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Drodzy
Czytelnicy!

Zbli¿aj¹ce siê wakacje to czas odpoczyn-
ku, dlatego kolejny numer Wiadomo�ci
Powiatu Gliwickiego po�wiêcony jest w
g³ównej mierze przybli¿eniu piêknych za-
k¹tków powiatu gliwickiego. Piesze wê-
drówki, przeja¿d¿ki rowerowe czy k¹piel w
jednym z jezior, czyli �Weso³e wakacje w
powiecie gliwickim�. Dodatkowo za³¹cza-
my wk³adkê �Kalendarium imprez wakacyj-
nych w powiecie gliwickim�.
Ponadto w tym numerze przeczytacie:

l rozmowê z Przewodnicz¹cym Rady
Powiatu Gliwickiego, Nadle�niczym Tade-
uszem Mamokiem, którego pytamy o to,
dlaczego powiat gliwicki nazywany jest zie-
lonym ................................................ str. 2

l o pasji wicestarosty S³awomira Adam-
czyka do szybownictwa .................... str. 2

l o organizacjach pozarz¹dowych dzia-
³aj¹cych w naszym powiecie ............ str. 5

Przed nami wakacje - czas
wyczekanego wypoczyn-
ku, gor¹cego lata i b³ogie-
go leniuchowania. Specjal-
nie dla naszych Czytelni-
ków przedstawiamy ofertê
ciekawego  i naprawdê
atrakcyjnego wypoczynku
w naszym powiecie.

Po³o¿enie to jeden z atutów powiatu
gliwickiego. Zró¿nicowany krajobraz, roz-
leg³e lasy, zbiorniki wodne i stawy, szlaki
turystyczne i zabytki architektury - wszyst-
ko to sk³ada siê na bogat¹ ofertê naszych
terenów. Amatorzy pieszych i rowerowych
wycieczek przemierzaæ mog¹ m.in. olbrzy-
mie kompleksy le�ne, w�ród których prze-
wa¿aj¹ bory sosnowe i lasy li�ciaste. Zwo-
lenników sportów wodnych i wêdkarstwa
przyci¹ga mo¿liwo�æ wypoczynku nad
sztucznymi zbiornikami, Dzier¿no Ma³e w
Pyskowicach, Dzier¿no Du¿e i Zbiornikiem
P³awniowickim, nad których brzegami po-
wsta³y o�rodki wczasowe, pola kempingo-
we i przystanie ¿eglarskie. Mo¿na tu nie tyl-
ko wypo¿yczyæ ¿aglówkê, ale i po odpo-
wiednim szkoleniu uzyskaæ patent ¿egla-
rza. Nie zapomina siê te¿ o mi³o�nikach
konnej jazdy - na wypoczynek w siodle za-
praszaj¹ stadniny i niektóre gospodarstwa
oferuj¹ce tak¹ atrakcjê swym go�ciom.
Prawdziw¹ ozdob¹ tej ziemi s¹ materialne

�lady jej bogatej przesz³o�ci - ko�cio³y,
w�ród których sw¹ urod¹ wyró¿niaj¹ siê
�wi¹tynie drewniane, pa³acyki, dwory, zam-
ki, skromne, lecz urokliwe przydro¿ne ka-
pliczki i krzy¿e oraz ciekawe zabytki techni-
ki.

Wszystko to sprawia, ¿e powiat gliwic-
ki jest atrakcyjnym miejscem wypoczynku
dla ca³ej rodziny, zw³aszcza gdy szuka ona
urozmaiconego i w miarê taniego sposobu
spêdzenia weekendu czy popo³udnia. Przez
teren powiatu od dawna wiod¹ szlaki prze-
znaczone dla turystów pieszych, a obecnie
rozrasta siê sieæ tras rowerowych.

Zainteresowanych mo¿liwo�ci¹ wypo-
czynku w Gospodarstwach Agroturystycz-
nych, których w powiecie gliwickim mamy
coraz wiêcej odsy³am na stronê www.po-
wiatgliwicki.pl - Turystyka i rekreacja.

W tegoroczne wakacje, oprócz typowo
wodnych uciech nad powiatowymi zbior-
nikami wodnymi, snuj¹c barwn¹ opo-
wie�æ - zachêcam szczególnie do pozna-
nia miejsc tajemnych Gliwickiej Ziemi:

Zamek w Toszku - najciekawszym
obiektem w Toszku i jednym z nielicz-
nych, jakim mo¿e siê poszczyciæ powiat
gliwicki s¹ ruiny gotyckiego zamku po-
wsta³ego w XIV wieku, na miejscu drew-
nianego, spalonego przez Husytów. Po
wielkim po¿arze w 1578 r. zamek  odbu-
dowali Redernowie w stylu renesansu,

Dokoñczenie na str. 3

Powiat gliwicki idealny na popo³udniowy oraz
weekendowy wypoczynek.

Weso³e wakacje
w powiecie gliwickim!

Fraszki w gwarze �l¹skiej o
powiecie gliwickim autorstwa
Bronis³awa W¹troby

Ko�cio³ w
Krywa³dzie
W knurowskim Krywa³dzie ciekawy ko�cio³ek
Joch sie nim dziwowo³ bo roz ¿ech tam
bo³ech
Dyæ jest to budynek po staryj cechowni
Kero kedy� by³a w tutejszy prochowni

Jak w dwudziestym piyrszym czyñ�æ we-
rku tu szpryng³o
To sie wiela ludzi w ta ideja wprzyng³o
By ze ty cechowni kaplica powsta³a
W keryj co dziyñ potym za³oga rzyka³a

Z czasym msze robiyli. Kapelon z Knurowa
£od Wawrzyñca chodzio³ liturgio ³odprowiaæ
Potym ze Cyryla no i Metodego
W koñcu parafijo wyros³a ze tego

Sze�dziesiont lot by³a to jednak kaplica
A ¿e sie rozros³a co³ko okolica
Do rangi ko�cio³a dzwignoñæ by³o czeba
Antoni Padewski patronym mu z nieba

Pozosta³e fraszki w kolejnym numerze.

Rynek w Pyskowicach.

Ko�ció³ w ¯ernicy.
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- Panie Przewodnicz¹cy powiat
gliwicki nazywany jest zielonym po-
wiatem, jak Pan my�li sk¹d ta na-
zwa?

- Wszystko to dziêki lasom. Jako miesz-
kañcy powiatu, mamy niesamowite szczê-
�cie posiadaæ ich tak du¿o. Pomimo blisko-
�ci du¿ych miast �l¹skiej aglomeracji po-
wiat nasz posiada skarb którym mo¿e siê
szczyciæ, bowiem oprócz typowych dla �l¹-
ska terenów zurbanizowanych mamy spo-
ro pó³ oraz w³a�nie bardzo du¿o przepiêk-
nych lasów - tak borów sosnowych, jak i
lasów li�ciastych. Trzeba tylko chcieæ je
poznawaæ.

- Pobyt w lesie to nieraz mo¿li-
wo�æ spotkania ciekawych gatunków
zwierz¹t i ro�lin

- ¯yj¹ w nich m.in. jelenie, daniele, sar-
ny, dziki, zaj¹ce, lisy, jenoty, kuny i borsuki.
Gniazduje rzadki bocian czarny i orze³ bie-
lik. W pobli¿u Toszka w gminie Wielowie�
nieopodal D¹brówki jest  mamy rezerwat
czê�ciowy: "Hubert" a w jego pobli¿u ale
ju¿ w czê�ci opolskiej rezerwat "P³u¿nica".
Rezerwaty zosta³y utworzone w roku 1957
w celu ochrony fragmentów lasu o cechach
naturalnych. Planowane jest tak¿e utworze-
nie w pobli¿u Gliwic rezerwatu "D¹browa"
o powierzchni ok. 77 ha dla ochrony bioce-
nozy zbli¿onej do naturalnej.

- Jak wiem w okolicznych lasach
powsta³o kilka �cie¿ek przyrodni-
czych. Czy mo¿e Pan co� o nich opo-
wiedzieæ?

- Z potrzeby edukacji spo³eczeñstwa,
szczególnie dzieci i m³odzie¿y, w zakresie
przyrody i wyci¹gniêcia mieszczuchów na
³ono natur gospodarze lasów - le�nicy budu-
j¹ �cie¿ki przyrodnicze. Na przyk³ad w moim
Nadlesnictwie - Rudziniec s¹ ju¿ trzy takie
�cie¿ki. Pierwsza �cie¿ka "£¹cza - po¿arzysko"
powsta³a w 2000 roku na terenie przywró-
conego do ¿ycia po¿arzyska z 1992 roku. D³u-

go�æ tej �cie¿ki wynosi ok. 8 km Ka¿dy mo¿e
naocznie przekonaæ siê jakim niebezpieczeñ-
stwem dla zwartego drzewostanu jest
ogieñ. Atrakcj¹ �cie¿ki jest wybudowana 34
metrowa wie¿a przeciwpo¿arowa z tarasem
Druga �cie¿kê przyrodnicz¹, "Rachowice" w
gminie So�nicowice, polecamy szczególnie
wszystkim mi³o�nikom przyrody. Jest to nie-
zwykle urokliwy zak¹tek naszych lasów po-
³o¿ony blisko Gliwic, pe³en jarów, wzniesieñ,
mokrade³. Teren porastaj¹ pomnikowe dêby,
stare buki, graby i inne drzewa. Dno lasu
bogate jest w rzadk¹ ro�linno�æ runa. Inte-
graln¹ czê�ci¹ tej �cie¿ki jest szkó³ka le�na
"Rachowice" - gdzie prowadzone s¹ zajêcia z
edukacji le�nej dla przedszkoli i szkó³.

- Czy znajdzie siê te¿ oferta  dla
my�liwych i wêdkarzy?

- Zapraszam do Centawy ko³o Jemielni-
cy w powiecie Strzelce Opolskie, gdzie
mamy £owisko Specjalne Gajdowe. W roku
1999/2000 du¿ym wysi³kiem rozbudowa-
no staw, co pozwoli³o na zwiêkszenie lu-
stra wody i g³êboko�ci stawu, wybudowa-
nie malowniczych wysepek. Ka¿dy chêtny
mo¿e spêdziæ mi³o czas na ³owieniu ryb,
ma mo¿liwo�æ przenocowania w hoteliku
o wysokim standardzie z zapleczem gastro-
nomicznym. Wokó³ stawu i w pobliskim
lesie wybudowali�my trzeci¹ �cie¿kê edu-
kacyjn¹, a tak¿e dobrze wyposa¿ony plac
zabaw dla najm³odszych.

S³owem zapraszamy do lasów, pamiê-
taj¹c oczywi�cie o zagro¿eniach po¿aro-
wych... Ostro¿no�æ z ogniem a tak¿e nie
za�miecanie i nie niszczenie tego, co jest
w lesie, pozwoli zachowaæ nam te tereny
tak¿e dla innych pokoleñ, bo przecie¿ las to
nasze wspólne bogactwo.

- Dziêkujê za rozmowê.
ROZMAWIA£: S£AWOMIR GRUSZKA

Ma³o kto wie, ¿e wicestarosta po-
wiatu gliwickiego S³awomir Adam-
czyk, to cz³owiek dos³ownie wysokich

lotów, poniewa¿ od wielu lat jego pa-
sj¹ s¹ szybowce.

- Mój pierwszy kontakt szybownictwem
mia³ miejsce 35 lat temu. Mia³em wtedy
16 lat, czyli dok³adnie tyle, ile wystarcza³o,
aby rozpocz¹æ tê przygodê. Z kilkuletni¹
przerw¹, jaka nast¹pi³a, gdy za³o¿y³em ro-
dzinê, po dzi� dzieñ oddajê siê
tej pasji. Szybownictwo to
moje wspania³e hobby, ale i
dziedzina, w której zdarzaj¹ mi
siê dobre osi¹gniêcia.

Jak siê dowiedzieli�my,
S³awomir Adamczyk ma na
swoim koncie nie lada osi¹-
gniêcia; jego najd³u¿szy lot
trwa³ 9 godzin i 10 minut, naj-
wiêkszy dystans jaki przelecia³
to 600 kilometrów, natomiast
najwy¿sza wysoko�æ na jak¹
siê wzbi³ to 8,5 kilometra. S³a-
womir Adamczyk zdoby³ Z³ot¹
Odznakê Szybowcow¹ z trze-
ma Diamentami. Od kilkuna-

Zielony powiat
rozmowa z Tadeuszem Mamokiem, przewodnicz¹cym Rady Powiatu Gliwickiego

Podniebna pasja

�cie¿ka dydaktyczna w Rachowicach.

stu lat jako instruktor dzieli siê swoj¹ wie-
dz¹ i do�wiadczeniem z m³odymi pasjona-
tami szybownictwa.

Zgadnij, co jest na zdjêciu?
Je¿eli wiecie, jaka gmina powiatu gli-

wickiego jest na zdjêciu, zadzwoñcie
- tel. (0-32) 332-66-70. Dla osób, które

udziel¹ poprawnej odpowiedzi mamy nie-
spodziankê - lot szybowcem ze S³awomi-
rem Adamczykiem. Czekamy!

(SG)

Co jest na zdjêciu?S³awomir Adamczyk na szybowcu.
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Dokoñczenie ze str. 3
a rozbudowali Colonnowie w XVII wie-

ku, przekszta³caj¹c go w rezydencjê rodo-
w¹. W�ród kolejnych w³a�cicieli nale¿y
wspomnieæ Adolfa von Eichendorffa - ojca

Józefa, wybitnego �l¹skiego poety roman-
tycznego. Za rz¹dów nastêpnych w³odarzy
zamku - Gaschinów na pocz¹tku XIX w.
obiekt pali³ siê po raz kolejny. Od tej pory
pozosta³ w ruinie, stopniowo zatracaj¹c
swój dawny wygl¹d. Wielokrotne próby
konserwacji w latach 1894-1963 doprowa-
dzi³y zamek do obecnego stanu. Teraz w
obiekcie siedzibê znalaz³ Miejsko - Gminny
O�rodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna
w Toszku, Mieszcz¹ siê tutaj sala biesiad-
na, balowa i kawiarenka Colonna.

Zamkiem zarz¹dza i liczne imprezy or-
ganizuje: Miejsko - Gminny O�rodek Kultu-
ry w Toszku, tel. (032)  233 44  93

Pa³ac w P³awniowicach - niedaleko
jeziora, niemal¿e w sercu wsi stoi okaza³y
obiekt- pere³ka tutejszych ziem - trójskrzy-
d³owy pa³acyk (pierwsza wzmianka o zabyt-
ku datuje siê na 1364 r., wymieniaj¹c nieja-
kiego Marcusa de Plawniowitz jako w³a�ci-
ciela ówczesnego obiektu) rodu Ballestre-
mów (niemieckiej rodziny pochodzenia
w³oskiego), rezyduj¹cego w dobrach p³aw-
niowickich od 1748 r. Wtedy to Giovanni
Battista Angelo Ballestrero di Castellengo
po�lubi³ El¿bietê Mariê Augustê, córkê Fran-
ciszka Wolfganga von Stechow, dotychcza-
sowego w³a�ciciela tutejszych dóbr. Balle-
stremowie dorobili siê olbrzymiej fortuny
przekszta³caj¹c maj¹tek ziemski w udzia³y
w spó³kach przemys³owych. Swój obecny
stan pa³ac zawdziêcza przebudowie w la-
tach 1882 - 1885. Wówczas obiekt przysto-

sowano do pe³nienia funkcji siedziby rodo-
wej. Hrabia Franciszek II Ballestrem zleci³
wykonanie projektu mistrzowi budowlane-
mu Konstantynowi Heidenreichowi z Ko-
pic ko³o Grodkowa. Nowy pa³ac "wch³on¹³"
zabudowê z roku 1737, wzniesion¹ przez
Zygmunta Miko³aja von Goerz. W swojej
siedzibie Ballestremowie przebywali do
1945 r., kiedy to ówczesny zarz¹dca - hrabia
Miko³aj Ballestrem musia³ opu�ciæ pa³ac,
uciekaj¹c przed Armi¹ Czerwon¹. O ile sama
wojna nie zniszczy³a obiektu, pó�niejsze
losy znacznie nadwerê¿y³y jego kondycjê.
Po stacjonuj¹cym w p³awniowickich do-
brach marsza³ku Iwanie Koniewie pozosta-
³y jedynie zdewastowane meble i zniszczo-
ne wnêtrza. Zniknê³o cenne wyposa¿enie
z niepowtarzalnymi kolekcjami porcelany,
sreber i naczyñ. Po II wojnie �wiatowej w
pa³acu mieszka³y siostry sakramentki, obec-
nie mie�ci siê tutaj Dom Rekolekcyjny Die-
cezji Gliwickiej.

Poza pa³acem warto zobaczyæ:
· odnowion¹ kaplicê, piêkn¹ neogotyc-

k¹ madonnê na dziedziñcu oraz mozaikê
przedstawiaj¹c¹ �w. Floriana polewaj¹ce-
go pa³ac p³awniowicki, chroni¹c go w ten
sposób przed po¿arem, a tak¿e odnowiony
pomnik Franciszka II von Ballestrema,

· park, w którym mo¿na odnale�æ 23
gatunki krzewów i 40 gatunków drzew (klo-

ny, jesiony czy lipy oraz egzotyczne: mi³o-
rz¹b japoñski, cypry�nik b³otny i kolekcjê
magnolii),

· zabytkowy spichlerz z 1888 r.
O�rodek Edukacyjno - Formacyjny

Diecezji Gliwickiej, Zespó³ Pa³acowo -
Parkowy, P³awniowice, Tel. (032)  230
55 51 lub (032) 230 35 01

Zamek w Chudowie - wybudo-
wany w latach trzydziestych XVI wieku
przez Jana Giera³towskiego zamek w
Chudowie w Gminie Giera³towice, jest
jedn¹ z wiêkszych atrakcji powiatu gli-
wickiego i dowodem na to, jak wa¿ne
szlaki handlowe przebiega³y przez zie-
miê gliwick¹ w epoce �redniowiecza i
renesansu. Na zamku od dwóch lat dzia-
³a muzeum, w którym prezentowane s¹

Weso³e wakacje
w powiecie gliwickim!

eksponaty uzyskane w toku badañ arche-
ologicznych na dziedziñcu zamkowym, miê-
dzy innymi fragmenty jednej z najwiêkszych
w Polsce kolekcji renesansowych kafli pie-
cowych.

Zamek mia³ bogate dzieje, zmienia³ na
przestrzeni wieków w³a�cicieli i by³ wielo-
krotnie przebudowywany, a¿ do nocy syl-
westrowej w 1874 roku, kiedy strawi³ go
po¿ar. Wtedy to bêd¹c w³asno�ci¹ Joanny
Gryzik von Schomberg Godulla (spadkobier-
czyni Karola Godulli) i jej mê¿a Hansa Ulri-
cha Gotharda von Schaffgotsch, zosta³ za-
mieniony w romantyczn¹ ruinê.

Obecny opiekun zamku - Fundacja "Za-
mek Chudów" organizuje na terenach ze-
spo³u parkowego wokó³ zabytku historycz-
ne imprezy, miêdzy innymi co roku w sierp-
niu w Chudowie odbywa siê ogromny miê-
dzynarodowy Jarmark �redniowieczny, w
trakcie którego do Chudowa przyje¿d¿aj¹
rycerze i rzemie�lnicy prezentuj¹cy dawne
rzemios³a z ca³ej Polski i spoza jej granic.
Na zamku odbywaj¹ siê te¿ inne imprezy
kulturalne - wystawy, koncerty, a tak¿e lek-
cje muzealne dla dzieci i m³odzie¿y z po-
wiatu gliwickiego i spoza jego granic.

Wie¿ê zamkow¹ i muzeum znajduj¹ce siê
w jej lochach mo¿na zwiedzaæ w ka¿dy week-
end przez ca³y rok z przewodnikiem. Od maja
do wrze�nia w ka¿d¹ niedzielê na zamku od-
bywaj¹ siê spektakle zwiedzania animowa-
nego oraz liczne wspania³e imprezy.

Kontakt: Fundacja "Zamek Chudów"
Tel. (032)  330 13 00
Kaplica �w. Magdaleny w Tworo-

gu Ma³ym - Wielki po¿ar lasów racibor-
skich trwa³ w 1992 r. a¿ 19 dni i strawi³ po-
nad 10 tysiêcy hektarów lasu. Na miejscu
bujnego boru pozosta³y suche, wypalone
kikuty drzew, które jeszcze w pó³ roku po
tragedii ³ama³y siê jak zapa³ki przy byle po-
dmuchu wiatru.

Dokoñczenie na str. 4

Zamek w Toszku.

Zamek w Chudowie.

Kaplica w Tworogu Ma³ym.

Pa³ac w P³awniowicach.
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Dokoñczenie ze str. 3
Ocala³a tylko ma³a kapliczka �w. Marii

Magdaleny, le¿¹ca w odleg³o�ci ok. piêciu
kilometrów od Tworoga Ma³ego w gminie
So�nicowice.

Do dzi� graniczy to z cudem. Wszystko
wokó³ "Magdalenki" doszczêtnie strawi³
ogieñ, który dwukrotnie podchodz¹c pod
kapliczkê nagle zmienia³ kierunek i sycz¹c,
przesuwa³ siê w innym kierunku lasu. Z
"Magdalenk¹" pieszczotliwie tak nazwan¹
przez okolicznych mieszkañców wi¹¿¹ siê
piêkne legendy. Podobno wszystko zaczê-
³o siê od polowania, podczas którego w le-
sie zgubi³a siê córka hrabiego Herzoga z
Rud. Szuka³a jej ca³a ksi¹¿êca �wita. Dziew-
czynkê znaleziono dopiero o �wicie. W po-
dziêce za ocalenie córki Herzog postano-
wi³ wybudowaæ kapliczkê. Sta³o siê to po-
dobno w roku 1784, bo ta w³a�nie data wid-
nieje na belkach pokrytych gontem. Nie
wiadomo jednak, dlaczego kapliczka nosi
imiê jawnogrzesznicy Magdaleny. Inna le-
genda podaje, ¿e ma to zwi¹zek z pani¹,
która mieszka³a na zamku w S³awiêcicach.

Ona to w³a�nie nosi³a imiê Marii Mag-
daleny, a wystawienie kapliczki ukrytej g³ê-
boko w lesie by³o jej pokut¹ za jaki� strasz-
liwy grzech. Miejscowi wspominaj¹, ¿e
pierwszy obraz patronki, jaki zawieszono w
kapliczce, nie pozostawia³ w¹tpliwo�ci, ¿e
uwieczniono na nim w³a�nie jawnogrzesz-
nicê. Jej okaza³y dekolt sprawia³, ¿e wielu
wiernym trudno by³o przed obrazem sku-
piæ na modlitwie... Wiosn¹ 1992 r. obraz
skradli z³odzieje. Wówczas po okolicy prze-
sz³a wie�æ, ¿e za karê sp³onie las - wszystko
dooko³a wypali³o siê doszczêtnie, a kaplicz-
ka pozosta³a nietkniêta.

Krzy¿e Pokutne - jedne nawet nie
przypominaj¹ krzy¿y - ot, dziwne kamien-
ne s³upy, czêsto przycupniête na rozstaj-
nych drogach. Inne to ma³e, niepozorne
krzy¿e wkomponowane w wiêksze bu-
dowle, wtapiaj¹ce siê w codzienny krajo-
braz. Warto jednak po�wiêciæ im chwilê
uwagi, bo stanowi¹ ciekawy �lad �rednio-
wiecznego prawodawstwa. Zgodnie z pra-

wem zwyczajowym zabójstwo lub inn¹
krzywdê nale¿a³o pom�ciæ krwawo. Czê-
sto jednak, je�li rodzina zabitego zgadza³a
siê na ugodê,  krwawy odwet zastêpowa-
no przyjêciem odszkodowania. Morderca
op³aca³ koszty pogrzebu i sprawy s¹dowej,
przekazywa³ rodzinie ofiary "kwotê pokut-
n¹" i inne dobra materialne, ³o¿y³ na utrzy-
manie i wychowanie dzieci zabitego, a na
rzecz Ko�cio³a zobowi¹zany by³ przekazaæ
okre�lon¹ ilo�æ wosku oraz zamówiæ msze
w intencji swojej ofiary. W ramach pokuty
zabójca odbywa³ równie¿ piesz¹ pielgrzym-
kê do jednego z ówczesnych �wiêtych
miejsc, a na miejscu zbrodni wystawia³
w³asnorêcznie wykuty krzy¿ pokutny. Krzy-
¿e pokutne zaczê³y pojawiaæ siê w krajo-
brazie naszych terenów pod koniec XIII w.,
a obowi¹zek ich stawiania zanika pod ko-
niec wieku XVI. Krzy¿e stawiane by³y jed-
nak nadal przez rodzinê zamordowanego
(a niekiedy i mordercy) dla upamiêtnienia
tragicznego zdarzenia. Najwiêcej krzy¿y
pokutnych zachowa³o siê na Dolnym �l¹-
sku, tym cenniejsze wiêc s¹ te, które wy-
stêpuj¹ na naszym terenie. Jeden znale�æ
mo¿emy pod �cian¹ ko�cio³a w So�nico-
wicach (obok Grupy Ukrzy¿owania), drugi
- to XVI-wieczny kamienny trzon oparty o
s³up w £anach Ma³ych, w pobli¿u skrzy¿o-
wania z drog¹ do Rudziñca.

Gródki Sto¿kowate - pró¿no ich
szukaæ w przewodnikach turystycznych,
nawet okoliczni mieszkañcy rzadko wie-
dz¹, ¿e co� ró¿ni je od naturalnych wznie-
sieñ i pagórków. Gródki sto¿kowate - kop-
czyki ziemne, wznosz¹ce siê w miejscach,
gdzie niegdy� sta³y ma³e gródki - drew-
niano-ziemne zameczki rycerskie otoczo-
ne palisad¹. W czê�ci centralnej znajdo-
wa³y siê prawdopodobnie budynki o cha-
rakterze obronnym, zamieszkiwane - jak
siê wydaje - tylko w okresach niepokoju.
Wiêkszo�æ z nich powsta³a w XIII i XIV w.
Na �l¹sku ich powstawanie wi¹zaæ nale-
¿y z panowaniem ksi¹¿¹t �l¹skich z linii

Weso³e wakacje
w powiecie gliwickim!

Piastów i ich wzmo¿on¹ dzia³alno�ci¹ bu-
dowlan¹. W powiecie gliwickim tego typu
grodziska zlokalizowano w Chechle, Cio-
chowicach, Rudnie, ¯ernicy, Widowie,
Pniowie i Koz³owie.

Cudowne �róde³ko w Stanicy - Kil-
ka kilometrów za Stanic¹ , miejscowo�ci¹
w gminie Pilchowice, bije le�ne �ród³o.
"Zimny Sztok" - jak nazywaj¹ studzienkê miej-

scowi - cieszy siê nie tylko w�ród nich
du¿¹ popularno�ci¹. Najstarsi miesz-
kañcy Stanicy twierdz¹, ¿e pierwsz¹
studzienkê wybudowali w tym miej-
scu jeszcze cystersi, do których w XIV
wieku nale¿a³y pobliskie tereny.

Krzy¿ Pamiêci w Pyskowi-
cach - w dzielnicy Pyskowic nosz¹-
cej nazwê Zaolszany, daleko od
g³ównej szosy, w zielonym zagajni-
ku stoi os³oniêty ga³êziami wysoki
krzy¿. Tu¿ pod nim le¿y kamieñ, a
na nim widnieje pami¹tkowa ta-
bliczka ufundowana przez pyskowi-
czan w 1993 r. Napis oddaje cze�æ
ofiarom g³odu i tyfusu, który w

1847 r. pozbawi³ ¿ycia setki mieszkañców
grodu. Ich liczby nikt nie potrafi zliczyæ,
dokumenty i kroniki te¿ nie podaj¹ do-
k³adnych danych. Cia³a umar³ych pocho-
wano za miastem we wspólnym grobow-
cu. Dzi� na niewielkim pagórku jedynie
krzy¿ i kamieñ przypominaj¹ tragediê
sprzed ponad 150 lat�

Obelisk Juliusza Rogera w Ra-
chowicach - W lesie ko³o Rachowic
wznosi siê krzy¿ upamiêtniaj¹cy jedn¹ z
najciekawszych postaci zwi¹zanych z na-
szym regionem. Krzy¿ przypomina, ¿e w
tym w³a�nie miejscu zmar³ Juliusz Roge-
ra - lekarz, spo³ecznik, entomolog i badacz
polskich pie�ni. Roger, pochodz¹cy z po-
³udniowych Niemiec, w wieku 28 lat zo-
staje lekarzem przybocznym ksiêcia Raci-
borza i wraz z nim przybywa do Rud. Prócz
pracy dla ksiêcia pomaga miejscowej lud-
no�ci, wiêc aby siê z ni¹ porozumieæ, uczy
siê jêzyka polskiego. Pisane w tym jêzy-
ku pie�ni zafascynowa³y Rogera, a plo-
nem tej fascynacji by³o wydane w 1863 r.
dzie³o "Pie�ni ludu polskiego w Górnym
�l¹sku z muzyk¹" zawieraj¹ce prawie 550
pie�ni �l¹skich. Na wdziêczn¹ pamiêæ �l¹-
zaków zas³u¿y³ sobie tak¿e swoj¹ dobro-
czynno�ci¹. Z nara¿eniem ¿ycia walczy³ z
tyfusem g³odowym i innymi chorobami
nêkaj¹cymi wówczas okoliczn¹ ludno�æ,
z jego inicjatywy zbudowano szpital w
Rudach, rozbudowano - w Pilchowicach i
rozpoczêto budowê szpitala dla kobiet w
Rybniku.  7 stycznia 1865 r., towarzysz¹c
ksiêciu podczas polowania w lasach miê-
dzy Rachowicami a Koz³owem, zaledwie
46-letni Juliusz Roger niespodziewanie
umiera na udar serca. Jego �mieræ wy-
wo³a³a powszechn¹ ¿a³obê, a pogrzeb sta³
siê wielk¹ manifestacj¹. Dzi� obelisk Ro-
gera sk³ania do refleksji nad z³o¿ono�ci¹
historii tego regionu i nad si³¹ jego rodzi-
mej kultury zdoln¹ fascynowaæ i inspiro-
waæ.

MAGDALENA FISZER - RÊBISZKrzy¿ pokutny w So�nicowicach.

�róde³ko w Stanicy.
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Powiatowe Centrum
Organizacji Pozarz¹do-
wych powsta³o w marcu
2005 roku.   Celem stworze-
nia Centrum jest szeroko
pojêty rozwój spo³eczeñ-
stwa obywatelskiego na te-
renie powiatu gliwickiego
oraz inkubowania i aktywiza-
cja dzia³añ organizacji poza-
rz¹dowych i koordynacja
wspó³pracy miêdzy sektora-
mi publicznym i pozarz¹do-
wym. Tym samym organiza-
cje pozarz¹dowe zyskuj¹
szansê bli¿szej wspó³pracy z
jednostkami samorz¹du terytorialnego, a w
szczególno�ci ze Starostwem Powiatowym
w Gliwicach, co z pewno�ci¹ zaowocuje
wymiana do�wiadczeñ oraz wieloma cen-
nymi inicjatywami.

W Starostwie Powiatowym w ramach
realizacji projektu "Partnerstwo na rzecz Pro-
fesjonalizacji III Sektora" Inicjatywy Wspól-
notowej EQUAL, funkcjonuje Inkubator
Organizacji Pozarz¹dowych. Inkubator Or-
ganizacji Pozarz¹dowych przy PCOP-ie
wspiera 20 organizacji: zarejestrowane sto-
warzyszenia dzia³aj¹ce na terenie Powiatu
Gliwickiego oraz grupy nieformalne, zamie-
rzaj¹ce zarejestrowaæ siê jako stowarzysze-
nie, grup inicjatywne.

Inkubator oferuje:
w Zaplecze technicz-

ne:
- miejsce spotkañ dla orga-
nizacji,
- mo¿liwo�æ nieodp³atnego
korzystania z komputera z
dostêpem do internetu, dru-
karki, ksera, telefonu i faxu

w Poradnictwo w za-
kresie:
- Zasad zak³adania stowarzy-
szenia lub fundacji
- Prawnych aspektów funk-
cjonowania organizacji
- Ustawy o dzia³alno�ci po-

¿ytku publicznego i wolontariacie
- Uzyskiwania statusu organizacji po¿ytku

publicznego
- Pisania projektów i wype³niania wniosków

o dotacje ze �rodków zewnêtrznych i w³a-
snych

w Opiekê merytoryczn¹:
- Analiza szans i zagro¿eñ w funkcjonowa-

niu organizacji
- Pomoc w opracowaniu misji organizacji
- Pomoc w bie¿¹cej dzia³alno�ci organizacji
- Pomoc w promocji organizacji

w Informacje
dostêp do bie¿¹cych informacji istot-

nych dla trzeciego sektora, literatury facho-
wej i specjalistycznych publikacji

Zwi¹zek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych
RP dzia³aj¹cy na terenie ca³ego kraju jest
kontynuatorem dzia³alno�ci wszystkich or-
ganizacji stra¿ackich dzia³aj¹cych na terenie
ziemi   toszecko - gliwickiej od  145 lat. Struk-
tury Zarz¹du Powiatowego tworz¹ struktury
gminne wszystkich gmin tworz¹cych powiat
Gliwicki  jak równie¿ Miasta Gliwice.

Pracami Zarz¹du Powiatowego kieruje
Prezes Tadeusz Mamok wraz z Prezydium
Zarz¹du organizuje g³ówne zadania wynika-
j¹ce z planu pracy organizacji. Cze�æ zadañ,
które organizuje Zarz¹d Powiatowy wynika
z ramowych zadañ ca³ej organizacji..

Dzia³alno�æ promocyjna ochotniczego
stra¿actwa jest realizowana na ró¿nych p³asz-
czyznach oraz adresowana do ró¿nych grup
spo³ecznych oraz ró¿nych grup wiekowych,
jednak¿e najwa¿niejsz¹ grupa dla  której ad-
resujemy nasze dzia³ania to dzieci i m³odzie¿
Powiatu Gliwickiego oraz Miasta Gliwice.

Imprezy promocyjne organizowane
przez nasz Zarz¹d wpisa³y siê ju¿ plan im-
prez oraz uroczysto�ci tej ziemi, mimo ¿e co
roku zmienia siê ich data i miejsce lokaliza-

cji., a ka¿da z reedycji jest bardziej rozbudo-
wana oraz bogatsza w ilo�æ ich uczestników.

W ostatnich latach zorganizowa-
no min:

· Zawody Ratownictwa Po¿arniczego
Po¿arniczego  dniu w dniu 24.09.2005r któ-
re odby³y siê na boisku sportowym LKS
"Amator" w Rudziñcu.

· Fina³ Powiatowy Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Po¿arniczej  w dniu 12 li-
stopada 2005 r w OSP Giera³towice.

· Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty
w dniu 17 wrze�nia 2005r na terenie strzel-
nicy w Strzelcach Opolskich - Farska Kolonia

· Zawody Halowe Zawody Sportowo - Po-
¿arnicze M³odzie¿owych Dru¿yn Po¿arniczych
w dniu 29 stycznia 2006 r w Hali Sportowej
przy Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Wielowsi

Wszystkie te zadania mog³y byæ  mo¿li-
we  do zrealizowaniu dziêki dotacjom lub
wsparciu Starostwa Powiatowego Powiato-
wego Gliwicach   oraz innych samorz¹dom
oraz prywatnym przedsiêbiorcom. Zarz¹d
Powiatowy Zwi¹zku OSP RP w Gliwicach
realizowa³ równie¿ inne  wspólne   dzia³ania

z innymi zarz¹dami  powiatowymi z którymi
s¹ prowadzone wspólne dzia³ania na rzecz
promocji odpowiedzialnego wspó³uczestni-
czenia w ¿yciu publicznym i spo³ecznym tej
ziemi. Przyk³adem tego mog¹ byæ organizo-
wane wspólnie z Zarz¹dem Powiatowym
Zwi¹zku OSP RP w Strzelcach Opolskich
wspólne spotkania m³odych reprezentuj¹-
cych  nasze powiaty organizowane rotacyj-
ne na  terenie poszczególnych powiatów.

Dba³o�æ o tradycje i historie to kolej-
ne zadanie naszej organizacji, jednostki
OSP z terenu naszego powiatu bior¹ z
sukcesami udzia³ w Miêdzynarodowych
Zawodach Sikawek Konnych.. Jest to
równie¿ widoczne w czasie Pielgrzymki
do Kaplicy �w. Magdaleny w Towrogu
Ma³ym w pierwsz¹ niedziele wrze�nia
ka¿dego roku. Mamy nadzieje ze nasza
praca zachêci innych ludzi, którym nie jest
obca bezinteresowna s³u¿ba publiczna na
rzecz innych.

MARIUSZ POLOCZEK

SKARBNIK ZARZ¥DU POWIATOWEGO

ZWI¥ZKU OSP RP W GLIWICACH

Wsparcie dla organizacji
pozarz¹dowych

Zwi¹zek Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych RP

Dominika Jaroszyñska - kierownik PCOP
Ul. Zygmunta Starego 17
44- 100 Gliwice, pokój 360
Tel. (032) 332 66 70
e-mail: pcop@starostwo.gliwice.pl
Poni¿ej prezentujemy organizacje zrze-

szone w Powiatowym Centrum Organiza-
cji Pozarz¹dowych.
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Akcja Katolicka -
Oddzia³ w Knurowie

Powstanie Akcji Katolickiej w ko�ciele
powszechnym poprzedzi³y ruchy katolickie
dzia³aj¹ce we Francji, Belgii, W³oszech,
Niemczech w XVIII i XIX wieku. Proces jej
kszta³towania rozpocz¹³ siê zdaniem niektó-
rych, po upadku Pañstwa Ko�cielnego. Po
raz pierwszy okre�lenia Akcja Katolicka u¿y³
Papie¿ Pius X w motu proprio z 18 XII 1903
roku i w encyklice Il fermo proposito z 11 VI
1905 roku gdzie wy³o¿y³ jej zasady teolo-
giczne i organizacyjne. Pius XI rozumia³ Ak-
cjê katolick¹ jako udzia³ �wieckich w hierar-
chicznym apostolstwie Ko�cio³a. Nada³ AK
ramy organizacyjne formu³uj¹c swoje po-
stulaty w encyklice "Ubi arcano" z dnia 23
XII 1922 roku. Celem AK wg. Piusa XI by³o
odnowienie ¿ycia katolickiego w rodzinie i
spo³eczeñstwie przez chrystianizacjê
wszystkich dziedzin ¿ycia. Podmiotem dzia-
³ania AK mia³y byæ organizacje, przedmio-
tem za� kszta³towanie ¿ycia ludzkiego we-
d³ug zasad wiary najpierw u chrze�cijan, a
nastêpnie za ich po�rednictwem tak¿e u
niewierz¹cych. Oddzia³ Akcji Katolickiej w
Knurowie funkcjonuje przy parafii p.w. �w.
Cyryla i Metodego. Nasz dzia³alno�æ to m.in.
organizacja rekolekcji i szkoleñ, spotkañ
kolêdowych i akcji charytatywnych, piel-
grzymek biegowych (Piekary �l¹skie), festy-
nu w "Farskim Ogrodzie" (kolejny odbêdzie
siê 2 lipca). Parafialny Oddzia³ AK w Knuro-
wie zbiera siê w trzeci¹ �rodê miesi¹ca w
salkach przy Ko�ciele p.w. Cyryla i Metode-
go. Chêtnych do wspó³pracy zapraszamy.

Fundacja na Rzecz Rozwoju
Miasta Knurowa

Jest organizacj¹ pozarz¹dow¹, obejmu-
j¹c¹ swoim dzia³aniem gminê Knurów i oko-
lice. Atutem Fundacji jest pozyskana akre-
dytacja w Ogólnopolskim Krajowym Syste-
mie Us³ug dla M�P w zakresie us³ug dorad-
czych i szkoleniowych oraz certyfikat Sys-
temu Zarz¹dzania Jako�ci¹ wg. normy PN-
EN ISO 9001:2001. Od 14 lat Fundacja dzia-
³a na rzecz osób bezrobotnych i pracodaw-
ców, M�P, du¿ych firm, itp. W ramach Fun-
dacji dzia³a Gminne Centrum Informacji,
Agencja Pracy, Inkubator, Klub Czystego
Biznesu oraz O�rodek Wspierania Przedsiê-
biorczo�ci.

Inkubator oferuje:
- wynajem lokali dla dzia³alno�ci firmy na

preferencyjnych warunkach,
- mo¿liwo�æ korzystania z us³ug administra-

cyjno - technicznych,
- mo¿liwo�æ korzystania z us³ug konsulta-

cyjno - doradczych,
- mo¿liwo�æ korzystania z sali wyk³adowej i

komputerowej.
Do g³ównych zadañ O�rodka Wspierania

Przedsiêbiorczo�ci nale¿y :
- inicjowanie, opracowywanie i realizacja

projektów,
- promocja realizowanych programów, pro-

jektów i szkoleñ,
- dobór kadry wyk³adowców i konsultantów

wspó³pracuj¹cych z OWP,
- pozyskiwanie funduszy na realizowane

projekty i dzia³ania (opracowywanie wnio-
sków, projektów),

- opracowywanie materia³ów przetargo-
wych i udzia³ w przetargach,

- prowadzenie konsultacji z klientami,
- pomoc klientom w pisaniu wniosków o

dotacje z funduszy unijnych,
- us³ugi doradcze,

- us³ugi szkole-
niowe dla spo-
³eczno�ci lokalnej
oraz sektora biznesu,

- us³ugi informacyjne.
Klub Czysty Biznes - dzia³alno�æ na rzecz

ochrony �rodowiska Klub powsta³ w celu
wspierania ma³ych i �rednich przedsiê-
biorstw w zakresie rozwi¹zywania proble-
mów dotycz¹cych ochrony �rodowiska.

Agencja Pracy  -  posiada certyfikat wpi-
su do rejestru Ministerstwa Gospodarki i
Pracy.

G³ównym zadaniem Agencji Pracy jest
³agodzenie skutków bezrobocia poprzez:
- przekazywanie ofert pracy,
- pomoc przy opracowywaniu dokumentów
aplikacyjnych,
- przygotowywanie do rozmów kwalifika-
cyjnych z pracodawcami,
- konsultacje z doradc¹ zawodowym,
- pomoc pracodawcy przy naborze pracow-
nika,
- wspó³praca z lokalnymi firmami, media-
mi, Powiatowym Urzêdem Pracy w Gliwi-
cach i jego oddzia³em w Knurowie.

Gminne Centrum Informacji - powsta³o
w grudniu 2003 r. dziêki �rodkom finanso-
wym pozyskanym z Ministerstwa Gospo-
darki, Pracy i Polityki Spo³ecznej w ramach
dotacji programu "Pierwsza Praca" oraz przy
wspó³pracy Wojewódzkiego Urzêdu Pracy

w Katowicach, Powiatowego Urzêdu
Pracy w Gliwicach i oddzia³u w Knurowie.
Gminne Centrum Informacji w Knurowie
kieruje swoje us³ugi do osób: bezrobotnych,
poszukuj¹cych pracy, uczniów szkó³ gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych, studentów,
pracodawców.

Stowarzyszenie jest te¿ znane te¿ pod
nazw¹ Stowarzyszenie "Moja Gmina Nasz
Powiat", zarejestrowa³o swoj¹ dzia³alno�æ
wiosn¹ 2002r. Stowarzyszenie dzia³a we
wszystkich gminach Powiatu Gliwickiego,
zrzeszaj¹c blisko 300 cz³onków. W ci¹gu
czterech lat swojej dzia³alno�ci stowarzy-
szenie poprzez ró¿ne formy aktywno�ci
udowodni³o, i¿ bliskie s¹ mu problemy
mieszkañców wszystkich Gmin oraz ca³e-
go Powiatu Gliwickiego. Zorganizowali�my
samodzielnie lub we wspó³udziale z inny-
mi organizacjami lub instytucjami koncerty
charytatywne, festyny, turnieje, przegl¹dy,
spotkania, szkolenia i kursy o charakterze
lokalnym i powiatowym. Zajmujemy siê
dzia³alno�ci¹ promocyjn¹ mieszkañców
powiatu oraz promocj¹ potencja³u gospo-
darczego i walorów krajobrazowo-turystycz-
nych gmin powiatu. Stowarzyszenie jest

autorem kilkunastu
wniosków o pozyskanie
�rodków z Unii Euro-
pejskiej na wdro¿enie
projektów realizowa-
nych w Powiecie Gli-
wickim.

Prowadzimy dzia³alno�æ wydawnicz¹ w
tym miêdzy innymi wydawanie bezp³atne-
go biuletynu, folderów promocyjnych i
materia³ów informacyjnych oraz szkolenio-
wych. Dzia³alno�æ stowarzyszenia opiera siê
na dzia³alno�ci siedmiu kó³ terenowych, a
�ci�lej bior¹c ludzi, którzy tworz¹ nasze sto-
warzyszenie. Stowarzyszenie rozwija siê, o
czym �wiadczyæ mo¿e rosn¹ca stale liczba
cz³onków stowarzyszenia, bogate plany
dzia³alno�ci oraz owocna wspó³praca z sa-
morz¹dami Gmin oraz samorz¹dem Powia-
tu Gliwickiego.

Stowarzyszenie
�Fronda�

Stowarzyszenie "Fronda" powsta³o pod
koniec 2003r. Siedziba Stowarzyszenia mie-
�ci siê w Knurowie a obszar dzia³ania obej-
muje województwo �l¹skie. Dzia³alno�æ
stowarzyszenia opiera siê na; udzielaniu
darmowych porad prawnych (Obywatelska
Poradnia Prawna Stowarzyszenia "Fronda"),
organizowaniu debat dla uczniów szkó³ gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych, organizo-
waniu spotkañ oraz konferencji z polityka-
mi (Prof. Jerzy Buzek, Prof. Wojciech Rosz-
kowski), samorz¹dowcami oraz pracowni-
kami naukowymi Wydzia³u Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu �l¹skiego w Katowi-
cach.

Z inicjatywy Stowarzyszenia powsta³ w
Knurowie Okr¹g³y Stó³ Organizacji Miej-
skich, bêd¹cy forum organizacji pozarz¹do-
wych dzia³aj¹cych na terenie Knurowa i
okolic.

O bie¿¹cej dzia³alno�ci informujemy na
naszej stronie internetowej www.fronda-
.org.pl. Tam równie¿ znajdziecie adres i na-
miary telefoniczne. Zapraszamy do wspó-
³pracy wszystkich narzekaj¹cych na nadmiar
wolnego czasu oraz tych, którzy chc¹ zreali-
zowaæ w³asny projekt.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju
Gmin Powiatu Gliwickiego
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Od 1998 roku dzia³amy w Knurowie
na rzecz osób chorych na cukrzycê i ich
rodzin, jako Knurowskie Stowarzyszenie
Diabetyków od listopada 2002 r. Siedziba
stowarzyszenia mie�ci siê z Knurowie ul.
Kazimierza Wielkiego 6. Przez osiem lat
nasz¹ dzia³alno�æ wspiera LWSM u¿ycza-
j¹c bezp³atnie na nasze spotkania eduka-
cyjne Sali w Klubie "GAMA" przy ulicy Ka-
pelanów Wojskowych 2 w Knurowie,
wyk³ady prowadz¹ lekarze specjali�ci ze
szpitala miejskiego i poradni z terenu
miasta Knurowa. Spotkania odbywaj¹ siê
co w drugi czwartek ka¿dego miesi¹ca.
Knurowskie Stowarzyszenie Diabetyków
przeprowadzi³o przesiewowe badanie
glukozy we krwi dla mieszkañców Knuro-
wa na imprezach ogólnodostêpnych. Sko-
rzysta³o z mo¿liwo�ci przebadania siê 4
tys. Osób w tym z programu "Promocja
Zdrowia" finansowany przez Urz¹d Mia-
sta 1953 os. W lutym 2006r. Stowarzy-
szenie zosta³o zarejestrowane jako Orga-
nizacja Po¿ytku Publicznego. Szczegó³o-
we informacje znajduj¹ siê na naszej stro-
nie www.stal1935.free.ngo.pl.

Knurowskie Stowarzyszenie Diabety-
ków

Ul. Kazimierza Wielkiego 6
44-194 Knurów
E-mail: ksd.knurow@op.pl
Tel.(0-32) 235-97-01
wt-�r 9.00-14.00
pi¹tek 9.00-14.00
numer konta
26-8454-0001-2007-6053-8276-0001

Ludowy Klub Sportowy ��l¹zak� Bycina
Klub powsta³ 1991r. a g³ównymi celami LKS jest:
· Rozwój ró¿nych dyscyplin sportu oraz sta³e podnoszenie jego poziomu,
· Udzia³ w wychowaniu fizycznym dzieci i m³odzie¿y oraz propagowanie kultury fi-

zycznej w�ród swych cz³onków i pozosta³ych mieszkañców so³ectwa,
· Czynny udzia³ w ¿yciu kulturalnym i spo³ecznym �rodowiska.
W tym roku LKS z³o¿y³ ofertê i uzyska³ dotacje na Zadania publiczne Powiatu Gliwic-

kiego z zakresu kultury fizycznej i sportu na organizacjê m.in. w okresie jesiennym rozry-
wek tenisa sto³owego oraz skata sportowego, na udzia³ w rozgrywkach trampkarzy, zor-
ganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych.

Knurowskie
Stowarzyszenie
Diabetyków

Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Upo�ledzeniem Umys³o-
wym "Nadzieja" powsta³o 17
czerwca 1999 r. Dzia³a ono przy
Domu Pomocy Spo³ecznej "Osto-
ja" w So�nicowicach. Swoje cele
realizuje poprzez udzielanie po-
mocy finansowej, rzeczowej i
us³ugowej mieszkañcom DPS
"Ostoja", organizowanie pomocy
osobom z upo�ledzeniem umy-
s³owym w �rodowisku.

Stowarzyszenie zajmuje siê
ponadto organizowaniem i prowadzeniem
turnusów rehabilitacyjnych, organizowa-
niem imprez integracyjnych oraz poradnic-
twem socjalnym i wspieraniem osób ubo-
gich, wspó³dzia³a przy tym z w³adzami, in-
stytucjami oraz organizacjami zainteresowa-
nymi jego dzia³alno�ci¹. Od 2000 roku Sto-
warzyszenie nasze realizuje cele w ramach
wspó³pracy ze �l¹skim Forum Organizacji
Socjalnych KAFOS, jak równie¿ przyst¹pili-
�my do Zwi¹zku Stowarzyszeñ i Innych
Osób Prawnych - Partnerski Zwi¹zek Socjal-

ny "Partner". Korzystaj¹c z prze-
kazanych nam przez Zwi¹zek
Stowarzyszeñ �l¹ski Bank ¯yw-
no�ci nadwy¿ek unijnych w ra-
mach programu PEAD 2005
przekazujemy nieodp³atnie po-
moc ¿ywno�ciow¹ potrzebuj¹-
cym. Jeste�my tak¿e cz³onkiem
Lokalnej Grupy Dzia³ania "Spi-
chlerz Górnego �l¹ska" , chc¹c
czynnie uczestniczyæ w dzia³a-
niach w ramach programu LE-
ADER+.

Z przyjemno�ci¹ informujemy, i¿ dnia
28.10.2005 r. S¹d Rejonowy w Gliwicach
dokona³ wpisu do Rejestru Organizacji Po-
¿ytku Publicznego naszego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Upo�ledzeniem Umys³o-
wym "NADZIEJA" pod numerem KRS
000023551. Jeste�my do dyspozycji osób
zainteresowanych w Domu Pomocy Spo-
³ecznej "Ostoja" w So�nicowicach  przy  ul.
Kozielskiej 1 w dniach od poniedzia³ku do
pi¹tku, w godz. 7.00 - 15.00.

 Prezes Mencfel Jaros³aw

Dom Pomocy Spo³ecznej �Ostoja�

Stowarzyszenie za³o¿y³y rodziny, które
go�ci³y w swoich domach dzieci Polonii z
Rosji. Chc¹c corocznie zapraszaæ dzieci oraz
realizowaæ program pobytu oparty na po-
znaniu ojczyzny przodków nieodzowne oka-
za³o siê za³o¿enie stowarzyszenia.

Formalnie stowarzyszenie dzia³a od
marca2005 r. W czerwcu, przy wspó³udzia-
le w³adz miasta Knurów odwiedzi³a grupa
22dzieci skupionych wokó³ Domu Polskie-
go w Smoleñsku. Dzieci bra³y udzia³ wy-
cieczce na Jasn¹ Górê do Czêstochowy,
dziêki uprzejmo�ci Dyrekcji KWK Knurów
zwiedzi³y sztolniê i Izbê Pamiêci. Uczestni-
czy³y w zajêciach w Miejskiej Szkole Pod-
stawowej nr 7.

Maj¹c na uwadze trudn¹ sytuacjê Polo-
nii na Bia³orusi, stowarzyszenie w grudniu
2005 r. postanowi³o w³a�nie tam skierowaæ
swoj¹ pomoc. W �wi¹tecznym darze prze-
kazano paczki z artyku³ami szkolnymi oraz
s³odyczami. We wspó³pracy z polskim mi-
sjonarzem, zaproszono do Knurowa 16oso-
bow¹ grupê dzieci i m³odzie¿y. Dzieci przy-
jad¹ w czerwcu, obecnie szukamy rodzin,

które chcia³yby zapewniæ im pobyt i wy¿y-
wienie oraz sponsorów gotowych zadbaæ
o ciekaw¹ realizacjê programu pobytu.

W maju 2006 r. stowarzyszenie uzyska-
³o status organizacji po¿ytku publicznego.
Jest to powodem do rado�ci i zadowole-
nia, ³atwiej nam bêdzie zabiegaæ o pozyski-
wanie funduszy na statutow¹ dzia³alno�æ.

 Integruj¹c dzieci polskich rodzin z dzieæ-
mi zamieszka³ymi zza wschodni¹ granic¹,
pielêgnujemy polsko�æ i niesiemy pomoc
dzieciom w trudnej sytuacji materialnej.

Co wa¿niejsze, pokazujemy na w³asnym
przyk³adzie, ¿e budowanie demokratyczne-
go pañstwa, chocia¿ nie do koñca jeszcze
doskona³ego jest mo¿liwe. Wierzymy, ¿e
takie spotkania buduj¹ pomosty ponad gra-
nicami naszego kraju, s¹ bardziej wiarygod-
ne i prawdziwsze od nag³o�nionych medial-
nie akcji.

 44-196 Knurów, ul. Dywizji Ko�ciusz-
kowskiej 1 d/5, Tel (0-32) 2362968,
e-mail cumamicis@op.pl NIP 9691400786

Konto: PKO BP S.A. Oddzia³ I w Knuro-
wie 23102024010000000201694058

Stowarzyszenie na rzecz integracji
Dzieci Europy

Cech Rzemios³ Ró¿nych
w Gliwicach

Jest organizacj¹ zrzeszaj¹ca ponad 200-
stu przedsiêbiorców z powiatu gliwickie-
go. Istnieje od ponad 60-ciu lat, aby spro-
staæ wymogom naszego rynku postanowio-
no wprowadziæ nowe formy pomocy przed-
siêbiorcom takie jak:

-pomoc z funduszy unijnych (porady,
ekspertyzy ekonomiczne, wyceny nierucho-
mo�ci, sporz¹dzanie wniosków, biznes pla-
nów, analizy finansowe)

-po�rednictwo finansowe (fundusze
po¿yczkowe, kredyty, leasing)

-po�rednictwo pracy
-us³ugi ksiêgowe
-us³ugi i materia³y dotycz¹ce BHP
-ubezpieczenia
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Mi³o nam ju¿ dzi� zaprosiæ wszystkich
mieszkañców powiatu gliwickiego do
udzia³u w dorocznym powiatowym �wiê-
cie plonów, które odbêdzie siê w niedzie-
lê, 10 wrze�nia 2006 r. na placu przy pa³acu
w Przyszowicach (Gmina Giera³towice).
Atrakcji zapewne nie zabraknie! Najwiêk-
sz¹ z nich bêdzie z pewno�ci¹ tradycyjny
barwny korowód do¿ynkowy, który przeto-
czy siê ulicami so³ectwa. Przebierañcy bio-
r¹cy w nim udzia³ zostan¹ poddani bacznej
obserwacji, a najlepsi z nich nagrodzeni.
Planowana jest tak¿e, jak co roku, prezen-
tacja najpiêkniejszych koron do¿ynkowych,
które pieczo³owicie z ogromnym zaanga-
¿owaniem wyplataj¹ m.in. ko³a gospodyñ

wiejskich, so³eckie spo³eczno�ci a nawet
ca³e rodziny! Uczestnikom do¿ynek czas
umil¹ wystêpy artystyczne, wystawy rolni-
cze i lokalne przysmaki serwowane w punk-
tach uciech gastronomicznych.

- To ju¿ VIII Do¿ynki Powiatu Gliwickie-
go, a po raz drugi organizowane w Gminie
Giera³towice. Mamy nadziejê, ¿e i tym ra-
zem uda nam siê dobrze przygotowaæ to
wspólne �wiêtowanie, podczas którego
bêdziemy bawiæ siê, ale i dziêkowaæ za p³o-
dy naszej ziemi - mówi Marian Sadecki, cz³o-
nek Zarz¹du Powiatu Gliwickiego, odpo-
wiedzialny za organizacjê do¿ynek.

(MFR, SG)
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Ponios¹ do¿ynkowy bochen chleba

Szybszy i prostszy dostêp do informacji geodezyjnych
i przestrzennych!

Powiat na
mapie numerycznej

Mapa numeryczna powiatu gliwickiego
powstaje od 2001 r. Niemal¿e wszyscy pra-
cownicy Powiatowego O�rodka Dokumen-
tacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Staro-
stwie Powiatowym w Gliwicach s¹ zaanga-
¿owani w jej tworzenie. Planuje siê, ¿e do
koñca 2006 r. baza mapy EWID 2000 bê-
dzie wype³niona w zakresie ewidencji po-
wiatowych gruntów

i budynków.
 - Oprogramowanie, którym dysponuje-

my tworz¹c nasz¹ mapê, jest jednym z lep-
szych na polskim rynku. Do koñca 2006 r.
ca³y powiat gliwicki znajdzie siê w bazie
danych mapy numerycznej w systemie
EWID 2000 w zakresie ewidencji budyn-
ków i gruntów. Obecnie,

w zakresie granic nieruchomo�ci, bu-
dynków i sposobu u¿ytkowania tj. map¹
ewidencji gruntów objête s¹ wszystkie
miasta powiatu gliwickiego oraz cztery ob-
rêby wiejskie: Chudów, Paniówki, Wilcza i

Ku�nia Nieborowska. Mapa numeryczna w
pe³nej tre�ci opracowana jest ju¿ dla tere-
nu Miasta Knurowa. System jest najwiêk-
szym i naj³atwiej dostêpnym no�nikiem
szeroko pojêtej informacji przestrzennej.
Jej istnienie u³atwia

i przyspiesza potencjalnym inwestorom
uzyskanie informacji, niezbêdnych do ce-
lów zwi¹zanych z realizacj¹ planowanych
inwestycji - mówi Zbigniew Solarski, kie-
rownik Powiatowego O�rodka Dokumen-
tacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Staro-
stwie Powiatowym w Gliwicach.

Zgodnie z przepisami us³uga korzy-
stania z mapy jest p³atna, ale zdecydowa-
nie u³atwi

i przyspieszy pozyskanie wszelkich nie-
zbêdnych informacji dla potencjalnych in-
westorów, którzy bêd¹ chcieli zakupiæ lub
wybudowaæ np. dom na terenie naszego
powiatu.

MFR

Powiatowe
imprezy

Piknik �Bli¿ej Natury� zorganizowany przez
Stowarzyszenie na Rzecz Osób
z Upo�ledzeniem Umys³owym �Nadzieja�.

III Integracyjne Spotkania Teatralne,
zorganizowane przez Zespó³ Szkó³
Specjalnych w Knurowie

Festyn Charytatywny zorganizowany przez
Zespó³ Szkó³ Specjalnych w Pyskowicach.


