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W mar cu że gna my zi mę, któ rej
o tej po rze ro ku ma my już wszy scy
dość. Przy go to wu je my się też
do nad cho dzą cej Wiel ka no cy.
Z okre sem tym wią żą się kul ty wo -
wa ne na na szym te re nie zwy cza je.
War to je przy po mnieć, by nie ode -
szły w za po mnie nie. 

MA RZAN NA I GO IK

W po wie cie gli wic kim, po dob nie
jak w ca łej Pol sce, ży we są tra dy cje
po że gna nia zi my i po wi ta nia wio sny.
Dzie ci i mło dzież z przed szko li oraz
szkół, ale tak że po szcze gól ne so łec twa
czy ca łe ro dzin ny przy go to wu ją się
do pierw sze go dnia wio sny bar dzo sta -
ran nie. Już kil ka ty go dni wcze śniej ro -
bią sło mia ną pan nę oraz plo tą zie lo ny
go ik – du ży wie niec w kształ cie ko ła,
wy ko na ny z ga łę zi, traw i krze wów
do stęp nych o tej po rze ro ku. Go ik zo -
sta je bo ga to przy ozdo bio ny ko lo ro wy -

mi kwia ta mi z bi buł ki oraz róż no barw -
ny mi wstąż ka mi. Na stęp nie umiesz cza
się go na drew nia nym ste la żu, któ ry
zwy kle nie sie je den sil ny chło piec lub

męż czy zna w to wa rzy stwie kro czą -
cych obok i trzy ma ją cych ko lo ro we
wstąż ki dziew cząt lub doj rza łych ko -
biet. Do brze, kie dy ist nie je tech nicz na

moż li wość ob ra ca nia go ika wo kół
wła snej osi, aby za pre zen to wać ca łe -
mu świa tu ten sym bol nad cho dzą cej
wio sny. Po cho do wi z go ikiem to wa -
rzy szy pio sen ka:
„Nasz go iku zie lo ny, pięk nie przy stro -
jo ny, w czer wo ne wstą żecz ki, ko lo ro -
we ga łą zecz ki (…)”

Jed nak ko ro wód z go ikiem to tyl -
ko asy sta dla praw dzi wej bo ha ter ki
pierw sze go dnia wio sny – ma rzan -
ny. Sym bo li zu je ona od cho dzą cą,
znie na wi dzo ną już o tej po rze ro ku
zi mę. 

Dokoczenie na stronie 4

Na spo tka nie, któ re od by ło się 2
mar ca w Cen trum Edu ka cyj nym Ja na
Paw ła II w Gli wi cach, za pro sze ni zo -
sta li dy rek to rzy przed szko li i szkół
wszel kie go ty pu oraz sa mo rzą dow cy
z te re nu Gli wic i po wia tu gli wic kie go.
Kry sty na Szu mi las przed sta wi ła
głów ne za ło że nia re for my oświa ty, za -
pla no wa ne od wrze śnia 2009 r. Naj -
więk sza z pro jek to wa nych zmian do ty -
czy ob ni że nia wie ku roz po czy na nia
przez dzie ci na uki – od wrze śnia br.
każ dy 5-la tek bę dzie miał pra wo
do edu ka cji przed szkol nej, a każ dy 6-
la tek bę dzie mógł roz po cząć na ukę
w szko le na rów ni z 7-lat ka mi. Po trzy -
let nim okre sie przej ścio wym pra wo to

za mie ni się w obo wią zek – wszyst -
kie 5-lat ki bę dą mu sia ły pod jąć edu ka -
cję przed szkol ną, a 6-lat ki roz po cząć
na ukę w szko le. 

– Ma to na ce lu przede wszyst kim
wy rów na nie szans edu ka cyj nych dzie -
ci – tłu ma czy ła K. Szu mi las. – Zy ska -
ją dzie ci z mniej szych miej sco wo ści,
któ re naj czę ściej nie uczęsz cza ją
do przed szko li i edu ka cję roz po czy na -
ją do pie ro w wie ku 6 lat w obo wiąz ko -
wej ze rów ce. Chce my tak że upo -
wszech nić wy cho wa nie przed szkol ne,
gdyż od se tek przed szko la ków jest
w Pol sce jed nym z naj niż szych w Unii
Eu ro pej skiej. 

W trak cie dys ku sji, ja ka się wy wią -

za ła, by ła oka zja do wy ja śnie nia wąt -
pli wo ści, zwią za nych z pla no wa ny mi
zmia na mi. Po za wspo mnia ny mi kwe -
stia mi do ty czą one tak że m.in. zmian
w tzw. pod sta wie pro gra mo wej, od biu -
ro kra ty zo wa nia nad zo ru pe da go gicz -

ne go, uprosz cze nia spo so bu do pusz -
cza nia no wych pro gra mów w szko le
oraz zwięk sze nia obo wiąz ków sa mo -
rzą dów lo kal nych zwią za nych z funk -
cjo no wa niem szkół na ich te re nie. 

(RG)

Zmia ny w oświacie

Od le wej: wi ce mi ni ster Kry sty na Szu mi las, wi ce sta ro sta gli wic ki Sła wo mir
Adam czyk, ślą ski ku ra tor oświa ty Sta ni sław Fa ber oraz dy rek tor gli wic kiej de -
le ga tu ry Ku ra to rium Oświa ty w Ka to wi cach Zdzi sła wa Wa niek.

Pla no wa nym przez rząd zmia nom w oświa cie po świę co ne by ło spo tka -
nie, zor ga ni zo wa ne przez Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach z udzia łem
Kry sty ny Szu mi las – se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Edu ka cji Na ro do -
wej oraz Sta ni sła wa Fa be ra – ślą skie go ku ra to ra oświa ty. 

IDZIE WIO SNA, IDĄ ŚWIĘ TA

Ży czy my wszyst kim miesz kań com Zie mi Gli wic kiej
ra do snych Świąt Wiel kiej No cy –

zdro wia, opty mi zmu i po głę bie nia wię zi z naj bliż szy mi,
a tak że wia ry w zwy cię stwo te go, co do bre i szla chet ne.

Niech te Świę ta bę dą cza sem wy po czyn ku
i da dzą nam wszyst kim du żo wza jem nej życz li wo ści 

oraz we wnętrz ne go po ko ju.

Sta nic kie Fa kle to nie zwy kły, pe łen
ma gii zwy czaj, od by wa ją cy się wie -
czo rem w Wiel ki Czwar tek.
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Prze wod ni czą cy Ra dy 
Po wia tu Gli wic kie go 

Ta de usz Ma mok wraz z Rad ny mi  

w imie niu Za rzą du 
Po wia tu Gli wic kie go 

Sta ro sta Gli wic ki  Mi chał Nie szpo rek
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26 lu te go od by ła się XXXII se sja Ra dy
Po wia tu Gli wic kie go. Go ści ła na niej Lud -
gar da Bu zek, któ ra wrę czy ła Zło tą Od zna kę
Ho no ro wą za Za słu gi dla Wo je wódz twa Ślą -
skie go Zbi gnie wo wi Pań czy ko wi, pierw sze -
mu sta ro ście gli wic kie mu. O wy da rze niu
tym sze rzej prze czy tać moż na na są sied niej
stro nie, tu sku pię się na prze bie gu ro bo czej
czę ści se sji. 

Rad ni pod czas ob rad przy ję li sześć uchwał.
Dwie z nich do ty czą za war cia po ro zu mie nia o ob -
ję ciu Po wia tu Gli wic kie go dzia ła niem Miej skie go
Ze spo łu do Spraw Orze ka nia o Nie peł no spraw no -
ści w Gli wi cach. Do tej po ry miesz kań cy po wia tu
ko rzy sta li z usług ta kie go Po wia to we go Ze spo łu
w Ryb ni ku. Skar ży li się jed nak na du żą od le głość
do te go mia sta oraz sła be po łą cze nia ko mu ni ka -
cyj ne, wo bec cze go przy ję ta uchwa ła ze zwa la
na do ko na nie zmia ny na Gli wi ce, gdzie nie peł no -
spraw ni z te re nu po wia tu mo gą ła twiej do trzeć.
Ko lej na pod ję ta uchwa ła za twier dzi ła zmia ny
w Sta tu cie Sa mo dziel ne go Pu blicz ne go Za kła du

Opie ki Zdro wot nej Szpi ta la Po wia to we go z sie -
dzi bą w Py sko wi cach. Zmia ny te obej mu ją utwo -
rze nie no wych łó żek in ten syw nej opie ki me dycz -
nej i po dyk to wa ne są ko niecz no ścią do sto so wa nia
od dzia łów szpi tal nych do wy mo gów kon trak to -
wa nia świad czeń sto so wa nych przez NFZ. Rad ni
do ko na li tak że ak tu ali za cji Pla nu Go spo dar ki Od -
pa da mi dla Po wia tu Gli wic kie go. Du żą wa gę ma
uchwa ła do ty czą ca zmian w bu dże cie po wia tu
na bie żą cy rok. Uwzględ nia ona wie lo let nie pro -

gra my in we sty cyj ne po wia tu na la ta 2009-2011,
zwią za ne z za da nia mi ma ją cy mi na ce lu po waż ne,
wie lo mi lio no we in we sty cje dro go we w po wie cie
gli wic kim. 

Na wnio sek sta ro sty wy co fa ne zo sta ły dwa
pro jek ty uchwał – usta la ją ce re gu la mi ny okre -
śla ją ce wy so kość do dat ku miesz ka nio we go dla
wy cho waw ców pla ców ki opie kuń czo -wy cho -
waw czej oraz in nych do dat ków przy zna wa nych
na uczy cie lom, wy cho waw com i po zo sta łym pra -
cow ni kom pe da go gicz nym. Wpro wa dzo ny zo -
stał na to miast do pro gra mu se sji pro jekt uchwa -
ły w spra wie przy stą pie nia do po ro zu mie nia
na rzecz współ pra cy przy re ali za cji pro jek tu
„Eu ro sty pen dium dro gą do dy plo mu” w ra mach
Zin te gro wa ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Roz -
wo ju Re gio nal ne go. Rad ni przy ję li tę uchwa łę.
Pro jekt za pew nia wspar cie sty pen dial ne stu den -
tom po cho dzą cym z za gro żo nych mar gi na li za -
cją te re nów Po wia tu Gli wic kie go. Je go li de rem
jest Sa mo rząd Wo je wódz twa Ślą skie go, a part -
ne ra mi – 36 sa mo rzą dów, w tym wszyst kie po -

wia ty oraz mia sta na pra wach
po wia tu w woj. ślą skim.
O tym, jak moż na sta rać się
o to przy zna nie sty pen dium, pi -
sze my na str. 6 te go wy da nia
WPG. 

Rad ni pod czas se sji do sta li
tak że so lid ną por cję in for ma cji.
Za po zna li się m.in. ze spra woz -
da niem z re ali za cji Po wia to we -
go Pro gra mu Ochro ny Śro do wi -
ska, z in for ma cją na te mat pla -
no wa nych in we sty cji dro go -
wych oraz z pre zen ta cją do ty -
czą cą kre owa nia wi ze run ku Po -
wia tu Gli wic kie go, przy go to wa -
ny mi przez człon ków Za rzą du

Po wia tu Gli wic kie go oraz pra cow ni ków sta ro -
stwa. Ak tu ali za cję Pla nu Go spo dar ki Od pa da mi
dla Po wia tu Gli wic kie go przed sta wi ła Ra dzie na -
to miast dr inż. Be ata Wit kow ska -Ki ta z In sty tu tu
Me cha ni za cji Bu dow nic twa i Gór nic twa Skal ne -
go, Od dział Za miej sco wy w Ka to wi cach. 

Ko lej na od bę dzie się 26 mar ca o godz. 15.00.

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

Wsparcie coraz cenniejsze
Roz mo wa z MI CHA ŁEM NIE SZPOR KIEM, sta ro stą gli wic kim

– Pa nie sta -
ro sto, po -
wiat sze ro -
ką dło nią
się ga w tych
mie sią cach
po unij ne
środ ki.
– Tak, po za
już re ali zo -
wa ny mi in -
we sty cja mi,

na któ re przy zna no nam do fi nan so wa nie
unij ne, zgło si li śmy bądź w naj bliż szym
cza sie zgło si my kil ka ko lej nych pro jek tów
do kon kur sów or ga ni zo wa nych w ra mach
Re gio nal ne go Pro gra mu Ope ra cyj ne go Wo -
je wódz twa Ślą skie go na la ta 2007-2013.
Cho dzi o bar dzo po waż ne przed się wzię cia,
sza co wa ne w su mie na kil ka dzie siąt mi lio -
nów zło tych. Unij ne środ ki są cen nym
wspar ciem i nie oce nio ną po mo cą – szcze -
gól nie te raz, gdy po ja wi ły się symp to my
kry zy su i sa mo rzą dy mu szą my śleć
o oszczęd no ściach. 
– Ja kie to pro jek ty?
– Do ty czą in we sty cji dro go wych, za dań
z za kre su ter mo mo der ni za cji bu dyn ków
oraz bu do wy bo isk spor to wych. Część
z nich już zo sta ła zre ali zo wa na, część jest
w trak cie re ali za cji, a część do pie ro w pla -
nach – wszyst kie kon kur sy bo wiem do ty czą
in we sty cji, na któ ry wy dat ki po nie sio ne zo -
sta ły po 1 stycz nia 2007 ro ku. 
– Moż na więc otrzy mać zwrot już po nie -
sio nych kosz tów?
– Tak jest w przy pad ku mo der ni za cji uli cy
Ko smo nau tów w Knu ro wie, któ ra wy ko na -
na zo sta ła w ub. ro ku. In we sty cję tę, o war -
to ści po nad 2,5 mln zł, zgło si li śmy do kon -
kur su, któ re go roz strzy gnię cie na stą pi
do wrze śnia. Po wiat ma szan se na przy zna -
nie do ta cji w wy so ko ści 1,7 mln zł. 
– Dru gi z pro jek tów dro go wych na to -
miast cze ka na re ali za cję…
– To in we sty cja o war to ści bli sko 29 mln zł,
a re ali zo wa na bę dzie tyl ko wów czas, je śli
otrzy ma do ta cję. Sta no wić ma kon ty nu ację

roz po czę tej przez po wiat mo der ni za cji
dróg, bę dą cych al ter na ty wą dla au to strad.
Pierw sze od cin ki dróg po wia to wych z my -
ślą o tym wy re mon to wa ne zo sta ły już w Ra -
cho wi cach, Ta ci szo wie i Klesz czo wie, te raz
w pla nach są na stęp ne, bie gną ce przez gmi -
ny So śni co wi ce i Ru dzi niec. Sto sow ny pro -
jekt tra fił już na kon kurs w ra mach RPO.
Mo że otrzy mać do ta cję wy no szą cą po -
nad 24 mln zł. 
– Ko lej ne za da nia zwią za ne są z ter mo -
mo der ni za cją bu dyn ków dwóch po wia to -
wych szkół oraz szpi ta la.
– 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 już zo sta ła za koń czo na, na to -
miast w szpi ta lu w Py sko wi cach jest
na ukoń cze niu. W trak cie przy go to wań jest
ter mo mo der ni za cja bu dyn ków ze spo łu
szkół przy ul. Szpi tal nej 25 w Knu ro wie.
Łącz na war tość tych in we sty cji to ok. 4,8
mln zł. Tak że przy tych pro jek tach li czy my
na do ta cje, tym ra zem w ra mach Dzia ła -
nia 5.3 „Czy ste po wie trze i od na wial ne źró -
dła ener gii”.
– Do in ne go kon kur su zgło szo ne zo sta ły
tak że już wcze śniej pro jek ty ma ją ce
na ce lu bu do wę przy szko łach po wia to -
wych no wo cze snych bo isk spor to wych. 
– Przy Ze spo le Szkół im. M. Ko nop nic kiej
w Py sko wi cach bo isko ta kie, kosz tem 1,5
mln zł, po wsta nie już w tym ro ku. Ko lej ne,
przy Ze spo le Szkół im. I. J. Pa de rew skie go
w Knu ro wie, wy bu do wa ne bę dzie w 2010 r.
Na stęp ne pla no wa ne jest przy Ze spo le
Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach. Wszyst -
kie, o war to ści bli sko 5 mln zł, zgło szo ne
zo sta ły do kon kur su w ra mach Dzia ła -
nia 8.2 „In fra struk tu ra pla có wek oświa ty”.
W ub. ro ku no wo cze sne bo isko od da li śmy
do użyt ku przy Ze spo le Szkół Za wo do wych
nr 2 w Knu ro wie, tak więc po za koń cze niu
tych pro jek tów wszyst kie na sze szko ły bę dą
wy po sa żo ne w ta kie obiek ty. 
– Dzię ku ję za roz mo wę.

Roz ma wia ła: Ro ma na Goz dek

Ko mi sja Ochro ny Śro do wi ska,
Roz wo ju i Pro mo cji po prze ana li zo wa -
niu do stęp nych do ku men tów uwa ża,
że w/w in we sty cja w związ ku z bez po -
śred nim są siedz twem za bu do wy za -
gro do wej mo że być przy czy ną za gro -
że nia śro do wi ska oraz zdro wia lu dzi
i zwie rząt.

Na sze uwa gi do ty czą ce ra por tu od -
dzia ły wa nia na śro do wi sko w/w in we -
sty cji:

1. Brak w ra por cie spra wy ochro ny
ja ko ści wód na ob sza rze Głów ne go
Zbior ni ka Wód Pod ziem nych Nr 333 –
pla no wa ne in we sty cje le żą w stre fie

ochro ny te go zbior ni ka.
2. Cał ko wi ty brak oce ny wpły wu

na wo dy grun to we – oko licz ni miesz -
kań cy ko rzy sta ją ze stud ni na po trze by
swo ich go spo darstw.

3. Brak oce ny uciąż li wo ści za pa -
cho wej – co dla nas jest jed nym z bar -

dziej istot nych ele men tów spra wy.
4. Po mi nię cie oce ny naj bar dziej

odo ro twór cze go eta pu dzia łal no ści tj.
od przy wo zu – roz ła dun ku a na stęp nie
mie sza nia osa du z tro ci na mi i sło mą
do mo men tu uło że nia kom po stu w tu -
ne lach fo lio wych.

5. Z ra por tu wy ni ka, że go spo dar ka
ście ka mi nie jest w chwi li obec nej
w peł ni mo ni to ro wa na.

6. Na le ży za dać so bie py ta nie, czy
oczysz czal nia ście ków w Gli wi cach
jest w sta nie pro du ko wać tzw. od wod -
nio ne i usta bi li zo wa ne osa dy, sko ro
wy ni ki od no szą się do osa dów od wod -
nio nych po pra sie.

7. Na te re ny Gmi ny To szek by ły
wy wo żo ne już tzw. od wod nio ne i usta -
bi li zo wa ne osa dy z oczysz czal ni ście -
ków w Gli wi cach i więk szość miesz -

kań ców Gmi ny mo gła za po znać się
z za pa cha mi, ja kie nie sie wy wo że nie
tych osa dów na po la.

8. Wy ni ki ba dań osa dów, ja kie zle -
ci ła Gmi na To szek cał ko wi cie róż nią
się od wy ni ków, ja kie przed sta wia ne
są w ra por cie.

Ja ko Ko mi sja uwa ża my, że:
* Ist nie je moż li wość ska że nia stud -

ni przy do mo wych.

* Uciąż li wość za pa cho wa w znacz -
nym stop niu po gor szy wa run ki ży cia
lu dzi.

* Emi sja tzw. bio are ozo li za wie ra -
ją cych w swym skła dzie roz to cza, ple -
śnie, grzy by i bak te rie mo że być przy -
czy ną wie lu cho rób, w tym aler gii.

* Uwa ża my, że w/w in we sty cja nie
jest zgod na z miej sco wym pla nem za -
go spo da ro wa nia prze strzen ne go.

Ko mi sja na pod sta wie po wyż sze go
wnio sku je do Bur mi strza Tosz ka, aby
przy po dej mo wa niu zgo dy na re ali za -
cję in we sty cji wziął pod roz wa gę na -
sze uwa gi.

Ja ko sa mo rzą dow cy nie ma my pra -
wa świa do mie po dej mo wać żad nych
de cy zji, któ re mo głyby wpły nąć na po -
gor sze nie wa run ków ży cia i zdro wia
lu dzi.

Prze wod ni czą cy Ko mi sji 
An drzej Ku rek

Ko mi sja jest prze ciw
W po przed nim nu me rze WPG w tek ście pt. „Miesz kań cy

się oba wia ją” pi sa li śmy o pla nach bu do wy przez pry wat ne go
przed się bior cę ogrom nej kom po stow ni w Ko tu li nie, w któ rej
to spra wie in ter we nio wa li na stycz nio wej se sji rad ni po wia to -
wi z gmi ny To szek. Te mat ten obiegł na stęp nie pra sę i te le wi -
zję. Gdy od da wa li śmy do dru ku ten nu mer WPG, bur mistrz
Tosz ka nie wy dał jesz cze de cy zji wtej spra wie. Na to miast sta -
ro sta gli wic ki po in for mo wał in we sto ra, iż przed sta wio ny

przez nie go ra port o od dzia ły wa niu pla no wa nej kom po stow -
ni na śro do wi sko ma po waż ne bra ki – ter min je go uzu peł nie -
nia mi ja 6 kwiet nia. Na swym po sie dze niu 19 lu te go Ko mi sja
Ochro ny Śro do wi ska, Roz wo ju i Pro mo cji Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go pod ję ła sta no wi sko w spra wie pla nów bu do wy
tej kom po stow ni od pa dów ule ga ją cych bio de gra da cji, w tym
od wod nio nych i usta bi li zo wa nych osa dów ście ko wych. Obok
pu bli ku je my je w ca ło ści. (Red.)
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Zbi gniew Pań czyk, pierw szy sta -
ro sta gli wic ki, otrzy mał Zło tą Od -
zna kę Ho no ro wą za Za słu gi dla Wo -
je wódz twa Ślą skie go.

Od zna cze nie wrę czy ła pod czas lu -
to wej se sji Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
Lud gar da Bu zek, rad na Sej mi ku Sa -
mo rzą do we go Wo je wódz twa Ślą skie -
go i prze wod ni czą ca ka pi tu ły przy zna -
ją cej w je go imie niu ho no ro we od zna -
cze nia. Pod kre śli ła przy tym za słu gi
Zbigniewa Pań czy ka dla na sze go re -
gio nu. Ży cio rys od zna cza ne go przed -
sta wił prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go, Ta de usz Ma mok. Przy -
po mi nał opo zy cyj ną dzia łal ność
Zbigniewa Pań czy ka, któ ra roz po czę ła
się w 1968 ro ku i trwa ła aż do 1989 ro -
ku, kie dy to zo stał on pierw szym nie -
ko mu ni stycz nym pre zy den tem Gli wic.
Był tak że rad nym miej skim Gli wic,
a w 1990 r., ja ko peł no moc nik wo je -
wo dy or ga ni zo wał Urząd Re jo no wy
w Gli wi cach, któ re go zo stał kie row ni -
kiem. W li sto pa dzie 1998 r. wy bra no

go na pierw sze go
sta ro stę no wo utwo -
rzo ne go Po wia tu
Gli wic kie go –funk -
cję tę peł nił
do przej ścia na eme -
ry tu rę w 2002 ro ku. 

Zbi gniew Pań -
czyk był sil nie za an -
ga żo wa ny w pro ces
prze mian ustro jo -
wych, któ re za owo -
co wa ły od two rze -
niem sa mo rzą du po -
w i a  t o  w e  g o
po ćwierć wie czu je go nie ist nie nia.
Wniósł ogrom ny wkład w bu do wa nie
struk tur po wia tu i pod le ga ją cych mu
jed no stek. Po przez swo ją dzia łal ność
przy czy nił się do roz wo ju gmin po -
wia tu. Za wsze sil nie emo cjo nal nie
zwią za ny z po wia tem gli wic kim, po -
dej mo wał sze reg dzia łań na rzecz spo -
łecz no ści lo kal nej, po pra wy jej wa run -
ków ży cia, umac nia nia wśród miesz -

kań ców pa trio ty zmu lo kal ne go –
w tym ochro ny dzie dzic twa kul tu ro -

we go i kul ty wo wa nia lo kal nej ślą skiej
tra dy cji – oraz pro mo wa nia atrak cyj -
ne go wi ze run ku Zie mi Gli wic kiej,
a za ra zem ca łe go wo je wódz twa ślą -
skie go. 

Pierw szy sta ro sta gli wic ki ode brał
sze reg gra tu la cji, kwia tów i słów sym -
pa tii. (RG)

– Nie wąt pię, że zmia ny wła sno -
ścio we w szpi tal nic twie są ko niecz -
ne – mó wi spe cjal nie dla WPG Mi -
ro sław Se ku ła, po seł, by ły pre zes
Naj wyż szej Izby Kon tro li. – Przy -
wo łam przy tym przy kład, któ rym
czę sto się po słu gu ję – przy chod ni
w Za brzu. Gdy kil ka na ście lat te mu
(by łem wów czas wi ce pre zy den tem
Za brza) pry wa ty zo wa li śmy te pla -
ców ki, nie bra ko wa ło gło sów sprze -
ci wu, obaw, a nie któ rzy od są dza li
nas na wet od czci i wia ry. Oka za ło
się jed nak, że pry wa ty za cja wpły nę -
ła na po lep sze nie ob słu gi. Przy chod -
nie zo sta ły wy re mon to wa ne, do sto -
so wa ne do wy mo gów, są dłu żej
czyn ne i miesz kań cy tyl ko na tym
zy ska li. Pa cjen ci mo gą wy brać tę
przy chod nię, któ rą chcą. Przy chod -
nie o nich za bie ga ją, bo za pa cjen -
tem idą pie nią dze, jest więc on trak -
to wa ny nie jak uciąż li wość, ale jak
klient, o któ re go się dba. I tak jest
wszę dzie, gdzie spry wa ty zo wa no
przy chod nie. Dla te go naj wyż szy
czas, by i szpi ta le się zmie ni ły, bo
do tej po ry w lecz nic twie za mknię -
tym pie nią dze nie idą za pa cjen tem
w spo sób pro sty i jed no znacz ny.
Mam wra że nie, że w szpi tal nic twie
sys tem ubez pie czeń spo łecz nych
ubez pie cza nie oby wa te la, a służ bę
zdro wia. To trze ba zmie nić, wła śnie
dla do bra pa cjen tów.

Rad ni Po wia tu Gli wic kie go wie -
dzą, że cią ży na nich du ża od po wie -
dzial ność. 

– Każ dy z nas po dej mu jąc się peł -
nie nia funk cji rad ne go miał świa do -
mość ko niecz no ści po dej mo wa nia
trud nych de cy zji i wy ni ka ją cych z te -
go kon se kwen cji – stwier dza Ewa

Jur czy ga, wi ce prze wod ni czą ca Ra dy
Po wia tu Gli wic kie go. – Po dej mo wa -
nie każ dej de cy zji przy szło ścio wej
obar czo ne jest do zą ry zy ka. Oczy wi -
ście moż na przy jąć bez piecz ną po zy -
cję wy cze ku ją cą, ale pro ble my sa me
się nie roz wią żą. Szpi tal mu si bo wiem
do koń ca 2012 ro ku speł niać wy mo gi
okre ślo ne w mi ni ste rial nym roz po rzą -
dze niu, ina czej gro zi mu za mknię cie.
Ko niecz ne są wie lo mi lio no we in we -
sty cje, któ rym po wiat fi nan so wo nie
po do ła. Tyl ko spół ka z udzia łem pry -
wat nych in we sto rów jest w sta nie zdo -
być na ten cel od po wied nie środ ki.
Przed się wzię cie to mu si mieć szan se
na po wo dze nie, sko ro pra cow ni cy
szpi ta la za de kla ro wa li wpła tę w for -
mie udzia łów swych ży cio wych
oszczęd no ści. Bar dzo się cie szę, że
ko mer cja li za cję szpi ta la po par li rad ni
Ra dy Mia sta Knu ro wa, od rzu ca jąc ne -
ga tyw ną opi nię, przy go to wa ną przez
prze ciw ni ków dzia łań, pod ję tych
przez po wiat.

Z ko lei in ny rad ny po wia to wy
Bog dan Li twin zmie nił nie daw no
zda nie w kwe stii re or ga ni za cji knu -
row skiej służ by zdro wia. – Przy po -
dej mo wa niu po przed niej uchwa ły
w tej spra wie wstrzy ma łem się
od gło su – mó wi. – Te raz bę dę gło -
so wał za. Uwa ża łem bo wiem, że re -
or ga ni za cja knu row skie go ZOZ -
-u nie mo że być prze pro wa dza na,

je śli w je go skład wcho dzi, tak jak
obec nie, za rów no lecz nic two otwar -
te, jak i za mknię te. Te raz za de cy do -
wać ma my o wy łą cze niu z je go skła -
du szpi ta la, a to po pie ram, po dob nie
jak ko niecz ność prze ję cia je go za -
rzą dza nia przez pry wat ną spół kę
z udzia łem po wia tu. (RG) 

– To by ła po dróż ży cia – mó wił Jó -
zef Gu zik po po wro cie z Bruk se li. –
Za chwy ci ła mnie sto li ca Bel gii, a Par -
la ment Eu ro pej ski po zna łem „od pod -
szew ki”. Nie za po mnę tej wy gra nej ni -
gdy.

Pan Jó zef jest rol ni kiem, soł ty sem
Li go ty To szec kiej. Za jął pierw sze
miej sce w kon kur sie „Bez piecz na pra -
ca w go spo dar stwie rol nym i wy ko rzy -
sta nie do ta cji UE”, któ ry zor ga ni zo wa -
ny zo stał 13 lu te go przez Sta ro stwo
Po wia to we w Gli wi cach, prze wod ni -
czą ce go Ra dy Po wia tu Gli wic kie go,
Pla ców kę Te re no wą KRUS w Gli wi -
cach, Ślą ski Od dział Re gio nal ny
Agen cji Re struk tu ry za cji i Mo der ni za -
cji Rol nic twa w Czę sto cho wie, Okrę -

go wy In spek to rat Pra cy
w Ka to wi cach Od dział
PIP w Gli wi cach i Bank
Go spo dar ki Żyw no ścio -
wej Od dział w Gli wi -
cach. Głów ną na gro dę
ufun do wa ła po seł do Par -
la men tu Eu ro pej skie go
Mał go rza ta Handz lik.
Wy jazd stu dyj ny trwał
od 1 do 5 mar ca. Po dróż sta no wi ła do -
sko na łą oka zję do zwie dze nia eu ro pej -
skich za byt ków, m.in. ka te dry w Ko lo -
nii oraz za byt ko we go ryn ku w Bruk se -
li. Pod czas pre lek cji w Par la men cie
Eu ro pej skim M. Handz lik za po zna ła
wszyst kich uczest ni ków wy pra wy ze
spe cy fi ką pra cy eu ro de pu to wa ne go

oraz przed sta wi ła naj waż niej sze ak ty
praw ne, nad któ ry mi pra co wa ła peł -
niąc man dat eu ro po sła. – To nie zwy kle
mi ła i za an ga żo wa na w swo ją pra cę
ko bie ta. Cie szę się, że re pre zen tu je
Śląsk w Par la men cie Eu ro pej skim –
mó wi o Mał go rza cie Handz lik pan Jó -
zef. (SM, RG)

Waż ne dla rol ni ków
Od 16 mar ca do 15 ma ja Agen cja Re struk tu ry za cji

i Mo der ni za cji Rol nic twa pro wa dzi na bór wnio sków
i zmian do wnio sków o płat no ści w ra mach sys te mów
wspar cia bez po śred nie go w 2009 r.

Sze reg cen nych in for ma cji na ten te mat rol ni cy otrzy -
ma li na szko le niu nt. wy mo gów wza jem nej zgod no ści oraz
zmian w wy peł nia niu wnio sków o płat no ści bez po śred nie
w 2009 r., któ re zor ga ni zo wa ne zo sta ło 12 mar ca w Sta ro -
stwie Po wia to wym w Gli wi cach. Od 1 stycz nia br. za czę -
ły obo wią zy wać wy mo gi wza jem nej zgod no ści do ty czą ce
ochro ny śro do wi ska na tu ral ne go oraz iden ty fi ka cji i re je -
stra cji zwie rząt, co na kła da na rol ni ków no we obo wiąz ki.
W za gad nie nie to wpro wa dził uczest ni ków szko le nia
Mar cin Stron czek, czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie -
go, punk tu jąc naj waż niej sze zmia ny do ty czą ce wy mo gów
wza jem nej zgod no ści. Szcze gó ło wo kwe stie te omó wi li
An drzej Frej no – kie row nik Po wia to we go Biu ra ARiMR
w Py sko wi cach i Ha li na Ca bak z Po wia to we go Ze spo łu
Do rad ców Rol ni czych w Gli wi cach. In for ma cji udzie li ła
tak że rol ni kom Kry sty na Krę giel, kie row nik Pla ców ki
Te re no wej KRUS w Gli wi cach. (RG) 

W Zło tej Dzie siąt ce
Roz strzy gnię ty zo stał ple bi scyt „Czło wiek Zie mi Gli -

wic kiej 2008”, zor ga ni zo wa ny przez re dak cję „No win
Gli wic kich” oraz To wa rzy stwo Przy ja ciół Zie mi Gli wic -
kiej. Mi ło nam po in for mo wać, że w Zło tej Dzie siąt ce lau -
re atów zna la zły się oso by z te re nu po wia tu gli wic kie go.

Głów ną na gro dę – Sta tu et kę Gli wi cju sza, któ rą ho no ro -
wa ny jest Czło wiek Zie mi Gli wic kiej – ode brał gli wi cza nin,
prof. Krzysz tof Nitsch, ar ty sta rzeź biarz i me da lier o uzna -
nej w świe cie re no mie. Wrę czył ją 4 mar ca pod czas ga li
w Wil li Ca ro prze wod ni czą cy ka pi tu ły Ta de usz Ma mok.
Jo an na Na wra til -Lu dwi czak, re dak tor na czel na „No win
Gli wic kich” wrę czy ła na to miast dy plo my oso bom ze Zło tej
Dzie siąt ki no mi no wa nym do na gro dy. Wśród tych lau re atów
ple bi scy tu zna leź li się m.in. Bo gu sław Szy gu ła –za ło ży ciel
Izby Tra dy cji przy ko pal ni Knu rów, któ ry pro wa dzi ją
z wiel kim po świę ce niem i od da niem, no mi no wa ny za umi ło -
wa nie i pro pa go wa nie ślą sko ści oraz Grze gorz Ka miń ski –

hi sto ryk, ini cja tor od no wie nia cmen ta rzy ży dow skich
w Wie low si i w Tosz ku, no mi no wa ny za nie tu zin ko wą dzia -
łal ność na rzecz ochro ny dzie dzic twa kul tu ry ży dow skiej.
(RG) 

SZPI TA LE 
NA ROZ DRO ŻU
Przez kraj prze ta cza się dys ku sja o tym, ja ka ma być przy szłość pol -
skich szpi ta li. Nie omi nę ła ona rów nież na sze go po wia tu. Wkrót ce
Ra da Po wia tu Gli wic kie go bę dzie mu sia ła osta tecz nie za de cy do wać,
czy zmie nić for mę wła sno ści szpi ta li w Knu ro wie i w Py sko wi cach.
Na pierw szy ogień pój dzie ta pierw sza pla ców ka, w któ rej pro ces
przy go to wa nia do zmian jest bar dziej za awan so wa ny niż w Py sko -
wi cach.

Szpi tal w Knu ro wie. 

Za słu żo ny dla wo je wódz twa

Po dróż ży cia

Od le wej: Zbi gniew Pań czyk i Lud gar da Bu zek. 

Jó zef Gu zik i Mał go rza ta Handz lik w Par la men cie
Eu ro pej skim.
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– Rok 2009 jest ro kiem, w któ rym
ob cho dzi my ju bi le usz 10 – le cia po -
wia tu gli wic kie go. Pan miał swój
wkład w je go two rze nie, bo na sa -
mym po cząt ku, nie od płat nie, z wła -
snej ini cja ty wy pro wa dził pan
pierw szą, jesz cze wte dy nie ofi cjal ną
stro nę in ter ne to wą Po wia tu Gli wic -
kie go.

– Tak, to rze czy wi ście by ły po cząt -
ki, rok 1999. Zna łem Zie mię Gli wic ką,
bo przez la ta prze sze dłem każ dą wio -
skę w oko li cach Gli wic, po zna jąc i in -
wen ta ry zu jąc naj waż niej sze obiek ty
kra jo znaw cze re gio nu. Z ra cji swo ich
za in te re so wań za wo do wo – pry wat -
nych ba wi łem się tro chę w two rze nie
stron in ter ne to wych, ko rzy sta jąc z do -
bro dziejstw ów cze snej tech ni ki kom -
pu te ro wej. Uru cha mia łem w tym cza -
sie stro nę Ku rii Die ce zji Gli wic kiej
i wpa dłem na po mysł, aby po ka zać, że
ist nie je też Po wiat Gli wic ki. Opra co -
wa łem pre zen ta cję tu ry stycz no – kra -
jo znaw czą o po wie cie, by ły to
wzmian ki m.in. o za byt kach, ko ścio -
łach itd., jak rów nież zdję cia i we
współ pra cy z pierw szy mi pra cow ni ka -
mi Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi -
cach uru cho mi łem stro nę na ser we rze
Po li tech ni ki Ślą skiej. Po jem ność ser -
we ra, jak rów nież moż li wo ści tech -
nicz ne by ły bar dzo ogra ni czo ne, jed -
nak uda ło się za mie ścić w In ter ne cie
in for ma cje, że Po wiat Gli wic ki ist nie -
je! Chcia łem po ka zać świa tu, że w na -
szym re gio nie znaj du je się wie le cie ka -
wych za byt ków i spo ro atrak cji tu ry -
stycz nych. Na stro nie po da ny był tak -
że pierw szy ad res ema lio wy, na któ ry
do sta wa łem li sty z wie lu za kąt ków
Pol ski, Nie miec a na wet świa ta.

– Rze czy wi ście, by ło spo ro kon -
tak tów z Nie miec od osób, któ re wy -

je cha ły ze Ślą ska, a swo je ko rze nia
ma ją w po wie cie gli wic kim. Dzię ko -
wa li pa nu za przy bli że nie in for ma cji
o miej scach, z któ ry mi spla ta się ich
dzie ciń stwo i mło dość. Ze stro ną in -
ter ne to wą wią że się tak że cie ka wa
hi sto ria pew ne go mi sjo na rza…

– Jed ne go dnia do sta łem list od pol -
skie go mi sjo na rza z Su ri na mu, któ ry
z sen ty men tem od wie dzał tę stro nę po -
wia tu gli wic kie go, bo miał tu taj ro dzi -
nę. W swo im li ście pro sił mnie o po -
moc. Miał przy je chać do Pol ski na po -
grzeb swo ich tra gicz nie zmar łych
krew nych do Ła będ. Nie mógł się jed -
nak wy do stać z ama zoń skiej dżun gli,
bo pa dał strasz ny deszcz. Je dy nym je -
go kon tak tem ze świa tem był ra dio wy
In ter net. Pro sił mnie o prze ka za nie in -
for ma cji, że nie do je dzie na po grzeb,
mi mo że krew ni cze ka li z po chów kiem
wła śnie na nie go. By łem więc po śred -
ni kiem mię dzy Po łu dnio wą Ame ry ką
a Ła bę da mi!

– Od wie lu lat w ra mach pra cy
w Ko mi sji Kra jo znaw czej przy Za -
rzą dzie Głów nym Pol skie go To wa -
rzy stwa Tu ry stycz no – Kra jo znaw -
cze go in wen ta ry zu je pan za byt ki,
atrak cje tu ry stycz ne i cie ka wost ki
kra jo znaw cze na sze go kra ju. Te ren
po wia tu gli wic kie go z je go wa lo ra mi
tu ry stycz ny mi zna pan jak wła sną
kie szeń. Ja kie atrak cje tu ry stycz ne
te go te re nu po le cił by pan uwa dze tu -
ry stów?

– Po wiat gli wic ki to je den z pięk -
niej szych re gio nów Ślą ska, po nie waż
po sia da wie le na praw dę ory gi nal nych
wa lo rów kra jo znaw czych. Atrak cyj ny
jest za rów no dla tu ry stów, któ rzy szu -
ka ją cie ka wych miejsc do od po czyn ku,
jak rów nież dla gru py tu ry stycz nych
ko ne se rów. Na pew no na uwa gę za słu -

gu je Szlak Bu dow nic twa Drew nia ne -
go z drew nia ny mi ko ściół ka mi. Na sze
drew nia ne ko ścio ły z oko lic Gli wic
cha rak te ry zu ją się pięk nym, bar dzo
ujed no li co nym kształ tem: po sia da ją
usko ko we ka le ni ce, czy li wyż sze
nad na wą a niż sze nad pre zbi te rium;
wo kół na wy i pre zbi te rium za zwy czaj
ulo ko wa ne są so bo ty a strze li ste da chy
swy mi po ła cia mi się ga ją pra wie
do zie mi. Po dob ne na gro ma dze nie
drew nia nej ar chi tek tu ry wy stę pu je
jesz cze tyl ko w Ma ło pol sce i w oko li -
cach Ole sna, Klucz bor ka. Drew nia ne
ko ścio ły z te re nu po wia tu gli wic kie -
go, ostat nio od na wia ne, śmia ło mo -
gły by kon ku ro wać z ty mi z li sty UNE -
SCO! Oczy wi ście na uwa gę za słu gu ją
w po wie cie gli wic kim zam ki, licz ne
pa ła ce i dwo ry, nie rzad ko oto czo ne
buj ny mi par ka mi oraz uro cze le śne za -
kąt ki, ta kie jak ścież ki dy dak tycz ne
czy re zer wa ty przy ro dy, a tak że ko lo -
nie czy sie dli ska cie ka wych ga tun ków
pta ków. Atrak cją jest Ka nał Gli wic ki
i ślu zy na nim zlo ka li zo wa ne, uro kli -
wie po ło żo ne je zio ra i sta wy. War to
zwró cić uwa gę na uroz ma ico ny kra jo -
braz po wia tu – Pa gó ry Sar now skie,
Ko cie Gó ry ina czej zwa ne Gó ra mi Wi -
dow ski mi, czy war to ścio we te re ny
do tu ry sty ki ro we ro wej i pie szej w pół -
noc nej czę ści po wia tu np. w oko li cach
Po ni szo wic, Ko tu li na, Pro bosz czo wic,
Dą brów ki i Świ bia. Po le cam rów nież
pięk ną tra sę z Wil czy przez Głę bo kie
Do ły do Ochoj ca. Tu ry ści mo gą ko rzy -
stać z pięk na kra jo bra zu na wet zi mą
np. na nar tach bie go wych.

– A po wiat od stro ny hi sto rycz -
nej?

– Jak naj bar dziej! Cie ka we są miej -
sca zwią za ne z wy bit ny mi po sta cia mi
re gio nu – miej sce śmier ci Ju liu sza Ro -

ge ra nie opo dal Ra cho wic, grób ks.
Kon stan te go Dam ro ta w Pil cho wi cach,
miej sce mor du ks. Wła dy sła wa Ro bo ty
w le sie pod Nie bo ro wi ca mi czy to szec -
ki za mek z po sta cią po ety Jó ze fa von
Eichen dorf fa. Na uwa gę, nie tyl ko hi -
sto ry ków, za słu gu je Ślą ski Ka tyń
w Gmi nie Wie lo wieś, gdzie NKWD
w 1946 ro ku w be stial ski spo sób za -
mor do wa ła żoł nie rzy pol skie go pod -
zie mia. Cie ka wost ka mi są in ne zbio ro -
we mo gi ły z okre su II woj ny świa to -
wej, jak rów nież tzw. cmen ta rze cho le -
rycz ne z lat 1830/31 m.in. w Py sko wi -
cach, Dą brów ce i Ko tli szo wi cach, kie -
dy to epi de mia cho le ry zdzie siąt ko wa -
ła ty sią ce miesz kań ców Zie mi Gli wic -
kiej. War te od wie dze nia są rów nież
krzy że po kut ne w So śni co wi cach i Ła -
nach oraz śre dnio wiecz ne gród ki stoż -
ko wa te w kil ku miej sco wo ściach po -
wia tu. O atrak cjach i cie ka wost kach tej
zie mi moż na by mó wić go dzi na mi.

– War to wspo mnieć, że jest pan
współ twór cą wy da ne go przez PTTK
„Ka no nu kra jo znaw cze go Pol ski –

Po zna je my Oj czy znę”, w któ rym

opi sa ne zo sta ły naj waż niej sze tu ry -
stycz nie i kra jo znaw czo miej sca Pol -
ski.

– Po le cam tę po zy cję, do stęp na jest
jesz cze w nie któ rych księ gar niach, jak
rów nież na stro nie in ter ne to wej
www.pttk.pl. W mo jej pra cy ze stu den -
ta mi, a pro wa dzę za ję cia tak że na kie -
run kach zwią za nych z tu ry sty ką, sta -
ram się prze ka zy wać naj cen niej sze in -
for ma cje z za kre su kra jo znaw stwa,
pre zen tu jąc tak że pięk no po wia tu gli -
wic kie go.

– Dzię ku ję za roz mo wę.
Roz ma wia ła:

MAG DA LE NA FI SZER – RĘ BISZ

Dokończenie ze strony 1
Sło mia ną pan nę nie sie się wśród

śpie wów i okrzy ków ra do ści nad naj -
bliż szą rze kę, gdzie ob rzę do wo zo sta je
pod pa lo na. Pło ną cą ma rzan nę wrzu ca
się w nur ty rze ki, aby wraz z od cho -
dzą cą zi mą od pły nę ła na pół noc,
do mo rza. 

WIERZ BO WE GA ŁĄZ KI

W wie lu pil cho wic kich ro dzi nach
ży wy wciąż jest zwy czaj, że w Nie -
dzie lę Pal mo wą kil ka wierz bo wych
ga łą zek, z ma ły mi ba zia mi, przy bra -
nych zie lo ny mi ga łąz ka mi bo rów ki
czer wo nej, buksz pa nu, mir tu lub bar -
win ka za wie sza się nad świę tym ob -
raz kiem – na zdro wie, szczę ście i po -
myśl ność w ro dzi nie. Miesz kań cy Pil -
cho wic w Nie dzie lę Pal mo wą no szą
do ko ścio ła znacz ną ilość wierz bo -

wych ga łą zek. Po świę co ne przez pro -
bosz cza ga łąz ki opa la ją na stęp nie
nad ogniem w Wiel ką So bo tę. Po tem
z tak opa lo nych ga łę zi ro bią w do mach
krzy ży ki. W dru gi dzień Świąt Wiel ka -
noc nych bio rą te krzy ży ki, wo dę świe -
co ną i idą w po le. Po od mó wie niu mo -
dli twy bła gal nej o uro dzaj i do bre plo -
ny oraz po świę ce niu zie mi, krzy ży ki
wkła da ją w ski by w ro gach swo ich pól
lub co dzie sięć me trów po ich ob wo -
dzie. In ny zwy czaj mó wi, że kto po -
łknie ma łą ba zię z po świę co nej pal my,
te mu bę dzie do pi sy wa ło zdro wie,
a uchro ni się zwłasz cza przed cho ro ba -
mi gar dła. 

KROM KA CHLE BA
OD DA NA ZIE MI

Gdzie nie gdzie tak że w po wie cie
gli wic kim prze trwał zwy czaj za ory wa -

nia ze schnię tej krom ki chle ba wcze sną
wio sną, przy pierw szym wyj ściu
do ro bo ty w po le. Paj da po win na po -
cho dzić z bo chen ka świe że go chle ba
upie czo ne go kil ka mie się cy wcze śniej
z ubie gło rocz nej mą ki np. na wi gi lię
lub z oka zji in ne go waż ne go wy da rze -
nia lub świę ta ro dzin ne go. Chleb od da -
ny zie mi miał gwa ran to wać uro dzaj
i sza cu nek do nie go, sza cu nek do cięż -
kiej pra cy rol ni ka.

STA NIC KIE FA KLE

W Wiel ki Czwar tek wie czo rem,
po na bo żeń stwach zwią za nych z Tri -
du um Pas chal nym miesz kań cy wsi
Sta ni ca w gmi nie Pil cho wi ce uda ją
się na oko licz ne po la, aby uczest ni -
czyć w Fa klach. Po ja wia ją się tam
ca ły mi ro dzi na mi. Na po lach roz pa -
la ne są wiel kie sto sy chru stu. Do -

oko ła nich, jesz cze za dnia ro dzi ce
wsa dza ją w za ora ną zie mię nie wiel -
kie, zro bio ne z ga łą zek krzy ży ki
i roz rzu ca ją cu kier ki. Za da niem
dzie ci i mło dzie ży jest od na le zie nie
ich w świe tle po chod ni (fa kli). Wła -
ści we fa kle zro bio ne są ze sta rych
zu ży tych brzo zo wych mio teł
na trzon ku z ga łę zi. Ob rzęd trwa tak
dłu go, do pó ki wszyst kie krzy ży ki
nie zo sta ną zna le zio ne. Po tem
przy do pa la ją cym się sto sie śpie wa -
ne są pie śni pa syj ne i od ma wia ne
mo dli twy. Czy nio ne jest to, jak po -
wia da ją sta rzy miesz kań cy, na pa -
miąt kę po szu ki wa nia Pa na Je zu sa
w ga ju oliw nym po Ostat niej Wie -
cze rzy. Wo kół Fa kli krą ży wie le po -
dań i le gend się ga ją cych cza sów po -
gań skich. 

(MFR, RG)

IDZIE WIO SNA, IDĄ ŚWIĘ TA

Kro szon ki 
i in ne atrak cje

5 kwiet nia, w Nie dzie lę Pal mo -
wą, w Pil cho wi cach od bę dą się in -
te re su ją ce im pre zy – Jar mark
Przed świą tecz ny oraz X Ju bi le -
uszo wy Kon kurs Twór czo ści Lu -
do wej „Kro szon ka 2009”.

Na oby dwie, zor ga ni zo wa ne
w Sa li RSP w Pil cho wi cach przy ul.
Gli wic kiej 3, za pra sza ją Sto wa rzy -
sze nie Pil cho wi cza nie -Pil cho wi cza -
nom oraz Gmin ny Ośro dek Kul tu ry.
Jar mark otwar ty zo sta nie
o godz. 14.00, rów no cze śnie na stą pi
ogło sze nie wy ni ków kon kur su „Kro -
szon ka 2009”, po któ rym ucznio wie
ZSP w Sta ni cy za pre zen tu ją
„Mi ste r ium”. W godz. 15.00-
16.00 trwać bę dzie Kon kurs na po -
tra wę wiel ka noc ną, po łą czo ny z de -
gu sta cją przy go to wa nych dań –
ogło sze nie je go wy ni ków prze wi -

dzia no na godz. 16.30. Jar mark,
na któ rym ku pić bę dzie moż na lo kal -
ne wy ro by (ba ran ki, za jącz ki, wy pie -
ki, wę dli ny, wy ro by rę ko dzie ła itp.)
za koń czy się o godz. 20.00. W cza sie
trwa nia im prez or ga ni za to rzy za pra -
sza ją na wy sta wy po kon kur so we,
a dzie ci – do ką ci ka pla stycz ne go
na ma lo wa nie pi sa nek ze słod ki mi
na gro da mi. Czyn ny też bę dzie ką cik
ka wo wy z na po ja mi i świą tecz ny mi
cia sta mi. (RG)

Ju bi le usz 10 – le cia, czy li wspo mi na my po cząt ki…

KRA JO ZNAW CZO PO PO WIE CIE
Roz mo wa z RO BER TEM RE SPON DOW SKIM, star szym wy kła dow cą fi zy ki na Wy dzia le Ma te -
ma tycz no – Fi zycz nym Po li tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach oraz człon kiem Ko mi sji Kra jo znaw -
czej Za rzą du Głów ne go PTTK
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Uczniów koń czą cych już nie dłu go edu ka cję w gim na zjum cze ka
trud na de cy zja –wy bór szko ły, w któ rej bę dą kon ty nu ować edu -
ka cję. Po le ca my im bo ga tą ofer tę szkół po nad gim na zjal nych
w Knu ro wie i Py sko wi cach, pro wa dzo nych przez Po wiat Gli wic -
ki. Moż na w nich zdo być cie ka we za wo dy, cie szą ce się po wo dze -
niem na ryn ku pra cy. Na to miast ci ucznio wie, któ rzy chcą za kil -
ka lat stu dio wać, otrzy ma ją tu so lid ne przy go to wa nie do ubie ga -
nia się o in deks wyż szej uczel ni. 
Do dat ko wym atu tem na szych szkół są licz ne za ję cia uzu peł nia -
ją ce. Ucznio wie wy jeż dża ją na wy ciecz ki, bio rą udział w warsz ta -
tach, im pre zach kul tu ral nych, za wo dach spor to wych, kur sach

ję zy ko wych, kom pu te ro wych itp. – wszyst ko za spra wą pro jek tu pn. „Współ cze sny Mi chał
Anioł – roz wój pa sji i wy rów ny wa nie szans uczniów szkół Po wia tu Gli wic kie go o pro fi lu ogól -
nym”, na re ali za cję któ re go w la tach 2009-2010 Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach uzy ska ło po -
nad 1 mln zł do ta cji. Ogó łem sko rzy sta z nie go ok. 800 uczniów z Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de -
rew skie go w Knu ro wie, Ze spo łu Szkół im. M. Ko nop nic kiej w Py sko wi cach oraz dwóch po wia -
to wych ze spo łów szkół spe cjal nych. W ub. ro ku po dob ne za ję cia or ga ni zo wa ne by ły w ra mach
pro wa dzo ne go przez sta ro stwo pro jek tu „Szan sa na roz wój – lo kal ny pro gram wy rów ny wa nia
szans edu ka cyj nych, spo łecz nych i kul tu ral nych uczniów szkół po wia tu gli wic kie go”. Do dat -
ko wo ucznio wie klas dru gich szkół po nad gim na zjal nych oraz szkół spe cjal nych w ra mach lek -
cji wy cho wa nia fi zycz ne go ma ją opła ca ne przez po wiat za ję cia na ba se nie. Sa me szko ły tak że
pro wa dzą cie ka we pro jek ty, na któ re uzy sku ją do fi nan so wa nie ze środ ków unij nych. Słu ży ono
za rów no po sze rze niu ofer ty edu ka cyj nej, jak i mo der ni za cji ba zy szkol nej. 
Szko ły te ma ją jesz cze je den, bar dzo istot ny atut. Nie są mo lo cha mi, gdzie uczeń gi nie w tłu -
mie. To sto sun ko wo nie wiel kie szko ły, w któ rych na uczy cie le zna ją każ de go ucznia i mo gą mło -
dzie ży po świę cić wie le cza su i uwa gi
. SŁAWOMIR ADAMCZYK, wicestarosta gliwicki

ZE SPÓŁ SZKÓŁ IM. IGNA CE GO JA NA PA DE REW SKIE GO W KNU RO WIE

www. zsijp. pl, e -ma il: zsij p1@gma il.com
W skład ze spo łu wcho dzą dwie szko ły:

1. I Li ceum Ogól no kształ cą ce, 44-190 Knu rów, ul. 1 Ma ja 21, 
tel./faks 032 235 19 61.

2. Tech ni kum nr 1, 44-194 Knu rów, ul. Szpi tal na 25, tel./faks 032 235 10 82

I LI CEUM OGÓL NO KSZTAŁ CĄ CE W KNU RO WIE

1. We wszyst kich kla sach
na uka ję zy ka an giel -
skie go w gru pach mię -
dzy od dzia ło wych, wg
stop nia za awan so wa nia
2. We wszyst kich kla sach
do dat ko we go dzi ny
na na ukę ję zy ków ob -
cych (j. an giel ski, j. nie -
miec ki, j. fran cu ski)
3. Go dzi ny do dys po zy -
cji dy rek to ra prze zna czo -
ne na obo wiąz ko we
przed mio ty ma tu ral ne:
ję zyk pol ski i ma te ma -
ty ka i do dat ko we za ję cia edu ka cyj ne
4. Przed mio ty na ucza ne w za kre sie roz sze rzo nym, wy ma ga ją ce ćwi czeń la bo ra to ryj nych, re ali zu -
je my pra cow niach przed mio to wych (che mia, bio lo gia, fi zy ka)
5. Licz ne za ję cia po za lek cyj ne: ma tu ral ne, dla za in te re so wa nych, wy rów naw cze – fi nan so wa ne ze
środ ków Unii Eu ro pej skiej
6. Udział szko ły w Pro gra mie Part ne rzy w Na uce (Uni wer sy tet Ślą ski), e -Twin ning – Eu ro pej ska
Współ pra ca Szkół

TECH NI KUM NR 1

1. In for ma tycz ne i eko no micz ne przed mio ty za wo do we na ucza ne w gru pach, w 4 no wo cze -
snych pra cow niach kom pu te ro wych, z wy ko rzy sta niem spe cja li stycz ne go opro gra mo wa nia
2. Go dzi ny do dys po zy cji dy rek to ra prze zna czo ne na obo wiąz ko we przed mio ty ma tu ral ne: ję zyk
pol ski i ma te ma ty ka
3. Za ję cia po za lek cyj ne: ma tu ral ne, dla za in te re so wa nych, wy rów naw cze – fi nan so wa ne ze środ -
ków Unii Eu ro pej skiej

� Zespół Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie.

� Prio ry te tem szko ły jest na uka ję zy ków ob cych.

� Siat kar ska
re pre zen ta cja
szko ły, mi strzy-
nie Re jo nu.
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I LO w Knu ro wie to
jed no z naj lep szych li ce -
ów w na szym re gio nie,
kon ku ru ją ce po zio mem
na ucza nia ze szko ła mi
te go ty pu w Gli wi cach.
Przy go to wu je do ma tu ry
ze wszyst kich przed mio -
tów w za kre sie pod sta -
wo wym i roz sze rzo nym.
Suk ces na ubie gło rocz -
nej ma tu rze od no to wa ło
po nad 98 proc. abi tu rien -
tów tej szko ły, przy czym
zda wal ność przed mio -
tów by ła na wyż szym
po zio mie niż śred nia wo -
je wódz ka. Prio ry te tem
szko ły są ję zy ki ob ce – Za rząd Po wia tu Gli wic kie go zwięk szył licz bę go dzin dy dak tycz nych z prze -
zna cze niem na ich na ukę. Du ży na cisk po ło żo no na na ucza nie ma te ma ty ki ja ko obo wiąz ko we go
przed mio tu ma tu ral ne go. 

Szko ła pro po nu je nie tyl ko cie ka wą ofer tę edu ka cyj ną, ale i licz ne za ję cia po za lek cyj ne oraz kół -
ka za in te re so wań. Po po łu dniu w szko le mło dzież tre nu je wie le dys cy plin spor to wych, tań czą che -
er le ader ki, sły chać pró by chó ru Scho la Can to rum. Uczniom słu żą po mo cą spe cja li ści przy go to wa -
ni do pra cy wy cho waw czej: do rad ca za wo do wy oraz pe da gog. Tra dy cyj na bi blio te ka po sia da rów -
nież no wo cze sne Cen trum Mul ti me dial ne, gwa ran tu jąc do stęp do wszel kiej in for ma cji. Szko ła po -
sia da do brą ba zę ma te rial ną. Bu dy nek I LO jest wi zy tów ką Po wia tu Gli wic kie go. Po ło żo ny w cen -
trum Knu ro wa, po ge ne ral nym re mon cie, oto czo ny zie le nią, cze ka na za pla no wa ną na 2010 mo der -
ni za cję in fra struk tu ry spor to wej. W bu dyn ku Tech ni kum nr 1 pra ce re mon to we ru szą już w naj bliż -
sze wa ka cje.

Sil ną stro ną szko ły jest ka dra pe da go gicz na oraz ucznio wie, któ rzy od no szą wie le suk ce sów
w olim pia dach i kon kur sach przed mio to wych na szcze blu wo je wódz kim, kra jo wym, a na wet mię -
dzy na ro do wym. 

ZE SPÓŁ SZKÓŁ IM. MA RII KO NOP NIC KIEJ W PY SKO WI CACH

www.edu ap ple.pl/zsmk py sko wi ce, e -ma il: zsmk py sko wi ce@op.pl
44-120 Py sko wi ce, ul. Kard. Ste fa na Wy szyń skie go 37, tel./faks 032 233 25 96

Ze spół pro po nu je sze ro ką ofer tę edu ka cyj ną. Moż na tu zdo być za rów no wy kształ ce nie ogól no -
kształ cą ce, jak i cie ka wy za wód. W obu kla sach LO ję zy ki na ucza ne są w za kre sie roz sze rzo nym,
przy czym szcze gól nie za do wo le ni z pro po zy cji pro gra mo wej szko ły win ni być hu ma ni ści i mi ło -
śni cy na uk przy rod ni czych. Tech ni kum kształ ci na to miast w za wo dach cie szą cych się po wo dze niem
na ryn ku pra cy. W tym ro ku po sze rzy ło swą ofer tę o tech ni kum kształ cą ce w za wo dzie tech nik agro -
biz ne su – jest to szcze gól nie waż ne m.in. dla osób przy mie rza ją cych się do pro wa dze nia go spo dar -
stwa rol ne go, któ re mu szą mieć wy kształ ce nie rol ni cze. W kla sach wie lo za wo do wych Za sad ni czej
Szko ły Za wo do wej moż na wy brać któ ryś spo śród aż 53 róż nych za wo dów, po cząw szy od ku cha rza,
przez bla cha rza, fo to gra fa, sto la rza i pie ka rza po mon te ra in sta la cji i urzą dzeń sa ni tar nych. 

Ofer ta edu ka cyj na Ze spo łu w ro ku szkol nym 2009/2010: 
I. Li ceum Ogól no kształ cą ce (3 let nie) – 1 kla sa
* o na chy le niu hu ma ni stycz nym, w któ rej w za kre sie roz sze rzo nym na ucza ne są na stę pu ją ce

przed mio ty: j. nie miec ki lub j. an giel ski, j. pol ski, hi sto ria z ele men ta mi WOS -u, geo gra fia
* o na chy le niu przy rod ni czym, w któ rej w za kre sie roz sze rzo nym na ucza ne są na stę pu ją ce

przed mio ty: j. nie miec ki lub j. an giel ski, ma te ma ty ka, che mia, bio lo gia.
II. Tech ni kum (4 let nie) – 3 kla sy
– tech nik ar chi tek tu ry kra jo bra zu
– tech nik agro biz ne su
– tech nik in for ma tyk
Tech nik ar chi -

tek tu ry kra jo bra -
zu bę dzie przy go to -
wa ny do:

* pro jek to wa nia
ele men tów ar chi -
tek tu ry kra jo bra zu
z za cho wa niem wy -
mo gów eko lo gicz -
nych,

* pie lę gna cji te -
re nów zie le ni, 

* sto so wa nia za -
sad mar ke tin gu
w dzia łal no ści
zwią za nej z ar chi -
tek tu rą kra jo bra zu

Tech nik agro biz ne su bę dzie przy go to wa ny do pra cy:
* w rol nic twie, 
* w usłu gach na rzecz rol nic twa, 
* w prze twór stwie rol no -spo żyw czym, 
* w han dlu i pro wa dze niu sa mo dziel nej dzia łal no ści go spo dar czej,
Tech nik in for ma tyk bę dzie przy go to wa ny do pra cy:
* na sta no wi skach ad mi ni stra to rów sie ci i sys te mów ser we ro wych, 
* ope ra to rów baz da nych, 
* gra fi ków kom pu te ro wych, 
* ser wi san tów sys te mów kom pu te ro wych.
III. Za sad ni cza Szko ła Za wo do wa – 2 kla sy
– 2-let nia wie lo za wo do wa
– 3-let nia wie lo za wo do wa

Ucznio wie „Ko nop nic kiej” osią ga ją suk ce sy w wie lu dzie dzi nach. Bio rą udział w licz nych kon -
kur sach przed mio to wych, ar ty stycz nych i spor to wych, zaj mu jąc wy so kie lo ka ty. Mło dzież re ali zu -
je swo je pa sje ar ty stycz ne m.in. w scho li mło dzie żo wej Can ta mus Do mi no, a wraż li wość spo łecz -
ną roz wi ja w szkol nym ko le wo lon ta ria tu. Wo lon ta riu sze uzy ska li wie lo krot nie no mi na cje Pol skiej
Fun da cji Dzie ci i Mło dzie ży do re ali za cji au tor skich pro jek tów pro gra mu „Ma ke a Con nec tion –
Przy łącz się”. Dzię ki udzia ło wi w pro jek tach mło dzież do sko na li swo je umie jęt no ści po przez pra -

� Ze spół Szkół im. Ma rii Ko nop nic kiej w Py sko wi cach.

� Te go rocz na fi na list ka Olim pia dy Li te ra tu ry i Ję zy ka Pol skie go
Da ria Po da wraz z po lo nist ką dr Mar tą Cu ber.

� Przed sta wie nie „Dzia dy” przy go to wa ne przez uczniow ską gru pę te atral ną.

� Wręczenie najlepszym absolwentom szkoły stypendiów starosty – 
maj 2008 r.
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cę z dzieć mi w świe tli cy so -
cjo te ra peu tycz nej w Py sko wi -
cach. Na to miast gru pa te atral -
na przy go to wu je cy klicz ne
przed sta wie nia dla spo łecz no -
ści lo kal nej, któ re cie szą się
du żym za in te re so wa niem.
Ucznio wie Za sad ni czej Szko -
ły Za wo do wej bra li udział
w Wo je wódz kim Kon kur sie
„Zo stań mi strzem or to gra fii”
oraz zdo by li wy róż nie nie
w kon kur sie na prze glą dzie
przed sta wień świą tecz nych.
Mło dzież uczest ni czy w wie -
lu im pre zach spor to wych,
zaj mu jąc wy so kie miej sca. 

Szko ła ma no wo cze sną
ba zę dy dak tycz ną. W br.
wzbo ga ci się o peł no wy mia -
ro we, wie lo funk cyj ne bo isko
spor to we. 

ZE SPÓŁ SZKÓŁ ZA WO DO WYCH NR 2 W KNU RO WIE

www.zsz2k nu row.edu pa -
ge.org, e -ma il: zsz2k nu -

row@pocz ta.onet.pl
44-194 Knu rów, ul. Szpi tal -

na 29, tel./faks 032 336 26 17

W ro ku szkol nym 2009/2010
Ze spół pla nu je na bór do:

– Tech ni kum w za wo dzie:
tech nik me cha nik, tech nik elek -
tryk i tech nik gór nic twa pod -
ziem ne go

– Li ceum Ogól no kształ cą -
ce go – kla sa spor to wa

– Za sad ni czej Szko ły Za wo -
do wej – kla sy wie lo za wo do we
o 2- i 3-let nim cy klu kształ ce nia:
elek tryk i gór nik eks plo ata cji
pod ziem nej

No wo ścią w tym ro ku szkol -
nym jest uru cho mie nie w LO
kla sy spor to wej. Szko ła ma ku
te mu do sko na łe wa run ki – po sia -
da je dy ną w po wie cie peł no wy -
mia ro wą sa lę gim na stycz ną oraz
wie lo funk cyj ne, no wo cze sne bo -
isko spor to we. Po za tym Ze spół
sta wia na kształ ce nie po szu ki wa -

nych na ryn ku pra cy fa chow -
ców: gór ni ków, elek try ków i me -
cha ni ków. W Tech ni kum na uka
koń czy się za rów no ma tu rą, jak
i eg za mi nem za wo do wym. 

Szko ła po sia da roz bu do wa ną
ba zę dy dak tycz ną. Aby za pew -
nić uczniom wy so ki po ziom
kształ ce nia, przy go to wa ła od po -
wied nie za ple cze, w tym pra -
cow nie przed mio to we. Ucznio -

wie  roz wi ja ją swo je za in te re so -
wa nia na za ję ciach do dat ko -
wych, bio rą udział w kon kur sach
oraz wy ciecz kach dy dak tycz -
nych i za wo do wych. W la -
tach 2006-2008 Ze spół re ali zo -
wał pro jekt Le onar do da Vin ci
pn. „No wo cze sne dzia ła nia pro -
eko lo gicz ne na te re nach gór ni -
czej eks plo ata cji złóż”. W ra -
mach pro jek tu 30 uczniów wzię -
ło udział w 3-ty go dnio wych sta -
żach w Niem czech. Szko ła roz -
po czę ła współ pra cę z Ce chem

Rze miosł Ró żnych w za kre sie pro -
mo cji szkol nic twa za wo do we go.

Ucznio wie szko ły to fi na li ści roz gry wek spor to wych, wo je wódz kich za wo dów PCK, me da li ści
Mi strzostw Pol ski w bok sie oraz ho no ro wi daw cy krwi. Ab sol went Ze spo łu po sia da nie tyl ko sze ro -
ką wie dzę, ale i umie jęt no ści prak tycz ne po zwa la ją ce mu w przy szło ści po dej mo wać sa mo dziel ne
de cy zje i z suk ce sem od na leźć się na ryn ku pra cy. 

ZE SPO ŁY SZKÓŁ SPE CJAL NYCH

Przed sta wia my tak że pro po zy cje dwóch ze spo łów szkół spe cjal nych – w Knu ro wie i w Py -
sko wi cach, dla któ rych or ga nem pro wa dzą cym jest Po wiat Gli wic ki. Pla ców ki te przy go to wu -
ją do ży cia mło dych lu dzi, ofe ru jąc im rów nież moż li wość twór cze go roz wo ju, cie ka we go spę -
dze nia cza su, roz bu dze nia ich ta len tów i za in te re so wań.

W skład każ de go z dwóch Ze spo łów Szkół Spe cjal nych wcho dzą: 
– Szko ła Pod sta wo wa Spe cjal na, w któ rej na uka od by wa się w od dzia łach: dla uczniów upo śle -

dzo nych w stop niu lek kim; edu ka cyj no -te ra peu tycz nych dla uczniów upo śle dzo nych w stop niu
umiar ko wa nym i znacz nym; ze spo łach re wa li da cyj no -wy cho waw czych dla uczniów upo śle dzo nych
w stop niu głę bo kim

– Gim na zjum Spe cjal ne, w któ rym na uka od by wa się w od dzia łach: dla uczniów upo śle dzo nych
w stop niu lek kim; edu ka cyj no -te ra peu tycz nych dla uczniów upo śle dzo nych w stop niu umiar ko wa -
nym i znacz nym

– Szko ła Przy spo sa bia ją ca do Pra cy, w któ rej na uka pro wa dzo na jest w od dzia łach edu ka cyj -
no -te ra peu tycz nych dla uczniów upo śle dzo nych w stop niu umiar ko wa nym i znacz nym.

ZE SPÓŁ SZKÓŁ SPE CJAL NYCH W KNU RO WIE

e -ma il: zssk nu row@o2.pl
44-194 Knu rów, ul. Szpi tal na 25,

tel./faks 032 235 20 22

Ce lem szko ły jest w szcze gól no ści przy -
go to wy wa nie uczniów do ży cia w in te gra cji
ze spo łe czeń stwem. Re ali zu je się to przez or -
ga ni zo wa nie  cy klicz nych, in te gra cyj nych,
ma so wych im prez, ta kich jak: Wspól ne Ko lę -
do wa nie, Spo tka nia Te atral ne, Pik nik Spor to -
wo -Re kre acyj ny.

Po nad to ucznio wie uczest ni czą i są wy róż -
nie ni w róż nych kon kur sach, tur nie jach, prze -
glą dach or ga ni zo wa nych przez pla ców ki pro -
wa dzą ce oso by nie peł no spraw ne w Gli wi -
cach, Za brzu, Czer wion ce -Lesz czy nach.

� Po ka zy dla uczniów szko ły pod sta wo wej prze pro wa dzo ne przez
mło dzież w sa li fi zycz nej.

� Ze spół Szkół Za wo do wych nr 2 w Knurowie.

� W ZSZ nr 2 moż na zdo być za wód gór ni ka.

� Szko ła dys po nu je no wo cze-
snym wie lo funk cyj nym bo-
iskiem spor to wym.

� Zwycięzcy jednej z konku-
rencji Pikniku Sportowo-Re-
kreacyjnego, organizowanego
co roku przez szkołę.

�Do dyspozycji uczniów - pra-
cow nia kom pu te ro wa…� Pod czas po by tu sta żo we go w Niem czech.



Bogata szkolna oferta

Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re go 17
tel. 032 332 66 00, faks 032 231 08 22, www.po wiat gli wic ki.pl 

go dzi ny urzę do wa nia: pon., wt., śr. – 7.30-15.30; czw. – 7.30-17.30; pt. – 7.30-13.30

ZE SPÓŁ SZKÓŁ SPE CJAL NYCH W PY SKO WI CACH

www.zsspy sko wi ce.eu, e -ma il: zsspy sko wi ce@wp.pl
44-120 Py sko wi ce, ul. Po nia tow skie go 2, tel. 032 233 26 51

Ze spół po sia da
licz ne osią gnię cia.
Jed nym z nich jest
ak tyw ny udział
w pro gra mach
e d u  k a  c y j  n y c h .
W 2004 ro ku
szko ła na wią za ła
współ pra cę ze
szko ła mi spe cjal -
ny mi w Cze chach
i Sło wa cji. Kon -
tak ty te za owo co -
wa ły przy stą pie -
niem wraz z Za -
klad ni Sko la
z Opa vy do pro -
jek tu „In ni, a ta cy
sa mi w Eu ro pie”,

r e  a l i  z o  w a  n e  g o
w ra mach pro gra -
mu Co me nius.
Szko ła współ -
uczest ni czy tak że
m.in. w pro jek cie
„Do radz two i ka -
rie ra – po nad lo kal -
na sieć ak ty wi za cji
spo łecz nej i za wo -
do wej osób z nie -
peł no spraw no ścia -
mi”, re ali zo wa nym
przez Wspól no tę
Ro bo czą Związ -
ków Or ga ni za cji
S o  c j a l  n y c h
WRZOS, współ fi -
nan so wa nym ze
środ ków PE FRON. 

Szko ła ak tyw -
nie włą cza się w ży cie kul tu ral ne mia sta – or ga ni zu je m.in. fe sty ny ro dzin ne, wy sta wy i róż no rod ne
ak cje. Jej ucznio wie od no szą licz ne suk ce sy spor to we i ar ty stycz ne. Bu dy nek szko ły jest na bie żą co
mo der ni zo wa ny i do po sa żo ny, na co prze zna cza ne są za rów no środ ki po wia tu, jak i in ne, po zy ski -
wa ne przez pla ców kę z fun du szy ze wnętrz nych oraz od spon so rów. 

Opracowanie (na podstawie materiałów 
dostarczonych przez szkoły): Romana Gozdek

� …i Sa la Do świad cza nia Świa ta, utwo rzo na w ra mach pro jek tu współ fi nan so wa ne go 
przez UE. 

� Integracyjne Spotkania Teatralne 2008.

� Pod czas wy ciecz ki po Ka na le Gli wic kim. 

� Ze spół Szkół Spe cjal nych w Py sko wi cach.

� Za ję cia w ra mach pro gra mu Co me nius.

� Za wo dy spor to we w Opa wie.
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28lu te go w Ha li Spor to wej
w Szko le Pod sta wo wej
i Gim na zjum w Pa niów -

kach prze pro wa dzo no Po wia to we
Ha lo we Za wo dy Spor to wo -Po żar -
ni cze Mło dzie żo wych Dru żyn Po -
żar ni czych OSP. Wzię ło w nich
udział 12 dru żyn, za rów no chło pię -
cych, jak i dziew czę cych.

Ko mi sję sę dziow ską po wo łał Ko -
men dant Miej ski Pań stwo wej Stra ży
Po żar nej w Gli wi cach bryg. Ja nusz
Przy byl ski, a sę dzią głów nym za wo -
dów był mł. bryg. Da riusz Mrów ka.
Za wo dy ro ze gra ne zo sta ły w na stę pu -
ją cych kon ku ren cjach: tor prze szkód,
bieg szta fe ta po żar ni cza oraz sta no -
wi sko wę złów oraz przy rzą dów i ar -
ma tur.

Otwar cia za wo dów do ko nał pre -
zes Za rzą du Po wia to we go Związ ku
OSP RP w Gli wi cach An drzej Frej -
no, po czym za czę ła się peł na emo cji
ry wa li za cja mło dych ochot ni czych
stra ża ków. W gru pie dziew cząt zwy -
cię ży ła dru ży na re pre zen tu ją ca OSP
Świ bie (gmi na Wie lo wieś), II miej sce
za ję ło OSP Pa niów ki (gmi na Gie rał -
to wi ce), III – OSP Pa niów ki I (gmi na
Gie rał to wi ce), a IV – OSP Gro dzi sko
(wo je wódz two opol skie, po wiat
Strzel ce Opol skie). Wśród dru żyn
chło pię cych naj lep si oka za li się re -
pre zen tan ci OSP Świ bie I, II miej sce
za ję ło OSP Pa niów ki, III miej sce –
OSP Świ bie II, IV – OSP To szek, V –
OSP Osiek (wo je wódz two opol skie,
po wiat Strzel ce Opol skie), VI – OSP
Wil cza (gmi na Pil cho wi ce), VII miej -
sce – OSP Wi dów (gmi na Ru dzi niec),
a VIII – OSP By ci na (gmi na Ru dzi -
niec).

Mło dym stra ża kom ki bi co wa li
wier ni przy ja cie le ru chu OSP:
Waldemar Dombek – członek
Zarządu Powiatu Gliwickiego,
radny powiatowy Henryk Szary,
wójt gmi ny Gie rał to wi ce Jo achim
Bar giel, wójt gmi ny Wie lo wieś
Gin ter Skow ro nek, za stęp ca ko -
men dan ta miej skie go PSP w Gli wi -
cach mł. bryg. Ma rian Ma tej czyk,
ka pe lan stra ża ków po wia tu gli wic -
kie go ks. Piotr Fa liń ski oraz opie -
ku no wie człon ków MDP bio rą cych
udział w za wo dach.

Im pre zę zor ga ni zo wał Za rząd Po -
wia to wy w Gli wi cach Związ ku OSP
RP. Przy go to wa niem ha li do za wo -
dów, jak i za bez pie cze niem sprzę tu
za ję li się stra ża cy dru ho wie z OSP
Pa niów ki.

Ucztę nie ty le ku li nar ną, co
przede wszyst kim du cho wą dla
swych człon ków i sym pa ty ków
przy go to wa ło na za koń cze nie te go -
rocz ne go kar na wa łu To wa rzy stwo
Mi ło śni ków Knu ro wa. 

20 lu te go w spół dziel czym klu bie
Ga ma TMK zor ga ni zo wa ło im pre zę
pod ty tu łem „Tłu sto czwart ko wa
uczta”. Oczy wi ście pysz ne pącz ki sta -
no wi ły pod sta wę me nu, ale nie one
by ły w ten wie czór naj waż niej sze.

Naj waż niej sza by ła uczta du cho -
wa. Na wstę pie w mu zycz ny na strój
wpro wa dził słu cha czy ze spół „Del Ar -
te”, wy stę pu ją cy w skła dzie Asia Świ -
drak, Ta nia Na stu la, Ania Skwi rut
i Prze mek Kon drat. Wszy scy ob ser -
wu ją cy ten mło dy knu row ski ze spół
pod kre śla ją ich nie sa mo wi ty roz wój.
Z wy stę pu na wy stęp za ska ku ją nie
tyl ko kunsz tem mu zycz nym, ale swo -
bo dą i oby ciem es tra do wym. So lid ny
już warsz tat mu zycz ny, wdzięk i uro da
wy stę pu ją cych dziew cząt plus hu mor
i bez pre ten sjo nal ność Prze mka da ją
na praw dę wspa nia ły efekt! 

Po tym kon cer cie dla wy tchnie nia
wszy scy skosz to wa li prze pysz nych
pącz ków, by na brać sił na dal sze
atrak cje wie czo ru. Ko lej nym „da -

niem” uczty był du et gi tar kla sycz -
nych Je rzy Ro goń i Eu ge niusz Jur -
czy ga. Ci „młod si ina czej” pa no wie
ura czy li słu cha czy za rów no utwo ra mi
stric te kla sycz ny mi (Fi bich, Bach), jak
rów nież bar dzo de li kat nie za aran żo -
wa ny mi prze bo ja mi mu zy ki pop.

Kie dy wy da wa ło się, że uczta ma
się ku koń co wi, or ga ni za to rzy za pro -
po no wa li de ser. Wy stą pił Da wid Wy -
dra – wir tu oz har mo nij ki ust nej, lau -
re at I na gro dy na fe sti wa lu Har mo ni -
ca Brid ge 2007. Da wid za chwy cił pu -
blicz ność. Z to wa rzy sze niem Eu ge -
niu sza Jur czy gi wy ko nał kil ka kla -
sycz nych blu esów. Na stęp nie dał po -
pis so lo wy, by za koń czyć mie szan ką
blu esa, co un try i fun ky z akom pa nia -
men tem Jur czy gi. My lił by się ten,
kto by są dził, że na tym wie czór się
za koń czył. Po tych wspa nia łych po pi -
sach na stą pił swo isty „jam ses sion”,
któ re mu prze wo dzi li wy stę pu ją cy
wcze śniej mu zy cy, ale naj waż niej -
szym ar ty stą by ła roz śpie wa na i roz -
ba wio na pu blicz ność. Za zna czyć na -
le ży, że jak przy sta ło na im pre zę or ga -
ni zo wa ną przez To wa rzy stwo Mi ło -
śni ków Knu ro wa, wszy scy wy stę pu -
ją cy ar ty ści są miesz kań ca mi te go
mia sta. (EJ)

W po przed nim nu me rze WPG ogło si li śmy kon kurs, w któ rym na gro da mi
są dwie książ ki pt. „Racz ko wie przy szo wic cy – hi sto ria wła ści cie li Cze ka no -
wa i Przy szo wic” au tor stwa Kry sty ny Gro doń, wy da ne przez Gmin ny Ośro -
dek Kul tu ry w Gie rał to wi cach. Spo śród pra wi dło wych od po wie dzi wy lo so wa -
li śmy dwie, na de sła ne przez Fry de ry ka Sło wi ka z Knu ro wa i Mag da le nę
Kus z Pil cho wic. Zwy cięz ców kon kur su pro si my o od biór ksią żek w Sta ro -
stwie Po wia to wym w Gli wi cach, po uprzed nim te le fo nicz nym skon tak to wa niu
się pod nr 032 332 66 65, 032 332 66 53 lub 513 177 633. 

Dziewczęta i chłopcy
ze Świbia najlepsi!

Za wo dy 
stra żac kich

mło dzie żó wek

Wy gra ne książ ki

Mu zycz ny ko niec kar na wa łu

Im pre zę za koń czy ło swo iste jam ses sion w wy ko na niu mu zy ków i uczest ni ków
spo tka nia. 

To by ła wy jąt ko wa uro czy stość.
Raz do ro ku w Wie low si dłu go let nie
mał żeń stwa od bie ra ją me da le, przy -
zna ne przez Pre zy den ta RP z oka -
zji 50 rocz ni cy za war cia związ ku
mał żeń skie go. Tym ra zem jed na
z par ob cho dzi ła na wet 60 lat mał -
żeń stwa!

Uro czy stość od by ła się 9 mar ca
w Urzę dzie Gmi ny. Ju bi la tów po wi ta -
ła He le na Ka zu bek, kie row nicz ka
Urzę du Sta nu Cy wil ne go, a na stęp nie
pre zy denc kie me da le wrę czył im wójt
Gin ter Skow ro nek, skła da jąc za ra -
zem cie płe ży cze nia. Był też oczy wi -
ście tort, ko łocz, ka wa i sym bo licz ny
to ast. Od zna czo nych zo sta ło 11 par:
Irm gar da i Jan Chmie lo rzo wie
z Ra du ni (to wła śnie oni świę tu ją 60
rocz ni cę ślu bu) oraz Ma ria i Je rzy

Krup po wie, Edel trau da i Hu bert
Zur ko wie, Sta ni sła wa i Mie czy sław
Ro ma now scy, Kry sty na i Er nest
Mo raw co wie, He le na i Ry szard
Krocz ko wie, Hil de gar da i Fran ci -

szek Grusz ko wie, Hil de gar da
i Wła dy sław Wojt ko wie, Ma ria
i Igna cy Se ra fi nia ko wie, Ger tru da
i Jó zef Al ke ro wie, Ce cy lia i Re in -
hold Ma nia wie. Zły stan zdro wia nie

po zwo lił przy być na uro czy stość jed -
nej z par – Ma rii i Paw ło wi Spał -
kom. 

Do łącz my się do ser decz nych ży -
czeń! (RG)

Wy so kie dru gie
miej sce za ję ła dru -
ży na Au der -Nie -
dziel ni Gli wi ce
w IX Mi strzo stwach
Pol ski Old bo jów
w Fut sa lu, ro ze gra -
nych 14-15 lu te go
w Za brzu.

Dru ży nę moc no
zwią za ną z po wia tem
gli wic kim wy prze -
dzi ło tyl ko Mit su bi -
shi Za brze, któ re
obro ni ło ty tuł mi -
strza Pol ski w fut sa lu. W fi na le mi -
strzostw ze spół z Za brza wy grał
w rzu tach kar nych z Au de rem 3:1
(po re gu la mi no wym cza sie gry i do -
gryw ce był re mis 2: 2). Brą zo we me -
da le wy wal czy ła in na dru ży na ze Ślą -
ska – Irex Gaz Cho rzów, zwy cię ża jąc
w „ma łym fi na le” Old Boys Klu ge
Płock 6: 3.

Dru ży na Au de ra wy stą pi ła w na stę -
pu ją cym skła dzie: To masz Ro ga la,
Mi ro sław Ma kow ski, Ad rian Wa sik,
Kry stian Ki jak, Adam Kucz,
Krzysz tof Sa dza wic ki, Ja nusz Bo -
dzioch, Ma riusz Si ko ra, Ro bert
Róg, Adam Mi krut, Wal de mar Pin -
dur. Moc no ki bi co wał jej Her bert
Ka schek z Kuź ni Nie bo row skiej,
spon sor pił ka rzy i nie tyl ko, bo wspie -
ra rów nież mi ło śni ków ska ta spor to -
we go z po wia tu gli wic kie go, a tak że
or ga ni zu je licz ne im pre zy spor to we. 
– Tre no wa łem kie dyś pił kę noż ną

w Ru chu Cho rzów, dla te go te raz
z sen ty men tem po ma gam in nym spor -
tow com – mó wi. 

Od 2005 r. Her bert Ka schek or ga -
ni zu je w Pil cho wi cach No wo rocz ne
Tur nie je Ska ta Spor to we go o Pu char
Fir my Au der, w któ rych bie rze udział
kil ku set za wod ni ków. Na to miast
w 2007 r. w Knu ro wie zor ga ni zo -
wał I Tur niej Pił ki Noż nej o Pu char
Fir my Au der, w któ rym wzię li udział
tak sław ni za wod ni cy jak Zyg fryd
Szoł ty sik i Grze gorz Żmu da. II Tur -
niej od był się na hi sto rycz nym sta dio -
nie Gór ni ka Za brze w ma ju 2008 r. –
tak jak i po przed ni po świę co ny był pa -
mię ci do sko na łe go pił ka rza Al fre da
Ol ka. W za wo dach tych gra ją old bo -
je I i II li gi, pił ka rze bę dą cy wzo rem
dla młod szych za wod ni ków. III Tur -
niej z te go cy klu za pla no wa ny jest
na 20 czerw ca br. na sta dio nie Gór ni -
ka Za brze. (PS, RG)

ZŁO TE GO DY W WIE LOW SI

Ju bi la ci z wój tem Wie low si oraz kie row nicz ką USC (u gó ry z pra wej). Dru ga pa ra od pra wej to ju bi la ci z 60-let nim sta -
żem mał żeń skim – pań stwo Chmie lo rzo wie. 

Au der dru gi w kra ju

Tak z dru gie go miej sca cie szył się Her bert Ka schek,
wła ści ciel fir my Au der i spon sor dru ży ny Au der-Nie -
dziel ni Gli wi ce.
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I. Za sa dy roz pa try wa nia wnio -
sków o do fi nan so wa nie ze środ -
ków PFRON do uczest nic twa
osób nie peł no spraw nych oraz
ich opie ku nów w tur nu sie re ha -
bi li ta cyj nym.

1. W pierw szej ko lej no ści do fi nan -
so wa nie bę dą mo gły otrzy mać oso by
nie peł no spraw ne z orze czo nym znacz -
nym lub umiar ko wa nym stop niem
nie peł no spraw no ści al bo rów no waż ne
(I i II gru pa ZUS), oraz oso by nie peł -
no spraw ne do 16 ro ku ży cia, oraz
mło dzież w wie ku do 24 lat uczą ca się
i nie pra cu ją ca bez wzglę du na sto pień
nie peł no spraw no ści, któ re ni gdy nie
ko rzy sta ły z do fi nan so wa nia ze
środ ków PFRON do uczest nic twa
w tur nu sie re ha bi li ta cyj nym.

2. W przy pad ku po zo sta wa nia
środ ków fi nan so wych po zo sta łych
po roz pa trze niu wnio sków z pkt. 1
środ ków w na stęp nej ko lej no ści o do -
fi nan so wa nie do uczest nic twa w tur -
nu sie mo gą się sta rać oso by nie peł no -
spraw ne z orze czo nym lek kim stop -
niem nie peł no spraw no ści lub rów no -
waż ne (III gru pa ZUS), któ re ni gdy
nie ko rzy sta ły z do fi nan so wa nia ze
środ ków PFRON 

3. Na stęp nie oso by nie peł no spraw -
ne bez wzglę du na orze czo ny sto pień
nie peł no spraw no ści, w tym dzie ci
i mło dzież nie peł no spraw na, któ re nie
uczest ni czy ły w tur nu sie re ha bi li ta cyj -
nym w 2008 ro ku.

4. W dal szej ko lej no ści bę dą roz pa -
try wa ne wnio ski o do fi nan so wa nie
do uczest nic twa w tur nu sie re ha bi li ta -
cyj nym osób nie peł no spraw nych bez
wzglę du na orze czo ny sto pień nie peł -
no spraw no ści w tym dzie ci i mło -
dzież, któ re uczest ni czy ły w tur nu sie
re ha bi li ta cyj nym ze środ ków PFRON
w 2007 ro ku i wcze śniej. 

II. Za sa dy roz pa try wa nia wnio -
sków o do fi nan so wa nie za opa -
trze nia osób nie peł no spraw nych
w sprzęt re ha bi li ta cyj ny, przed -
mio ty or to pe dycz ne i środ ki po -
moc ni cze:

1. W pierw szej ko lej no ści bę dą
roz pa try wa ne wnio ski osób nie peł no -
spraw nych o za opa trze nie w środ ki
po moc ni cze i przed mio ty or to pe dycz -
ne. Wnio ski o do fi nan so wa nie za ku pu
sprzę tu re ha bi li ta cyj ne go w tym za ku -
pu ze sta wu kom pu te ro we go bę dą roz -
pa try wa ne w szcze gól nie uza sad nio -
nych przy pad kach.

III. Za sa dy roz pa try wa nia wnio -
sków o do fi nan so wa nie li kwi da -
cji ba rier w ko mu ni ko wa niu się,
li kwi da cji ba rier ar chi tek to nicz -
nych oraz li kwi da cji ba rier tech -
nicz nych w związ ku z in dy wi du -
al ny mi po trze ba mi osób nie peł -
no spraw nych:

1. W pierw szej ko lej no ści bę dą
roz pa try wa ne wnio ski osób nie peł no -
spraw nych do ty czą ce li kwi da cji ba rier
ar chi tek to nicz nych w miej scu za -
miesz ka nia oso by nie peł no spraw nej.
Na stęp nie bę dą roz pa try wa ne wnio ski
w ra mach li kwi da cji ba rier tech nicz -
nych. W na stęp nej ko lej no ści roz pa -
try wa ne bę dą wnio ski o do fi nan so wa -
nie li kwi da cji ba rier w ko mu ni ko wa -
niu się do ty czą ce za opa trze nia oso by
nie peł no spraw nej w ze staw kom pu te -
ro wy w związ ku z in dy wi du al ny mi
po trze ba mi oso by nie peł no spraw nej.

W ce lu jak naj szyb sze go za bez -
pie cze nia po trzeb osób nie peł no -
spraw nych zgod nie z w/w za sa -
da mi, PCPR pro si o skła da nie
wnio sków na 2009 rok w ni żej
po da nych ter mi nach: 

1. do fi nan so wa nie uczest nic twa
w tur nu sie re ha bi li ta cyj nym osób nie -
peł no spraw nych i ich opie ku nów
do dnia 15 kwiet nia 2009 r.

2. do fi nan so wa nie za opa trze nia
w środ ki po moc ni cze i przed mio ty or -
to pe dycz ne – w każ dym cza sie
do wy czer pa nia środ ków fi nan so -
wych

3. do fi nan so wa nie li kwi da cji
ba rier ar chi tek to nicz nych, w ko -
mu ni ko wa niu się i tech nicz nych
do dnia 30czerw ca 2009r.

Po wyż sze in for ma cje do stęp ne są
rów nież na stro nie in ter ne to wej Po -
wia to we go Cen trum Po mo cy Ro dzi -
nie w Gli wi cach www.pcpr gli wi -
ce.ovh.org oraz na stro nie Sta ro stwa
Po wia to we go w Gli wi cach
www.bip.po wiat gli wic ki.finn.pl. 

Roz mo wa z LI LIAN NĄ RAK, na czel ni kiem Wy -
dzia łu Ar chi tek tu ry i Bu dow nic twa Sta ro stwa
Po wia to we go w Gli wi cach

– Od stycz nia br. bu dyn ki, któ re są od da wa ne
do użyt ko wa nia bądź sprze da wa ne mu szą mieć świa -
dec two cha rak te ry sty ki ener ge tycz nej. Co to ta kie -
go?

– Jest to do ku ment okre śla ją cy wiel kość za po trze bo -
wa nia da ne go obiek tu na ener gię nie zbęd ną do ogrze wa -
nia, przy go to wa nia cie płej wo dy, wen ty la cji i kli ma ty za -
cji, a w przy pad ku bu dyn ków uży tecz no ści pu blicz nej
rów nież oświe tle nia. Obo wią zek ich spo rzą dza nia wy ni -
ka ze zmian, do ko na nych przez usta wo daw cę w Pra wie
Bu dow la nym. 

– Co da je ta kie świa dec two?
– Dzię ki za war tym w nim in for ma cjom wła ści ciel,

na jem ca lub użyt kow nik mo że okre ślić orien ta cyj ne
rocz ne za po trze bo wa nie na ener gię, a tym sa mym koszt
z tym zwią za ny.

– Czy wszyst kie bu dyn ki mu szą po sia dać ta ki do -
ku ment?

– W przy pad ku no wych bu dyn ków świa dec two to na -
le ży przed sta wić przy od da wa niu ich do użyt ko wa nia –
łącz nie z in ny mi do ku men ta mi, przed kła da ny mi do nad -

zo ru bu dow la ne go. Do -
ty czy to za rów no bu dyn -
ków miesz kal nych jak
i użyt ko wych z nie wiel -
ki mi tyl ko wy jąt ka mi,
ja ki mi są m.in. obiek ty
kul tu re li gij ne go oraz
nie wiel kie obiek ty in we -
stor skie, go spo dar cze
i ma ga zy no we. Świa -
dec two wy ma ga ne jest
tak że przy sprze da ży lub
wy naj mie bu dyn ków
wcze śniej od da nych do użyt ko wa nia.

– Kto jest upraw nio ny do wy da wa nia świa dec twa
cha rak te ry sty ki ener ge tycz nej?

– Wy da ją je oso by po sia da ją ce upraw nie nia bu dow la -
ne bez ogra ni czeń, a tak że oso by z ty tu łem ma gi stra,
któ re zda ły spe cjal ny eg za min w Mi ni ster stwie In fra -
struk tu ry. 

– Z ja kim kosz tem mu szą li czyć się in we sto rzy zle -
ca ją cy je go wy ko na nie?

– W za leż no ści od bu dyn ku jest to koszt ok. 1- 2 tys.
zło tych.

– Dzię ku ję za roz mo wę. (RG)

Za rząd Po wia tu Gli wic kie go,
w ra mach pro jek tu „Eu ro sty pen -
dium dro gą do dy plo mu”, ogło sił na -
bór wnio sków o przy zna nie sty pen -
diów dla stu den tów za miesz ku ją -
cych ob sza ry zmar gi na li zo wa ne na -
sze go po wia tu. Kto mo że ubie gać się
o sty pen dia?

– Na le ży speł nić kil ka wa run ków –
tłu ma czy Szy mon Błasz czyk, pra -

cow nik Wy dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji
Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach.
– Przede wszyst kim sty pen dia te są

prze zna czo ne tyl ko dla stu den tów, któ -
rzy po sia da ją sta łe bądź cza so we za -
mel do wa nie na te re nie po wia tu gli wic -
kie go i za miesz ku ją ob sza ry zmar gi na -
li zo wa ne – a do nich na le ży nie mal ca -
ły nasz po wiat z wy łą cze niem tyl ko
czę ści Knu ro wa. Po dru gie oso by te
mu szą speł niać ści śle okre ślo ne kry te -
ria fi nan so we. 

For mu la rze wnio sków, li sta do ku -
men tów, któ re na le ży do łą czyć
do wnio sku, a tak że wy tycz ne do ty -
czą ce ob sza rów zmar gi na li zo wa nych

do stęp ne są w Biu rze Ob słu gi Klien ta
Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach
oraz na stro nie in ter ne to wej www.po -
wiat gli wic ki.pl  - za kład ka sty pen dia
unij ne. Tam też, jak rów nież do Wy -
dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji (po kój nu -
mer 366) lub pod nr tel. 032 332 66 52
od sy ła my wszyst kich za in te re so wa -
nych po bliż sze szcze gó ły. Wnio ski
sty pen dial ne na le ży skła dać w Biu rze
Ob słu gi Klien ta sta ro stwa do 26 mar ca
br. do godz. 16.30 (de cy du je da ta
wpły wu wnio sku). (SG)

Za rząd Po wia tu Gli wic kie go wy -
ło nił za da nia, któ re otrzy ma ły
wspar cie fi nan so we w ra mach
otwar te go kon kur su ofert, ogło szo -
ne go na wy ko na nie za dań Po wia tu
Gli wic kie go w 2009 r. Po ni żej po da -
je my ich li stę. 

1. KUL TU RA I OCHRO NA DZIE -
DZIC TWA NA RO DO WE GO: GOK
Pil cho wi ce – III Zlot Ślą skich Ro dzin
Bie siad nych (1500 zł); MO KiS Py -
sko wi ce – Le gen dy Py sko wic kie
„Mię dzy hi sto rią w le gen dą – przy -
pad ki Braci Pi sko” (4000 zł); Fun da -
cja Za mek Chu dów – 10 na 10 „X Jar -
mark śre dnio wiecz ny na Zam ku
w Chu do wie na 10-le cie Po wia tu Gli -
wic kie go” (5000 zł); Cen trum Kul tu ry
„Za mek w Tosz ku” – Bre we rie To -
szec kie, czy li hi sto ria o księż nej Ju dy -
cie co mę ża szu ka ła (1000 zł) oraz
IX Po wia to wy Fe sti wal Chó rów To -
szek 2009 (6000 zł); Fo rum Ko biet
Zie mi Gli wic kiej – Dia na 2009 (1000

zł); Sto wa rzy sze nie Po ra da -VII Kon -
cert Mu zy ki Or ga no wej (830 zł); Po -
wia to wa Bi blio te ka Pu blicz na – BI -
BLIO LA TO 2009 Ba śnio wy świat
Bra ci Grimm (1670 zł).

2. KUL TU RA FI ZYCZ -
NA I SPORT: Ama tor ski Klub Bie ga -
cza – XVIII Bieg Mło do ści (3000 zł),
Knu row skie To wa rzy stwo Ko szy ków -
ki – ZA MIE SZA NIE 2009 – Ro dzin ny
Fe styn Ko szy kar ski (2710 zł); Klub
Śro do wi sko wy AZS Po li tech ni ki Śl. –
XI Ogól no pol ski Tur niej Sza cho wy

dla Dzie ci i Mło dzie ży z oka zji Dnia
dziec ka (1000 zł), Pol ski Zwią zek Ho -
dow ców Go łę bi Pocz to wych – Zoo r -
ga ni zo wa nie dwóch lo tów go łę bi
pocz to wych przez PZHGP oddz. So -
śni co wi ce, oddz. Przy szo wi ce, oddz.
Ru dzi niec oraz bie sia dy po łą czo nej
z wrę cze niem na gród dla zwy cięz ców
(3000 zł).

3. BEZ PIE CZEŃ STWO PU -
BLICZ NE I OCHRO NA PRZE CIW -

PO ŻA RO WA: Zwią zek Ochot ni czych
Stra ży Po żar nych RP Za rząd Po wia to -
wy w Gli wi cach – Po wia to wy Ogól no -
pol ski Tur niej Wie dzy Po żar ni czej
(2700 zł), Po wia to we Za wo dy Ra tow -
nic twa (4400 zł), Po wia to wy Ogól no -
pol ski Kon kurs Pla stycz ny „Za po bie -
gaj my po ża rom” (2560 zł).

4. PRZED SIĘ BIOR CZOŚĆ, IN -
TE GRA CJA EU RO PEJ SKA ORAZ
ROZ WÓJ SPO ŁECZ NO ŚCI LO -
KAL NEJ: Sto wa rzy sze nie na Rzecz
Od no wy i Roz wo ju Lo kal ne go So łec -
twa Rud no – Bli żej Eu ro py II „Są
w Eu ro pie róż ne pra wa, pra wem
dziec ka jest za ba wa” (3500 zł), LKS
Wil ki – VIII Wil czań ski Pik nik Ogór -
ko wy (2500 zł). 

W kwiet niu zo sta nie ogło szo ny ko -
lej ny kon kurs na re ali za cję za dań w ra -
mach prio ry te tów KUL TU -
RA I OCHRO NA DZIE DZIC TWA
NA RO DO WE GO oraz KUL TU RA FI -
ZYCZ NA I SPORT.

Ko niecz ne 
ogra ni cze nia
W związ ku z ogra ni cze niem środ ków fi nan so wych, ja kie Po wia to we
Cen trum Po mo cy Ro dzi nie w Gli wi cach otrzy ma ło w tym ro ku z Pań -
stwo we go Fun du szu Re ha bi li ta cji Osób Nie peł no spraw nych, ko niecz ne
by ło zweryfikowanie, zgodnie z obowiązującym prawem, przez PCPR
za sad do ty czą cych do fi nan so wa nia. Zo sta ły one za ak cep to wa ne przez
Po wia to wą Spo łecz ną Ra dę do spraw Osób Nie peł no spraw nych. Pu bli -
ku je my je po ni żej. 

ZA SA DY DO FI NAN SO WA NIA ZE ŚROD KÓW
PFRON WNIO SKÓW  MIESZ KAŃ CÓW PO WIA TU

GLI WIC KIE GO W 2009 RO KU

PRZY ZNA NE DO TA CJE

Eu ro sty pen dia dla stu den tów

Obo wiąz ko we ener ge tycz ne świa dec two
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Dziś trzecia z ośmiu czę ści

MA PA 
PEŁ NA
ATRAK CJI

Pu bli ku je my trze cią część na szej
ma py atrak cji przy rod ni czych i kra jo -
bra zo wych: pół noc ny – wschód po -
wia tu gli wic kie go, czy li frag ment
gmin To szek i Ru dzi niec oraz mia sta
Py sko wi ce. Po le ca my naj cie kaw sze
miej sca, god ne uwa gi nie tyl ko za go -
rza łych tu ry stów.

Za mek w Tosz ku. Naj cie kaw -
szym obiek tem w Tosz ku i jed nym
z naja trak cyj niej szych, ja ki mi mo że
się po szczy cić po wiat gli wic ki, są
ru iny go tyc kie go zam ku po wsta łe go
w XIV wie ku, na miej scu drew nia -
ne go, spa lo ne go przez Hu sy tów.
Po wiel kim po ża rze w 1578 r. za -
mek  od bu do wa li Re der no wie
w sty lu re ne san su, a roz bu do wa -
li Co lon no wie w XVII wie ku,
prze kształ ca jąc go w re zy den cję
ro do wą. Za rzą dów na stęp nych
wło da rzy zam ku – Ga schi nów
na po cząt ku XIX w. obiekt pa lił
się po raz ko lej ny. Od tej po ry
po zo stał w ru inie, stop nio wo za -
tra ca jąc swój daw ny wy gląd. Te -
raz w obiek cie sie dzi bę ma ją
Cen trum Kul tu ry Za mek w Tosz ku
oraz Bi blio te ka Pu blicz na w Tosz -
ku.

Cmen tarz Ży dow ski w Tosz ku
po cho dzi z po ło wy XIX wie ku i mie -
ści się przy ul. Wie lo wiej skiej, obec -
nie za cho wa ło się je dy nie kil ka ma -
cew. 

Pa łac w Pław nio wi cach. Pierw -
sza wzmian ka o za byt ku da tu je się
na 1364 r., wy mie nia jąc nie ja kie go
Mar cu sa de Plaw nio witz ja ko wła ści -
cie la ów cze sne go obiek tu. Po tem na -
le żał on do ro du Bal le stre mów (nie -
miec kiej ro dzi ny po cho dze nia wło -
skie go), re zy du ją ce go w do brach
pław nio wic kich od 1748 r. Po II woj -
nie świa to wej w pa ła cu miesz ka ły
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Ko lej ne czę ści ma py za miesz czać bę dzie my w na stęp nych wy da niach WPG. Moż na je wy ci nać z ga ze ty i po tem skle ić zgod nie ze sche ma tem obok. 
sio stry sa kra ment ki, obec nie mie ści się
tu taj Ośro dek Edu ka cyj no – For ma cyj -
ny Die ce zji Gli wic kiej. Od re stau ro wa -
ny pa łac oto czo ny jest uro kli wym par -
kiem. W za byt ko wym obiek cie znaj -
du ją się po ko je noc le go we.

Lu dwi sar nia Ta ci szów. Od wie lu

lat w Ta ci szo wie dzia ła od lew nia ar ty -
stycz na bra ci Fel czyń skich, wy wo dzą -
ca swo je tra dy cje od 1808 r., od słyn -
nej ro dzi ny lu dwi sa rzy. 

Za byt ko wy ko ściół drew nia ny
w Po ni szo wi cach p. w. Św. Ja na
Chrzci cie la po cho dzi z XV wie ku. 

Pa łac w By ci nie – zbu do wa ny
w 1700 ro ku przez hra bie go Al ber ta
Le opol da Pa czyń skie go.

Na uwa gę, zwłasz cza ama to rów
spor tów wod nych oraz węd kar stwa za -
słu gu ją sztucz ne zbior ni ki wod ne:
Pław nio wi ce, Dzierż no Du że (Rze -

czyc kie) oraz Dzierż no
Ma łe. Na tym ostat nim
je zio rze, a tak że w Pław nio wi cach
moż na po sza leć na de skach sur fin go -
wych, po że glo wać, czy po pły wać
na ka ja kach i ro wer kach wod nych.

(MFR)
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Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

Daw no, daw no te mu
w Przy szo wi cach, na koń cu
wsi, na dro dze pro wa dzą cej
do są sied nie go Szy woł da
ugrzązł w bło cie wóz
chłop ski cią gnio ny wo ła mi.
Mi mo wie lu sta rań woź ni cy
wóz nie mógł wy je chać
z cięż kiej gli ny. A tu wko ło
ciem na noc. Bied ny chłop
wpadł w roz pacz. Rzu cił się
na ko la na, za czął la men to -
wać, pła kać i pro sić Bo ga
o po moc. W tym mo men cie
uka zał mu się na nie bie bia -
ły krzyż i ce sarz Kon stan -

tyn. Chłop ude rzył w po kło -
nie czo łem o zie mię i da lej
żar li wie się mo dlił. Gdy
po chwi li pod niósł gło wę,
krzy ża już nie by ło. Uspo -
ko jo ny spró bo wał raz jesz -
cze wy do stać wóz z bło -
ta. I o dzi wo wo ły bez naj -
mniej sze go tru du wy cią -
gnę ły wóz. Ja ko za dość -
uczy nie nie po sta wił w tym
miej scu krzyż, a póź niej po -
sta wio no w tym miej scu
ko śció łek pod we zwa niem
Świę te go Krzy ża.

(MFR)

Dzię ku je my za wszyst kie na de sła -
ne roz wią za nia re bu sów i krzy żów ki
z po przed nie go wy da nia WPG. Po -
praw ne od po wie dzi brzmią oczy wi ście
PA ROW CE i TER MOS, z ko lei ha sło
krzy żów ki to KA NAŁ GLI WIC KI. 

Spo śród na de sła nych od po wie dzi
wy lo so wa li śmy trzy – na gro dy otrzy -
mu ją Mał go rza ta Żok, Pa try cja La so -
ta -Bie niek oraz Ewe li na Czy żo wicz.

W ce lu usta le nia szcze gó łów ich
od bio ru pro si my o kon takt te le fo nicz -
ny pod nu me rem tel. 032 332 66 53.

Dziś pro po nu je my re bu sy i ko lej ną
krzy żów kę z wie dzy o po wie cie gli -
wic ki. Na po praw ne roz wią za nia cze -
ka my do 6 kwiet nia. (SG)

Skład ni ki: oko ło 1 kg scha bu, 30
dag kieł ba sy o czosn ko wym sma ku, 2
ząb ki czosn ku, 2 łyż ki mą ki, 2 ce bu le,
sól, pieprz, słod ka pa pry ka, kmi nek,
tłuszcz do sma że nia, szklan ka bu lio -
nu, 1 łyż ka mą ki do za gęsz cze nia so su.

Przy go to wa nie: Schab na ciąć
wzdłuż, nie prze ci na jąc do koń ca.
Roz ło żyć, po wsta ły płat mię sa na trzeć
so lą, pie przem, pa pry ką i roz tar tym
czosn kiem. W śro dek wło żyć ob ra ną

ze skór ki kieł ba sę. Zwi nąć płat
w ro la dę, ob wią zać ją nit ką i ob to -
czyć w mą ce. Mię so zru mie nić
na roz grza nym tłusz czu i pod lać
bu lio nem. Du sić pod przy kry ciem
ok. 0,5 godz. Od kryć, ob ło żyć schab
pla stra mi ce bu li, po sy pać kmin kiem,
wsta wić do go rą ce go pie kar ni ka
na ok. 0,5 godz. W cza sie pie cze nia
mię so na le ży ob ró cić na dru gą stro nę
i po le wać po wsta łym so sem al bo bu -

lio nem. Go to wy schab po kro ić w pla -
stry, a do so su do dać mą kę, za go to -
wać. Tak przy rzą dzo ny schab naj le piej
sma ku je na go rą co ze ślą ski mi klu ska -
mi i mo drą ka pu stą, a bez so su po da -
wać go moż na rów nież na zim no. 

Swojskie smaki

Schab po sztygarsku

Tą le śną dro ga w Przy szo wi cach po dob no je chał chłop wo -
zem cią gnio nym wo ła mi…

RR OO ZZ RR YY WW KK OO WW YY KK ĄĄ CC II KK

Po et ka od pięć dzie się ciu lat miesz -
ka w Py sko wi cach. Dzie ciń stwo spę -
dzi ła w ma łej kie lec kiej wio sce, skąd
trze ba by ło emi gro wać – naj pierw
„do szkół”, a póź niej za chle bem.
Z cza sem, gdy po zna ła bli żej Ślą za -
ków, ich so lid ność, rze tel ność, przy -
wią za nie do tra dy cji, a przede wszyst -
kim kie ro wa nie się w ży ciu praw dą,
jej świat za czął tu za pusz czać ko rze nie
i przyj mo wać ob cą rze czy wi stość.
Jed nak tę sk no ta do miejsc, gdzie
„moż na zo ba czyć, jak ro sa śpie wa”
by ła ogrom na i sta ła się za czy nem pi -
sa nia wier szy. Za trzy my wa ła chwi le
unie sień, pi sząc na pręd ce po pa pie ro -
wych to reb kach, do któ rych zwy kle
pa ko wa ła pie czar ki (upra wia ne
przez 35 lat we wła snej pie czar kar ni).
By myśl nie ucie kła, czę sto po rzu ca ła
wąż, któ rym pod le wa ła upra wę i za pi -
sy wa ła uczu cie, myśl, ob raz… Skut ki
by ły róż ne, ale te wła śnie „prze mo -
czo ne my śli” ce ni so bie naj bar dziej.
Jest lau re at ką Łódz kiej Wio sny Po -
etów. Jej wier sze i frasz ki by ły dru ko -
wa ne na ła mach ga zet ogól no pol skich,

jak rów nież „Prze glą du Py sko wic kie -
go” czy „No win Gli wic kich”. Do mu -
zy ki zna ne go ślą skie go kom po zy to ra
Nor ber ta Bla chy na pi sa ła hymn „Peł -
na jest zie mia Twe go du cha, Pa nie”,
śpie wa ny w na szej die ce zji z oka zji
Wiel kie go Ju bi le uszu. Po peł ni ła też
tek sty do pio se nek z re per tu aru ze spo -
łu „Mał żeń stwo z roz sąd ku”. Py sko -
wic ki te atr Mło dzie żo wy CAR PE
DIEM, wy sta wia jąc spek ta kle po świę -
co ne Oj cu Świę te mu, się ga do jej to -
miku „Wtu lam się w Cie bie”. 

W kręgu legend

O kościółku 
w Przyszowicach

1. Je den z po wia to wych akwe nów
wod nych. 
2. Kto, we dług le gen dy, po ja wia
się na zam ku w Tosz ku w pierw -
szy dzień Świąt Wiel kiej No cy? 
3. Jed no z so łectw gmi ny Pil cho -
wi ce.
4. Czyj obe lisk znaj du je się w le -
sie ko ło Ko zło wa?

5. Na zwi sko hra bie go z By ci ny,
któ ry we dług le gen dy oszu kał
śmierć.
6. Ile so łectw skła da się na gmi nę
Ru dzi niec?
7. Ja ki skan sen mie ści się w Py -
sko wi cach?
8. Ślą ska pi san ka.
9. Jak na zy wa się ścież ka dy dak -
tycz na po ło żo na w Tosz ku? 

Okien ko z po ezją

„My śli prze mo czo ne” Kry sty ny Na lep ki

MÓJ ŚWIAT

W ano ni mo wym świe cie zda rzeń
gdzie wy kład ni kiem bez oso ba
mój świat jed nost ką za pi sa ny
czło wie kiem peł nym wła snych 
ma rzeń

To on kro ka mi do ko ścio ła
i warg twar do ścią od Zdro waś ków
wy dep ce nie bo i zba wie nie
przyj mie kró le stwo z rąk anio ła

Wła snym su mie niem ka mień ru szy
na czy sto mie ląc za kła ma nie
nie za stą pio ny za wsze w dro dze
z na ka zem Oj ca – udo sko na la niem

Mój świat ma leń ki bez cu kro wy
z kraw co wą sta rą i bę kar tem
nie po wta rzal nym swo im ży ciem
pi sze hi sto rii wła snej kar tę

Za lud nię mój świat oso ba mi
co wła sne świa ty no szą w so bie
by wy do by te ze zbio ro wi ska 
za słu żyć mo gły na prze trwa nie

* * *
Doj rza łym owo cem spad nę 
z ga łę zi ży cia
Czym bę dę?
Czy gra niem na stru nach serc dzie ci?
Czy sza rym ka mie niem cmen ta rza 
gdzie ktoś przy sta nie 
by zmó wić Zdro waś ki?
A mo że snem szczę śli wym 
co pra gnie od gad nąć 
gdzie nie bo się koń czy?

KO BIE TOM

Czas nam ucie ka
A my cią gle mło de
(Nie trze ba prze czyć)
Bo du sza ko bie ty
Po nad cza so wa
Sub tel na i ci cha
Jak ero ty ki czu łe go po ety

Choć by stu le cia na nas na kła da no
Proch cza su cia ło w tu ma ny otu lił
Nie zmie nia du szy
Cho ciaż cia ło in ne
Nie zmie nią du szy
Co chce być ko cha ną

Śmi gus -dyn gus zim ny mo my
A tu frel ki loć nom trza
Ra dy prze ca ja koś do my
Par fin tyż se przi do – ja

Dyć noj lep szo czy sto wo da
Po noć ni gdy jyj za wie la
Ciu chy mo kre – toż niy szko da
Jak szczyń śliw szo na szo fre la.

Bro ni sław Wą tro ba

Ślą ska frasz ka
We Pyń dzia łek


