
Stanicy - Ingrida, Waldemar, Jeremiasz 
i Sara. 
IIIIII  mmiieejjssccee - Rodzina Bukowskich 
z Knurowa – Emilia, Sławomir, Gabriela 
i Mirosław.

Kategoria: Zespoły rodzinne 
(dorośli)

II  mmiieejjssccee - Edeltrauda Prusko, Renata
Warzecha, Urszula Termin i Renata
Bohm ze  Stowarzyszenia na Rzecz
Odnowy i Rozwoju Lokalnego Sołectwa
Rudno.
IIII  mmiieejjssccee - Rodzina Krystiana 
i Kornelii Kiełbasów z Proboszczowic 
z Rodzinnego Gospodarstwa Rolnego
”Ranczo”.
IIIIII  mmiieejjssccee - Rodzina Zychów ze
Słupska Iwona, Bernard i Kamil
Zychowie oraz Magdalena Węgrzyn 
z Gospodarstwa Agroturystycznego Iwony
i Bernarda Zychów.

NAGRODZENI UCZESTNICY
KONKURSU „BEZPIECZNA

PRACA W GOSPODARSTWIE
ROLNYM I WYKORZYSTANIE

DOTACJI UE”:
1. OSP Wilcza 
2. Iwona Zych - Słupsko
3. Helena i Czesław Siebielec
4. Kornelia i Krystian Kiełbasa 
5. Lidia Buk 
6. Sołectwo Tworóg Mały
7. Sołectwo Rudno
8. Sołectwo Sieroty
9. Koło Gospodyń Wiejskich i Związek
Emerytów i Rencistów ze Stanicy
10. Sołectwo Chudów 

Starostowie dożynek Teresa Krzon i Jerzy Pacia musieli też
udzielać wywiadów.

Cała Stanica przybrała odświętny, wesoły wygląd.
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Te go rocz ne Świę to Plo nów gmi ny
Gie rał to wi ce od by ło się 21 wrze śnia
w Gie rał to wi cach. Tra dy cyj nie uro -
czy stość roz po czę ła msza świę ta.
W cza sie na bo żeń stwa po świę co no
wień ce do żyn ko we i zło żo ne da ry
ofiar ne. Po mszy świę tej  de le ga cje so -
łectw, miesz kań cy gmi ny oraz za pro -
sze ni go ście prze szli w barw nym ko -
ro wo dzie pro wa dzo nym przez or kie -
strę dę tą  na plac do żyn ko wy, gdzie
od by ła się dru ga część uro czy sto ści.
Ho no ry go spo da rzy peł ni li sta ro sto wie
Ire na Ru sin i Jan Pil ny. Na po cząt ku
głos za brał wójt gmi ny Gie rał to wi ce
Jo achim Bar giel. Na stęp nie od by ła
się ce re mo nia wrę cze nia Chle ba Do -
żyn ko we go. 

Jak co ro ku od by ło się rów nież uho no ro wa nie wy róż nia ją cych się rol -
ni ków od zna ką Za słu żo ny dla Rol nic twa przy zna ną przez mi ni stra rol nic -
twa. Otrzy ma li je: Eu ge niusz No coń, Ra fał No coń, Jo an na Urba nik,
Adolf Ca pek, Ta de usz Mu sze lok, An na Prom ny, Ur szu la Woź ni ca, Eu -
ge niusz Kuch ta i Wła dy sła wa Ru sin.

Część ar ty stycz na roz po czę ła się od wy stę pu
po łą czo nych chó rów gmi ny Gie rał to wi ce, na stęp -
nie na sce nie po ja wi ła się Ha jer Ka pe la, Jum bo
Afri ca, ka ba ret „To nie my”, a na za koń cze nie za -
grał ze spół Blue -Mix.

Wójt Gmi ny Gie rał to wi ce skła da go rą ce
po dzię ko wa nia wszyst kim oso bom, któ re
by ły bez po śred nio i po śred nio za an ga żo wa -
ne w or ga ni za cję uro czy sto ści, a szcze gól -
nie pra cow ni kom ob słu gi i oso bom czu wa -
ją cym nad po rząd kiem i bez pie czeń stwem
im pre zy. Wy ra zy po dzię ko wa nia skie ro wa -
ne są rów nież do spon so rów, któ rzy wspar li
ma te rial nie i fi nan so wo gmin ne świę to plo -
nów.

Uczta dla du cha
W naj bliż szym cza sie za pra sza my na dwa kon cer ty:

� 12 paź dzier ni ka o godz. 15.00 w ko ście le pa ra fial nym w Gie rał to wi -
cach – Kon cert Mu zy ki Or ga no wej.
� 19 paź dzier ni ka godz. 15.00 w ko ście le pa ra fial nym w Pa niów kach
– Kon cert Pie śni Ma ryj nych

Eko siat ki w mo dzie
Pod czas gmin nych do ży nek  od by ło się ogło sze nie wy ni ków oraz wrę -

cze nie na gród i wy róż nień w kon kur sie pt. „Weź igłę w łap kę i uszyj eko -
siat kę”, zor ga ni zo wa nym przez Urząd Gmi ny w Gie rał to wi cach. I miej sce
za ję ła Ur szu la Ma zu rek, a ko lej ne – Toł sto ja Mar czy kie wicz i Dag ma -
ra Sze li ga, zaś wy róż nie nie przy pa dło Wik to rii Go łą bek. Pięk ne i ko lo -
ro we eko siat ki zo ba czyć moż na na stro nie www.gie ral to wi ce.pl. 

RA DO SNE ŚWIĘ TO PLO NÓW

Prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Piotr Szoł ty sek, wójt Jo achim Bar giel oraz
sta ro sto wie do ży nek z tra dy cyj nym boch nem chle ba.

Sma ko wi te da ry przy nio sły na świę to plo -
nów ślą skie go spo dy nie.

To nu uro czy sto ści nada wa ła or kie stra dę ta. 
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Mi nio ny okres wa ka cyj ny ob fi to wał w Knu ro wie w wie le wy da rzeń
o cha rak te rze kul tu ral no -spor to wym. Miesz kań cy mia sta i od wie dza ją cy
Knu rów go ście mo gli 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 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 (w pił ce pla żo wej), a tak że Tur niej Pił ki Noż nej Pię -
cio oso bo wej, któ ry od był się na Sta dio nie Miej skim przy ul. Dwor co wej.
Uda ną im pre za by ły tak że Otwar te Mi strzo stwa Knu ro wa w Siat ków ce
Pla żo wej Męż czyzn na obiek tach
MO SiR -u zor ga ni zo wa ne w sierp -
niu. 

Dla naj młod szych knu row ski
MO SiR, MOPS oraz Cen trum Kul -
tu ry przy go to wał pół ko lo nie w ra -
mach pro jek tu sys te mo we go,, Ak -
tyw ność dro gą do suk ce su”, współ -
fi nan so wa ne go ze środ ków Eu ro pej -
skie go Fun du szu Spo łecz ne go.
W ra mach za jęć dzie ci ze szkół pod -
sta wo wych co dzien nie mo gły ko -
rzy stać z ki na Ca si no, ką pie li ska
Za ci sze Le śne oraz ba se nu Aqua
Re lax. W pro gra mie zna la zły się
rów nież gry i za ba wy na te re nie
miej skich obiek tów oraz wy ciecz ki do cho rzow skie go ZOO, Mu zeum
Chle ba w Ra dzion ko wie, za byt ko wej ko pal ni wę gla,, Gu ido”, czy też ryb -
nic kiej stad ni ny ko ni. Bo ga tą ofer tę wy cie czek mia ło tak że Miej skie Ogni -
sko Pra cy Po zasz kol nej, któ re dla mło dzie ży ze szkół pod sta wo wych
i gim na zjal nych zor ga ni zo wa ło czter na ście wy cie czek au to ka ro wych
po atrak cjach tu ry stycz nych re gio nu oraz Pa ra fia p. w. św. Cy ry la i Me to -
de go - or ga ni za tor pół ko lo nii dla dzie ci z re jo nu Sta re go Knu ro wa.

Sta li by wal cy im prez ple ne ro wych na pew no usa tys fak cjo no wa ni by li
te go rocz ną ofer tą. Bie sia da Ślą ska na te re nie par ku przy ul. Oga na, a dzień
póź niej Fe styn Ro dzin ny w par ku NOT w Szczy gło wi cach by ły nie ja ko
wstę pem do głów nej atrak cji se zo nu w po sta ci kon cer tu „Mu zy ka Naj lep -
sza Pod Słoń cem”. Kon cert ten zor ga ni zo wa ny wspól nie z ra diem RMF
FM od był się w so bot ni wie czór 26 lip ca. Na sce nie na pla cu 700-le cia wy -
stą pi ła Ania Dą brow ska oraz ze spół De Mo no, a wszyst ko to dzię ki wa -
ka cyj nej tra sie kon cer to wej or ga ni zo wa nej przez roz gło śnię we współ pra -
cy ze sa mo rzą da mi. Na zgro ma dzo nych wi dzów, wśród któ rych nie za bra -
kło ca łych ro dzin, cze ka ło tak że mia stecz ko na mio to we z licz ny mi sto iska -
mi z ga dże ta mi oraz pla cem za baw dla dzie ci. Pod czas wspól nej za ba wy
moż na by ło wy grać atrak cyj ne na gro dy.

W ofer tę kul tu ral ną mia sta do brze wkom po no wa ły się tak że pro po zy cje

przy go to wa ne przez in ne pod mio ty i śro do wi ska z te re nu gmi ny. Knu row ski
PCK dla osiem dzie się ciu trzech dzie ci z naj uboż szych ro dzin zor ga ni zo wał
ko lo nie w Je le śni i Rab ce, a spół dziel nia miesz ka nio wa LWSM oprócz wy -
cie czek po za mia sto przez ca ły okres wa ka cji pro wa dzi ła za ję cia dla naj -
młod szych knu ro wian na te re nie osie dlo wych klu bów spół dziel czych.

Praw dzi wie ro dzin ny cha rak ter miał or ga ni zo wa ny pod ho no ro wym pa tro -
na tem pre zy den ta mia sta Ada ma Ram sa, siód my już Pa ra fial ny Fe styn Ro -
dzin ny na te re nie pa ra fii pw. Mat ki Bo żej Czę sto chow skiej. W nie dzie lę 24
sierp nia na bo isku MSP 7 przy ul. Jed no ści Na ro do wej głów ny or ga ni za tor, tj.

Ro dzi ny Do mo we go Ko ścio ła Ga łę zi
Ro dzin nej Ru chu Świa tło -Ży cie,
przy go to wał licz ne atrak cje, mie dzy
in ny mi kon cer ty mu zycz ne ze spo łów
i so li stów wy ko nu ją cych mu zy kę
chrze ści jań ską, ak cen ty bie siad ne
oraz gry i za ba wy dla naj młod szych.
Du żą atrak cją by ło po ja wie nie się
Miss Po lo nia z 2005 ro ku Mal wi ny
Ra taj czak wspie ra nej przez Miss
Knu ro wa Agniesz kę Ka czan.

Or ga ni za to rzy Fe sty nu oprócz
do brej za ba wy prze pro wa dzi li rów -
nież lo te rię fan to wą oraz czę sto wa li
pącz ka mi – nie spo dzian ka mi. Ze -
bra ne w ten spo sób środ ki w wy so -

ko ści 10 tys. zło tych wspo mo gły Pa ra fial ny Fun dusz Sty pen dial ny, któ ry
wspie ra kil ku na stu uzdol nio nych uczniów, bę dą cych w złej sy tu acji ma te -
rial nej. 

Mi ja ją cy okres ostat nich trzech mie się cy za koń czył się moc nym ak cen -
tem spor to wym. Naj pierw na te re nie Ośrod ka Że glar skie go Sto do ły na Za -
le wie Ryb nic kim 13 wrze śnia od by ły się Re ga ty Że glar skie o Pu char Pre -
zy den ta Mia sta, a już dzień póź niej w nie dzie lę 14 wrze śnia uli ca mi Szczy -
gło wic po bie gli uczest ni cy Mię dzy na ro do we go Bie gu Ulicz ne go. War to
pod kre ślić, że bieg ten po łą czo ny z Mi strzo stwa mi Pol ski Gór ni ków na dy -
stan sie 10 km, wpi sał się już na sta łe w ka len da rium im prez spor to wych
w na szym mie ście. Co ro ku w im pre zie bie rze udział po nad 400 za wod ni -
ków z kra ju i za gra ni cy, a ho no ro wy mi go ść mi po przed nich bie gów by li
m.in. Ire na Sze wiń ska, Ro bert Ko rze niow ski, Ja cek Wszo ła, Ry szard
Szur kow ski, Ar tur Par ty ka, Je rzy Ku lej czy też An drzej Su pron.

Ta ka ple ja da zna ko mi tych przed la ty spor tow ców świad czy o pre sti żu
i uzna niu, ja kim cie szą się za wo dy, któ rych or ga ni za to rem nie zmien nie
od lat jest Ama tor ski Klub Bie ga cza w Knu ro wie we spół z Miej skim
Ośrod kiem Spor tu i Re kre acji. Te go rocz ny zwy cięz ca XVI Mię dzy na ro do -
we go Bie gu Ulicz ne go otrzy mał oka za ły pu char z rąk pre zy den ta mia sta
Ada ma Ram sa.

RE LAK SO WO: KUL TU RA,
SPORT I WY PO CZY NEK

Pre zy dent Adam Rams da je sy gnał do roz po czę cia Mię dzy na ro do we go
Bie gu Ulicz ne go.
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Ob fi te plo ny, wspa nia ła za ba wa
Uda ne zbio ry są

dla wszyst kich rol ni -
ków naj waż niej szym
eta pem ca ło rocz nej
pra cy – sta no wią
o do stat ku miesz kań -
ców nie tyl ko wsi, ale
rów nież miast. Gdy
więc pierw sze plo ny
znaj dą się pod da -
chem, za czy na my
my śleć o świę to wa niu
i za ba wie ku czci do bre go uro dza ju.

Ju bi le uszo we – XV Do żyn ki Miej skie od by ły się 6 i 7 wrze śnia. Tra dy cyj nie już
zo sta ły przy go to wa ne przez wła dze sa mo rzą do we, pa ra fię p. w. Na wró ce nia św.
Paw ła oraz Miej ski Ośro dek Kul tu ry i Spor tu. Pięk na po go da i mnó stwo atrak cji
spo wo do wa ły, iż na Pla cu Do żyn ko wym ba wi ło się kil ka ty się cy osób nie tyl ko
z Py sko wic, ale rów nież z oko licz nych miej sco wo ści. W cią gu dwóch dni wy stą pi li
m. in.: La dies, Kam ra ty, B. A. R., Szla gier Ma szy na, Le ila, New Ro man tic, Or kie -
stra Dę ta Hu ty Ła bę dy, Duo Me trum, New For You, Ka pe la ze Ślą ska im. Jó ze fa Po -
lo ka oraz Ja cek Kie rok. Gwiaz dą te go rocz nych Do ży nek był Nor bi, któ ry zgod nie
z ty tu łem jed ne go ze swo ich prze bo jów „roz ko ły sał” pu blicz ność, jesz cze dłu go
po kon cer cie roz da jąc au to gra fy i po zu jąc do zdjęć.

Sta łym ele men tem py sko wic kich do ży nek jest rów nież ko ro wód, któ ry od by wa
się po uro czy stej mszy świę tej. W tym ro ku ilość uczest ni ków za sko czy ła sa mych
or ga ni za to rów. Sta łym zwy cza jem wzię ły w nim udział wła dze sa mo rzą do we Py sko -
wic oraz Po wia tu Gli wic kie go, księ ża, dzie ci i mło dzież z przed szko li, szkół, ze spo -
łów ta necz nych, człon ko wie sto wa rzy szeń, rol ni cy, straż po żar na, po li cja, straż miej -
ska, spon so rzy, a do dat ko wo po nad pięć dzie się cio oso bo wa gru pa mo to cy kli stów.

Jak zwy kle ogrom nym za in te re so wa niem cie szy ła się Lo te ria Do żyn ko wa.
Do nie dziel ne go po po łu dnia sprze da no pięć ty się cy ce gie łek. Dzię ki hoj no ści spon -
so rów, każ dy los wy gry wa, a po nad to bie rze udział w lo so wa niu atrak cyj nych na -
gród głów nych. W tym ro ku by ły to m. in.: sku ter, lo dów ka, zmy war ka, pral ka, kur -
sy ję zy ko we, kurs pra wa jaz dy, GPS, ro we ry gór skie, kom pu ter, apa rat cy fro wy oraz
mi kro fa lów ka.

Or ga ni za to rzy dzię ku ją wszyst kim oso bom, in sty tu cjom oraz fir mom, któ re po -
mo gły w przy go to wa niu te go rocz nych Do ży nek. Agniesz ka Ka zu bek

Za śpie wa ją chó ry
Ser decz nie za pra sza my 10 paź dzier ni ka na go dzi nę 18.45 do ko ścio ła p. w. św.

Mi ko ła ja w Py sko wi cach na kon cert an giel skiej i nie miec kiej mu zy ki chó ral nej
trzech stu le ci w wy ko na niu chó ru z mia sta part ner skie go Py sko wic – Flörshe im
nad Me nem – „Flörshe imer Kan to rei” pod dy rek cją An dre asa Gros sman na. W pro -
gra mie utwo ry: Char le sa Vil lier sa Stan ford, Ri char da She phard, Co li na Maw by,
Edwar da El gar, Tho ma sa Tal lis, Wol fgan ga Men schick, Mo rit za Haupt mann, Joh na
Rut ter, Geo r ge’a Dy son oraz Tho ma sa Tal lis.

Kon cert zo sta nie po prze dzo ny mszą świę tą o go dzi nie 18.00, z udzia łem scho li
Can ta mus Do mi no.

Mia sto ma no wy herb
Po pra wie dwóch la tach współ pra cy z Ko mi sją He ral dycz ną

Py sko wi ce ma ją no wy herb – wi docz ny po wy żej w wi nie cie
na tej stro nie. Upo rząd ko wa nie spra wy her bu by ło nie zwy kle
istot ne, po nie waż w 2010 ro ku Py sko wi ce ob cho dzić bę dą 750-
le cie nada nia praw miej skich. Do te go cza su gmi na chcia ła by
wy ko nać sztan dar, fla gę, pie częć, ban ner oraz łań cuch bur mi -
strza i prze wod ni czą ce go Ra dy Miej skiej.

Sta ry herb zo stał za kwe stio no wa ny, kie dy wy peł nia jąc prze -
pi sy pra wa wła dze Py sko wic prze ka za ły do Ko mi sji He ral dycz -
nej przy go to wa ne pro jek ty sym bo li mia sta. Od no sząc się do wi -
ze run ku ów cze sne go her bu ko mi sja stwier dzi ła, że przy ję ta kon -
cep cja, opar ta na je go naj star szych pro jek tach jest słusz na, jed -
nak wy ko na nie pla stycz ne her bu wy ka zu je sze reg wad, któ re
na le ży wy eli mi no wać. Naj więk sze za strze że nia bu dził kształt
mu ru obron ne go zwień czo ne go blan ka mi.

Nad no wym pro jek tem py sko wic kie go her bu pra co wa li Mał -
go rza ta Ka ga niec i Ro mu ald Ku bi ciel. W lu tym br. Ra da Miej -
ska pod ję ła uchwa łę w spra wie ak cep ta cji pro jek tów wzo rów
sym bo li Mia sta Py sko wi ce, in sy gniów wła dzy oraz ak cep ta cji
pro jek tu re gu la mi nu ich uży wa nia i ce re mo nia łu pocz tu sztan da -
ro we go. Nie zwłocz nie prze sła na zo sta ła ona do Ko mi sji He ral -
dycz nej w War sza wie, tym ra zem uzy sku jąc opi nie po zy tyw ną.

Na se sji czerw co wej rad ni pod ję li uchwa łę w spra wie usta no -
wie nia her bu Mia sta Py sko wi ce, in nych sym bo li mia sta, in sy -
gniów wła dzy oraz re gu la mi nu ich uży wa nia i ce re mo nia łu
pocz tu sztan da ro we go. Uchwa ła wy ma ga ła pu bli ka cji w Dzien -
ni ku Urzę do wym Wo je wódz twa Ślą skie go. 28 sierp nia no wy
herb stał się obo wią zu ją cy.

Obec nie herb Py sko wic przed sta wia się na stę pu ją co: „w po -
lu czer wo nym tar czy póź no go tyc kiej, dwie srebr ne, bo nio wa ne
wie że z kre ne la żem o trzech wy stę pach ze srebr nym bo nio wa -
nym mu rem przed sta wio nym w for mie prze strzen nej. Na każ dej
z wież je den pro sto kąt ny, czar ny otwór strzel ni czy”.

Prze bu do wa ogród ka
jor da now skie go

Roz po czę ły się pra ce zwią za ne z prze bu do wą zie le ni na te re nie
Ogród ka Jor da now skie go przy ul. Strzel ców By tom skich w Py sko -
wi cach. I etap re ali za cji pro jek tu obej mu je wy cin kę oraz pie lę gna cję
drzew i krze wów. Wy ko naw cą za da nia jest Za kład Kon ser wa cji Zie -
le ni Usłu gi Re mon to wo -Bu dow la ne FLOR -BUD Ry szard Je lo nek
z Prud ni ka. Ogło szo ny już zo stał tak że prze targ na re mont ale jek
wraz z przy go to wa niem te re nu pod no we urzą dze nia za ba wo we. 

W ro ku bie żą cym pla nu je się wy ko nać m.in. re mont na -
wierzch ni ale jek z kost ki be to no wej o po wierzch ni ok. 1.052,18
m2 oraz przy go to wać no wy te ren pod mon taż urzą dzeń za ba wo -
wych o po wierzch ni 235 m2.
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14 wrze śnia na bo isku spor to wym LKS „Mło dość Rud no” w so łec twie
Rud no od by ły się te go rocz ne do żyn ki gmin ne. Uro czy stość po prze dzi ła
msza św. dzięk czyn na za te go rocz ne plo ny i w in ten cji rol ni ków w ko ście -
le pa ra fial nym pw. św. Mi ko ła ja Bi sku pa Do bro ci w Rud nie. Po mszy
barw ny do żyn ko wy ko ro wód pro wa dzo ny przez Or kie strę Dę tą „Sa mi
swoi” z Rud na prze szedł na bo isko, gdzie ofi cjal ne go otwar cia do ko nał
wójt gmi ny Krzysz tof Ob rzut. 

Wy ko na ne z ogrom ną sta ran no ścią i po my słem ko ro ny i ko ro wo dy do -
żyn ko we z za chwy tem po dzi wia ne by ły przez licz nie zgro ma dzo nych

miesz kań ców, za pro szo nych go ści i po zo sta łych
uczest ni ków im pre zy. Gmi nę za szczy ci li rów nież
swo ją obec no ścią przed sta wi cie le gmin part ner skich
ze Zło te go Sto ku oraz z mo raw skich Bi lo vic. 

Gra ży na Paw let ko z Rud na oraz To masz Na -
wrot z Che chła – te go rocz ni sta ro sto wie uro czy ście
prze ka za li wój to wi bo chen z te go rocz nych zbóż,
mó wiąc: „Prze ka zu je my Pa nu bo chen chle ba z te go -
rocz nych zbóż, niech dzie li go Pan spra wie dli wie
i go spo dar nie, tak aby wszyst kim wy star czy ło”.

Or ga ni za to rzy do ży nek przy go to wa li bo ga ty pro gram ar ty -
stycz ny. Na sce nie wy stą pi ła wspo mnia na or kie stra dę ta z Rud na
pod ba tu tą Mar ci na Wla cha, ze spół folk lo ry stycz ny z Mo raw,
Du et „Ca ro” z mu zy ką bie siad ną oraz ze spół roc ko wy „Po bie -
dzie”.

Do dat ko wą atrak cją był wy stęp dzie ci ze Szko ły Pod sta wo wej
w Rud nie w in sce ni za cji do żyn ko wej pt. „Jak to z chle bem by ło”
oraz wy stęp Klu bu Ka ra te.

Wie czor ną część do żyn ko wej im pre zy wy peł ni ła za ba wa ta -
necz na. Jej uczest ni cy ba wi li się przy mu zy ce ze spo łu „Ksią że Li -
pin i Przy ja cie le”.

Po my śla no rów nież o dzie ciach. Ko sze cu kier ków, ma lo wa nie
twa rzy i „dmu chań ce” spra wi ły, że po mi mo chło du na pla cu do -
żyn ko wym sły chać by ło gwar naj młod szych miesz kań ców gmi ny.
Uczest ni kom świę ta plo nów or ga ni za tor – Urząd Gmi ny Ru dzi -
niec – za pew nił dar mo wy po czę stu nek, któ rym by ły „szni ty chle -
ba z tu stym i ki szo ny ogo rek”.

ROL NI CY ŚWIĘ TO WA LI
W RUD NIE
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ROCZ NI CA
W MAG DA LEN CE

Jak co ro ku w pierw szą nie dzie lę wrze śnia w za byt ko wej ka pli -
cy, tzw. Mag da len ce usy tu owa nej w le sie nie da le ko Two ro ga Ma łe -
go bi skup Ge rard Kusz od pra wił mszę św. w szes na stą rocz ni cę
uga sze nia wiel kie go po ża ru la su. W uro czy sto ściach bra li udział
licz nie zgro ma dze ni stra ża cy, wła dze po wia tu gli wic kie go, gmin
So śni co wi ce, Ru dzi niec i To szek oraz miesz kań cy oko licz nych
miej sco wo ści, głów nie z Sie ra ko wic i Two ro ga Ma łe go. Po mszy
wi ce mar sza łek wo je wódz twa ślą skie go Ma rian Or ma niec wrę czył
Zło te Od -
zna ki Ho no -
ro we za Za -
słu gi dla
Wo je wódz -
twa Ślą skie -
go 22 jed -
n o s t  k o m
OSP z po -
wia tu gli -
wic kie go. 

Z gmi ny
So śni co wi -
ce uho no ro -
wa ni zo sta li stra ża cy z Ko zło wa, Ra cho wic Sie ra ko wic, Smol ni cy,
So śni co wic i Tra chów. Jed nost ki te w tym ro ku ob cho dzą 120-le cie
dzia łal no ści. Stra ża cy z OSP Smol ni ca uczci li tę rocz ni cę wmu ro -
wa niem ta bli cy pa miąt ko wej na bu dyn ku swo jej re mi zy. Ta bli ca zo -
sta ła od sło nię ta w cza sie fe sty nu zor ga ni zo wa ne go przez stra ża -
ków 30 sierp nia. Or ga ni za to rem uro czy sto ści upa mięt nia ją cej uga -
sze nie wiel kie go po ża ru w 1992 r. był Za rząd Gmin ny Związ ku
OSP RP w So śni co wi cach. Zło te Od zna ki Ho no ro we za Za słu gi dla
Wo je wódz twa Ślą skie go nada ne zo sta ły z ini cja ty wy Za rzą du Po -
wia to we go ZOSP RP w Gli wi cach oraz Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach.  

So łec kie do żyn ki
W tym ro ku w So śni co wi cach nie od by ły się tra dy cyj ne do żyn ki, gdyż gmi na by -

ła współ or ga ni za to rem uro czy sto ści wo je wódz kich, któ re mia ły miej sce w Sta ni cy.
Nie mniej po szcze gól ne so łec twa zor ga ni zo wa ły swe świę ta plo nów. Jesz cze w sierp -
niu od by ły się do żyn ki w Two ro gu Ma łym i w Sie ra ko wi cach. W Two ro gu Ma łym
tra dy cyj nie naj więk szą po pu lar no ścią cie szy ły się po ka zy spa do chro nia rzy i lo te ria
fan to wa, w któ rej moż na by ło wy grać tak atrak cyj ne na gro dy jak go łę bie, kró li ki,
nisz czar kę do do ku men tów, a na wet wi zy tę u sto ma to lo ga. W Sie ra ko wi cach miesz -
kań cy so łec twa ba wi li się wspól nie z pra cow ni ka mi fir my „Agro mas”, któ ra jak co
ro ku za fun do wa ła dla uczest ni ków do ży nek pie czo ne pro sia ki. Dzię ki ład nej po go -
dzie i fan ta stycz nej at mos fe rze za ba wa trwa ła pra wie do ra na.

Z po mo cą ofia rom ży wio łu
Na se sji 9 wrze śnia Ra da Miej ska So śni co wic przy ję ła uchwa łę o udzie le niu

bez zwrot nej po mo cy fi nan so wej dla gmin To szek i Wie lo wieś z prze zna cze niem
na usu wa nie skut ków przej ścia trą by po wietrz nej 15 sierp nia 2008 ro ku.

Jak czy ta my w uza sad nie niu uchwa ły, de kla ra cja po mo cy fi nan so wej nie zbęd nej dla
usu nię cia skut ków ka ta kli zmu jest wy ra zem so li dar no ści miesz kań ców na szej gmi ny
z miesz kań ca mi in nych miej sco wo ści wo je wódz twa ślą skie go. Po nie waż nie szczę ście
do tknę ło miej sco wo ści po wia tu gli wic kie go, dla te go sa mo rząd gmi ny So śni co wi ce tym
chęt niej zde cy do wał się na udzie le nie po mo cy są sia dom, któ rzy zna leź li się w po trze bie. 

Gmin ne za wo dy stra żac kie
Nie by ło nie spo dzian ki. W te go rocz nych za wo dach spor to wo -po żar ni czych o Pu -

char Bur mi strza So śni co wic pierw sze miej sce za ję li dru ho wie z Smol ni cy, któ rzy zde -
cy do wa nie wy prze dzi li dru ży ny z Ra cho wic i So śni co wic. Smol nic cy stra ża cy, ja ko
trzy krot ni zwy cięz cy za wo dów, zdo by li pu char na wła sność już w ubie głym ro ku.
Zwy cię ska dru ży na re pre zen to wa ła gmi nę So śni co wi ce w za wo dach po wia to wych.

Wi zy ta w Cze chach
De le ga cję miesz kań ców gmi ny So śni co wi ce go ści li part ne rzy z Loučnej

nad De snou. W tej miej sco wo ści pięk nie po ło żo nej w gó rach Je se ni kach, spo -
tka li się na ple ne rze rzeź bia rze z róż nych re jo nów Czech. Sta ro sta Pa weł Mar -
ti nek za pro sił na przy szło rocz ne spo tka nie rów nież ar ty stów z gmi ny So śni co -
wi ce. Wy da rze niem, któ re zro bi ło
du że wra że nie na go ściach z Pol -
ski, by ły wy stę py chó rów w ka pli -
cy za byt ko we go zam ku. De le ga cji
So śni co wic prze wod ni czył bur -
mistrz Cze sław Ja ku bek, któ ry
za pro sił miesz kań ców Loučnej
nad De sną do So śni co wic. 

No cy po kaz pod czas ple ne ru
w Loučnej.

Pocz ty sztan da ro we przed ka pli cą św. Ma rii Mag da le ny.

Od sło nię cie ta bli cy w Smol ni cy. 
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Na sta rych pocz tów kach…
Dzię ki ak tyw no ści na uczy cie la hi sto rii Grze go rza Ka miń skie go, To -

szek – ma my ta ką na dzie ję – już na sta łe wpi sał się w co rocz ne ob cho dy
Gór no ślą skich Dni Dzie dzic twa. W tym ro ku by ła oka zja do po dzi wia nia
wy sta wy przed wo jen nych kart pocz to wych przy po mi na ją cych wie le cie ka -
wych obiek tów i miejsc na te re nie Tosz ka. Do dat ko wą atrak cją by ła nie co -
dzien na pre zen ta cja sta rych fo to gra mów – umiesz czo no je przy uli cach
i pla cach na szta lu gach nie mal do kład nie w tym miej scu, skąd zro bio ne by -
ło zdję cie. Nie trud no so bie wy obra zić, ile wzbu dza ły emo cji, wspo mnień
i re flek sji – zwłasz cza u po ko le nia pa mię ta ją ce go ory gi nał... In te re su ją cym
zwień cze niem wy sta wy by ła pre lek cja G. Ka miń skie go „Za mek i mia sto To -
szek”. W ple ne rze zam ko we go dzie dziń ca, w na stro jo wej at mos fe rze daw -
nych lat ze bra ni mie li oka zję po znać hi sto rycz ne fak ty i za po mnia ne cie ka -
wost ki zwią za ne ze sta ry mi wi do ków ka mi, ich wy daw ca mi i lo sa mi Tosz ka
w tam tych cza sach. 

Im pre zie to wa rzy szy ła wi do ków ka – za pro sze nie wy da na przez Mło dzież
Gór no ślą ską oraz cie ka we wy daw nic two opra co wa ne przez Grze go rza Ka -
miń skie go – skła dan ka daw nych wi do kó wek to szec kich z opi sem w dwu ję -
zy kach. Wszyst kie pre zen to wa ne pocz tów ki po cho dzą z pry wat nych zbio rów
pa sjo na tów gro ma dzą cych je „z po trze by ser ca.” 

Eg zo tycz ne po dró że 
na slaj dach

„Śla dem Czyn gis -Cha na i egip skich Sy nów Słoń ca” – to ty tuł po ka zów
slaj dów, któ re w cza sie wa ka cji od by wa ły się na Zam ku w Tosz ku. By ły to
pre zen ta cje za kąt ków Mon go lii, Sy be rii i Egip tu au tor stwa Grze go rza Kup -
czy ka – ab sol wen ta, a za ra zem dok to ran ta Uni wer sy te tu Przy rod ni cze go
w Po zna niu.

Pod czas sa mo dziel nie zor ga ni zo wa nych wy praw miał on oka zję zo ba czyć
dzi kie oko li ce Przy baj ka la oraz Mon go lię ze swo imi bez kre sny mi ste pa mi
i pu sty nią Go bi. Kra ina ta przy cią ga lu dzi ko cha ją cych prze strzeń i wol ność,
pra gną cych od kry wać dzi kie, nie ska żo ne cy wi li za cją te re ny. 

Pięk no kra jo bra zów uwiecz nio ne zo sta ło na zdję ciach i slaj dach, któ re po -
dzi wia li uczest ni cy po ka zów. Pre le gent bar dzo in te re su ją co opo wia dał
o swo ich prze ży ciach, a tak że o fau nie i flo rze, w tym o en de mi tach za miesz -
ku ją cych je zio ro Baj kał, ta kich jak je dy na słod ko wod na fo ka ner pa, omul
(jed na z naj smacz niej szych ryb na świe cie), go ło mian ka czy cy ra necz ka baj -
kal ska.

Dru gą cie ka wą pre zen ta cją oka zał się po kaz slaj dów o rów nie barw nym
kra ju – Egip cie. Pod czas oglą da nia zdjęć słu cha cze prze nie śli się w cza sie
do sta ro żyt nej cy wi li za cji za rzą dów fa ra onów. Po dróż nik, opo wia da jąc o po -
zna nych w Egip cie lu dziach, ich ży ciu, kul tu rze i za byt kach, ocza ro wał
wszyst kich swo ją pa sją do eg zo tycz nych po dró ży. Cen trum Kul tu ry „Za mek
w Tosz ku” dzię ku je Grze go rza mi Kup czy ko wi za współ pra cę oraz bez in te re -
sow ność, gdyż zre zy gno wał on ze swo je go ho no ra rium z prze zna cze niem
pie nię dzy na za kup ksią żek o te ma ty ce tu ry stycz nej dla bi blio te ki w Tosz ku.
Ser decz nie dzię ku je my!

FE STYN 
CHA RY TA TYW NY 
ZA MIAST ŚWIĘ TA
PLO NÓW

Wy stęp or kie stry dę tej z Ko tu li na. 

Gmin ne do żyn ki za pla no wa no na 31 sierp nia już z po cząt kiem ro -
ku. Na miej sce uro czy sto ści wy bra no so łec two Pa czy na. Wa ka cyj ne
mie sią ce by ły dla or ga ni za to rów pra co wi te – już w po ło wie sierp nia
pra wie wszyst ko zo sta ło do pię te na ostat ni gu zik. Nikt nie spo dzie wał
się tra ge dii. 15 sierp nia hu ra gan spu sto szył go spo dar stwa w Ko tu li nie
i Pro bosz czo wi cach, w jed nej chwi li po zba wia jąc do rob ku ży cia wie le
ro dzin. W od ru chu współ czu cia i so li dar no ści bły ska wicz nie za pa dła
de cy zja prze kształ ce nia za ba wy do żyn ko wej w fe styn cha ry ta tyw ny
na rzecz po szko do wa nych. 

Uro czy sto ści roz po czę ły się w po łu dnie – ko lo ro wy ko ro wód prze -
szedł przez ca łą wieś do ko ścio ła, w któ rym zo sta ła od pra wio na msza
świę ta kon ce le bro wa na w in ten cji wszyst kich rol ni ków. Po uro czy stym
prze ka za niu do żyn ko we go boch na chle ba bur mi strzo wi Tosz ka Jac ko -
wi Za rzyc kie mu wszy scy prze szli na bo isko LKS Orzeł Pa czy na,
gdzie roz po czę ła się za ba wa.

Ze bra nych przy wi tał soł tys Pa czy ny Jan So pa ła oraz prze wod ni -
czą cy Ra dy Miej skiej w Tosz ku i jed no cze śnie soł tys Ko tu li na Ma rek
Paw łow ski, któ ry po dzię ko wał za po moc udzie lo ną po szko do wa nym.

W pro gra mie fe sty nu zna lazł się m.in. kon cert or kie stry dę tej z Ko -
tu li na, wy stęp Ber na de ty Ko wal skiej, ze spo łu Ha Nu ta oraz Ne me zis.
Pa tro nat ho no ro wy spra wo wa ła se na tor Ma ria Pań czyk -Po zdziej,
obec ny był rów nież po seł An drzej Ga ła żew ski oraz przed sta wi cie le
władz po wia tu gli wic kie go.

Or ga ni za to rzy ze bra li na fe sty nie 5 tys. zło tych, któ re prze ka za li
na rzecz po szko do wa nych w wy ni ku hu ra ga nu. Miesz kań cy gmi ny To -
szek nie po raz pierw szy po ka za li, że po tra fią się ra zem świet nie ba wić,
ale i wspól nie jed no czyć się w or ga ni zo wa niu po mo cy po trze bu ją cym. 



W tym ro ku or ga ni za cja Do ży nek Gmin nych
przy pa dła w udzia le so łec twu Bła że jo wi ce. Od -
by ły się one 31 sierp nia. Już o godz. 12.40 obok
ka plicz ki św. Ja na Nie po mu ce na roz po czę ła się
zbiór ka de le ga tów z po szcze gól nych so łectw
z ko ro na mi do żyn ko wy mi. O godz. 13.00 od by -
ła się uro czy sta msza św. w in ten cji rol ni ków,
któ rą ce le bro wał ks. Je rzy Ka pi ca. Na stęp nie
sta ro sto wie do ży nek – Re na ta Po lok i Ka zi -
mierz Stel mach wrę czy li wój to wi gmi ny Gin te -
ro wi Skow ron ko wi i prze wod ni czą ce mu Ra dy
Gmi ny Mar ci no wi Ma ron de lo wi chleb upie -
czo ny z mą ki z te go rocz nych zbio rów zbóż,
po czym ko lo ro wy ko ro wód prze szedł na plac
do żyn ko wy. Mie li śmy oka zję zo ba czyć 10 prze -
pięk nych ko ron oraz 24 przy cze py, na któ rych
miesz kań cy gmi ny przed sta wia li scen ki ro dza jo -
we oraz hu mo ry stycz ne ha sła. 

Po przy by ciu na miej sce od by ła
się część ofi cjal na, w cza sie któ rej
wójt gmi ny wrę czył sta tu et ki z kło -
sem sym bo li zu ją ce te go rocz ne
zbio ry zbóż. Otrzy ma li je soł tys
Ewe li na Schy gul la, sta ro sto wie do -
ży nek oraz rad na Ra dy Gmi ny Ma -
ria Py ka. O godz. 14: 40 roz po czę -
ła się część ar ty stycz no – roz ryw ko -
wa z udzia łem ze spo łu KRUK, For -
ma cji Tań ca To wa rzy skie go „Fie -
sta” oraz Jac ka Kie ro ka. Swój pro -
gram sa ty rycz no – mu zycz ny
przed sta wił rów nież Ma rek Bie -
siad ny SHOW. Im pre zie to wa rzy szy ła sprze daż
lo sów lo te rii fan to wej, kon kur sy i za ba wy dla
dzie ci oraz sto iska han dlo wo – ga stro no micz ne.
O godz. 20.00 roz po czę ła się za ba wa lu do wa,

do któ rej przy gry wał ze spół mu zycz ny „Syn te za
Bis”. Pod su mo wu jąc moż na śmia ło po wie dzieć,
że Gmin ne Do żyn ki w Bła że jo wi cach to by ła
im pre za na 102!

G m i n a  W i e l o w i e ś
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Jest re mi za w Dą brów ce!
Po mysł bu do wy re mi zy zro dził się już w ro ku 2001, jed nak że z po wo -

du róż nych prze ciw no ści je go re ali za cja na stą pi ła do pie ro w ro ku 2008.
Ini cja to rem bu do wy re mi zy był miesz ka niec so łec twa Dą brów ka, obec nie
prze wod ni czą cy Ra dy Gmi ny Wie lo wieś Mar cin Ma ron del. Przy bu do -
wie za an ga żo wa ni by li przede wszyst kim stra ża cy, jed nak że po mo cy nie
od ma wia li rów nież miesz kań cy Dą brów ki wraz z soł ty sem Ja nem Kal ką. 

Re ali za cja in we sty cji wy ma ga ła ogrom ne go za an ga żo wa nia. Re mi zę
wy bu do wa no ze środ ków gmi ny oraz pry wat nych środ ków miesz kań ców
Dą brów ki. Jak go spo dar na jest to spo łecz ność, mo że po twier dzić fakt, że
na bu do wie za osz czę dzo no dość po kaź ną kwo tę, któ ra umoż li wi ła za kup
wo zu bo jo we go. Re ali za cja in we sty cji za koń czo na zo sta ła na po cząt ku
wrze śnia br. i w dniu 14 te go mie sią ca od by ła się uro czy stość jej otwar cia.
Roz po czę ła się ona mszą świę tą, w któ rej uczest ni czy li wło da rze gmi ny
oraz miesz kań cy so łec twa Dą brów ka. Na stęp nie bu dy nek stra ży, jak i wóz
stra żac ki zo sta ły po świę co ne, a na skwer ku obok – dla upa mięt nie nia te go

waż ne go wy da rze nia
– po sa dzo na zo sta ła
so sna ta bor ska. 

W nie wiel kim bu -
dyn ku oprócz ga ra ży
mie ści się po miesz cze -
nie so cjal ne, a na pod -
da szu po miesz cze nie
biu ro we i ma ła sa la na -
rad. Miej sco wi stra ża -
cy mo gą być dum ni ze
swo jej re mi zy. 

Two je miej sce na Zie mi
Zgod nie ze stra te gią gmi ny Wie lo wieś jed nym z głów nych kie run ków

jej roz wo ju jest wspie ra nie wszel kich form miesz kal nic twa. Wła śnie z my -
ślą o po zy ska niu no wych miesz kań ców przy go to wa no w so łec twie Bo ro -
wia ny te re ny pod za bu do wę let ni sko wą z do pusz cze niem za bu do wy ca ło -
rocz nej. 

Przy ję ta zo sta ła
za sa da, aby po dzie lo -
ne dział ki by ły róż nej
wiel ko ści, a ca łość
stwo rzy ła w przy -
szło ści osie dle z wy -
god nym do jaz dem
do po se sji, któ re go
dro gi we wnętrz ne
unie moż l i  wia ły  by
roz wi ja nie nad mier -
nych pręd ko ści. Nie
bez zna cze nia by ła też lo ka li za cja te re nu. Bo ro wia ny to so łec two od da lo -
ne od prze my słu, a te re ny prze zna czo ne na dział ki znaj du ją się w są siedz -
twie la su. Sprze daż dzia łek przy no si gmi nie wy mier ne ko rzy ści, ja ko że
pie nią dze uzy ska ne w wy ni ku prze tar gu za si la ją bu dżet gmi ny, a po wsta ją -
ce na dział kach do my to no wi miesz kań cy, a więc no wi po dat ni cy. Pa mię -
ta my jed nak, że za da niem gmi ny jest stwo rze nie no wym wła ści cie lom od -
po wied niej in fra struk tu ry, a więc do pro wa dze nie sie ci wo do cią go wej, bu -
do wa dróg do jaz do wych oraz za pew nie nie oświe tle nia ulicz ne go. Re ali za -
cja wszyst kich za pla no wa nych za dań w 2008 r. sta no wi ła by ko lej ny waż -
ny krok w roz wo ju gmi ny.

GMIN NE DO ŻYN KI W BŁA ŻE JO WI CACH

Wójt Gin ter Skow ro nek dzię ku je za chleb otrzy ma ny od sta -
ro stów do ży nek. 
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1 kg sło ni ny po kro ić w kost kę – wy to pić,
nie ru mie niąc zbyt nio skwa rek. Obrać 2
kwa sko wa te jabł ka, po kro ić w pla ster ki, 2
su szo ne śliw ki po kro ić w pa secz ki. Zdjąć
sma lec z ognia. Wrzu cić jabł ka i śliw ki,
uwa ża jąc, bo sma lec mo że pry skać. Do pra -
wić so lą, ły żecz ką ma je ran ku lub ty mian ku.
Mie szać aż za cznie sty gnąć, wte dy sma lec
prze ło żyć do mniej szych gar nusz ków lub
sło icz ków.  

Śląskie smaki
Smalec
ziołowy

Mło dy wła ści ciel Pław nio wic
i tam tej sze go pa ła cu brał kie dyś
udział w bar dzo dłu giej woj nie
z Niem ca mi. Wra ca jąc z niej za trzy -
mał się w du żym, bo ga tym dwo rze.
Wła ści cie lem te go dwo ru był pan
w po de szłym wie ku, któ ry miał mło -
dziut ką żo nę i dwo je ma łych dzie ci.
Mię dzy mło dy mi wnet za wią za ła się
nić sym pa tii. Go spo dy ni za trzy my -
wa ła go ścia, a on z przy jem no ścią
prze dłu żał swój po byt. Nie moż na
by ło jed nak w nie skoń czo ność nad -
uży wać go ścin no ści, to też mło dy woj
zde cy do wał się wresz cie opu ścić
przy ja zny dwór. Nie zdo łał jed nak
uje chać da le ko, gdy wła ści ciel ka do -
pę dzi ła go na ko niu. W ta jem ni cy
przed wszyst ki mi opu ści ła mę ża
i dzie ci. Za kli na ła te raz uko cha ne go,
że żyć bez nie go nie mo że, a je śli on
ją ode pchnie, to ona nie wró ci do do -
mu, lecz uto pi się w sta wie.

Mło dzie niec za sko czo ny i za kło -
po ta ny ta kim ob ro tem spra wy, nie
chcąc mieć jej na su mie niu, za brał
ko bie tę do swo ich wło ści do Pław nio wic. Tu na -
ka zał służ bie, by trak to wa ła pa nią ja ko je go żo -
nę, by o nią dba ła tak, aby ni cze go jej nie bra ko -
wa ło. Sam zaś nie spo dzie wa nie opu ścił dom.
Dla uko cha nej zo sta wił list in for mu ją cy, że mu -
siał na gle wy je chać na we zwa nie księ cia i wo lał -
by już nie wra cać, gdyż nie po koi go su mie nie
z po wo du krzyw dy wy rzą dzo nej jej mę żo wi
i dzie ciom. Po nie waż jed nak opu ści ła ich z mi -
ło ści do nie go – zo sta wia jej ca ły swój ma ją tek,
by dys po no wa ła nim jak wła snym. Był to strasz -
ny cios dla za ko cha nej ko bie ty. Nie my śla ła jed -
nak wra cać do ro dzi ny. Zde cy do wa ła, że bę dzie
cze kać na uko cha ne go. Mi ja ły la ta, a pan Pław -
nio wic nie wra cał. Wte dy, cze ka jąc go da rem nie,
po sta no wi ła prze bła gać Bo ga za swe wi ny i zbu -

do wać na wzgó rzu ko ściół. Na ten cel prze zna -
czy ła pie nią dze, któ re za bra ła z do mu i część
ma jąt ku z Pław nio wic.

Ko ściół rósł szyb ko i wkrót ce za czął do mi no -
wać nad oko li cą. Wresz cie, gdy wszyst ko by ło
już go to we, ode tchnę ła z ulgą, wie rząc, iż tym
spo so bem zma za ła wi nę wo bec wła snych dzie ci.
Na stał dzień, w któ rym mia ły się od być w no wej
świą ty ni pierw sze ofi cjal ne uro czy sto ści. Gdy
wszyst ko przy go to wa no, roz pę ta ła się strasz na
bu rza. W ko ściół ude rzył grom i ca ła bu dow la
za pa dła się na za wsze pod zie mię. Sta rzy lu dzie
opo wia da ją, że w Wiel ka noc sły chać cza sem
spod zie mi gło sy za pad nię tych ko ściel nych
dzwo nów…

(MFR)

Po wiat we frasz ce

Toszek
Łoziym wiekow tymu graf miyszkoł tu zocny
We pobliskich lasach łon lubioł polować
Gon prowadzioł Toszek - pies we łowach
mocny
Dyć inksze przi niymu niy śmiały se stować

Roz łodbioł daleko - stracioł swego pana
Pogonioł za dzikym - łapy fest poniosły
Aż trefioł na pełno tych zwiyrzy polana
Tam lochy odyńce w szczympy go rozniosły

Graf nadjechoł w końcu - wzion to co łostało
Pochowoł go we wsi - tyż dynkmal postawioł
No i take miano już miejsce to miało
Toszek przeca swoje i psa imie wsławioł. 

Bronisław Wątroba

W krę gu le gend

DZWONY
ZAPADNIĘTEGO
KOŚCIOŁA


