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W czerw cu wszy scy wspo mi na li śmy pa mięt ną
piel grzym kę Ja na Paw ła II sprzed 10 lat. Upa -
mięt nił ją po mnik, od sło nię ty przed gli wic ką Ka -
te drą.

Przy po mnij my te chwi le. Pa pież przy był 17
czerw ca 1999 ro ku na lot ni sko w Gli wi cach, gro ma -
dząc tłu my wier nych. Wi zy ta we dle pla nu mia ła na -
stą pić 15 czerw ca, ale zo sta ła od wo ła na ze wzglę du
na stan zdro wia Ja na Paw ła II. Do szła do skut ku dwa

dni póź niej, bo Pa pież – jak sam mó wił –
nie chciał za wieść Ślą za ków. Jan Pa -
weł II przy był do Gli wi c tyl ko na kil ka
chwil. O godz. 11.30 stał się, jak to okre -
śli ły me dia, „cud nad Kłod ni cą”. Nie zwy -
kły dia log, któ ry Pa pież od był wów czas
z 500-ty sięcz nym tłu mem piel grzy mów,
przeszedł już do hi sto rii. Jan Pa weł II mó -
wił do wier nych w na szej ślą skiej gwa rze.
Był osła bio ny cho ro bą i zmę czo ny in ten -
syw nym pro gra mem piel grzym ki, ale nie
opusz czał go do bry hu mor, ludz kie cie pło
i chęć po roz ma wia nia z wier ny mi. Każ dy,
kto był wte dy na lot ni sku, za pa mię ta te
chwi le do koń ca ży cia.

Rów no 10 lat póź niej dla uczcze nia pa -
pie skiej wi zy ty od by ły się w Gli wi cach kil -

ku dnio we uro czy sto ści. Ich punk tem kul mi na cyj nym
by ło od sło nię cie po mni ka na pla cu po mię dzy Ka te -
drą a Cen trum Edu ka cyj nym im. Ja na Paw ła II. – To
sym bol te go, że Jan Pa weł II ży je w na szej pa mię ci
– mó wił ks. bp Jan Wie czo rek, któ ry do ko nał po -
świę ce nia po mni ka. – Ale to też dro go wskaz i zo bo -
wią za nie każ de go z nas do bu do wa nia lep szej przy -
szło ści. 

Po mnik przed sta wia sym bo licz nie po stać Trze -
ciej Oso by Bo skiej, Du cha Świę te go – jest to go łę bi -
ca z au re olą. Ptak jest dy na micz ny, jed nym skrzy -
dłem do ty ka zie mi, co łą czy to co ziem skie z tym, co
bo skie. Na co ko le wi docz ny jest na pis: NIECH
ZSTĄ PI DUCH TWÓJ I OD MIE NI OB LI CZE ZIE -
MI – TEJ ZIE MI, przy po mi na ją cy pa mięt ne sło wa
wy po wie dzia ne przez Ja na Paw ła II w War sza wie
pod czas piel grzym ki do Pol ski w 1979 r. (RG)

Bez płat na 
mam mo gra fia

W lip cu i w sierp niu na te re nie po -
wia tu gli wic kie go prze pro wa dzo na zo -
sta nie ak cja pro fi lak tycz na bez płat nych
ba dań mam mo gra ficz nych. Na ko bie ty
cze kać bę dzie mam mo bus z Cen trum
On ko lo gii – In sty tu tu im. Ma rii Cu rie -
-Skło dow skiej Od dział w Gli wi cach. 

– Ba da nia mam mo gra ficz ne to rent ge -
now skie ba da nia prze świe tla ją ce pier si
w ce lu wcze sne go wy kry cia ewen tu al -
nych zmian, w tym no wo two ro wych –
informuje Aga ta Du dzik z Cen trum On -
ko lo gii w Gli wi cach. – Rocz nie w Pol sce
oko ło 12 tys. ko biet do wia du je się, że ma
ra ka pier si, z cze go bli sko po ło wa umie ra.
Głów nym czyn ni kiem tak wy so kiej umie -
ral no ści jest brak po wszech nej do stęp no -
ści do apa ra tów mam mo gra ficz nych. 

W lip cu za pla no wa no kil ku dnio we po -
sto je mam mo bu su w kil ku miej sco wo -
ściach po wia tu gli wic kie go. Ba da nia bę -
dzie moż na wy ko nać w godz. od 10.00
do 19.00:
� od 20 do 23 lip ca przy Urzę dzie

Miej skim w Py sko wi cach (ul. Strzel-
ców By tom skich 3)

� 24 lip ca i 27 – 28 lip ca w Pil cho wi -
cach, przy bu dyn ku Ochot ni czej Stra ży
Po żar nej

� od 29 do 31 lip ca w Ru dziń cu,
przy bu dyn ku Urzę du Gmi ny (ul. Gli-
wic ka 26)

Z dar mo wej pro fi lak ty ki mo gą sko rzy -
stać ko bie ty w wie ku mię dzy 50 a 69 ro -
kiem ży cia. Bliż sze szcze gó ły na na szej
stro nie in ter ne to wej www.po wiat gli wic -
ki.pl w za kład ce „ko mu ni ka ty”. W sierp -
niu pla no wa ny jest dłuż szy, oko ło10-dnio -
wy po byt mam mo bu su w Knu ro wie.
O tym, kie dy i gdzie bę dzie on cze kał
na ko bie ty, po in for mu je my w na stęp nym
wy da niu WPG. (RG)

Pa mię ci Ja na Paw ła II

MI NĘ ŁO 10 LAT…

Hi sto rycz ne już dziś zdję cie z gli wic kie go lot ni ska przy po mi na wzru sza ją ce chwi le, gdy po rwa ły
nas sło wa, wy po wie dzia ne do Ślą za ków przez Ja na Paw ła II.

Po mnik au tor stwa prof. Sta ni sła wa Sło do we go jest po więk -
szo ną wer sją sta tu et ki, ja ką rek to rzy pol skich uczel ni wrę czy -
li przed la ty Pa pie żo wi pod czas piel grzym ki do Wa ty ka nu. 
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„Lau ry Knu ro wa” to wy róż nie -
nia, któ ry mi Ra da Mia sta Knu ro wa
na gra dza oso by i in sty tu cje naj bar -
dziej za słu żo ne dla lo kal nej spo łecz -
no ści. Mi ło nam po in for mo wać, że
jed no z te go rocz nych wy róż nień
przy zna ne zo sta ło Ze spo ło wi Opie ki
Zdro wot nej w Knu ro wie, dla któ re -
go or ga nem za ło ży ciel skim jest Po -
wiat Gli wic ki. 

W skład ze spo łu wcho dzi knu row -
ski szpi tal i 11 przy chod ni oraz po -
rad ni spe cja li stycz nych. Z je go usług
ko rzy sta po nad 31 tys. pa cjen tów.
Za swą fa cho wość i wy so kie kom pe -
ten cje per so ne lu ZOZ uzy skał już

wcze śniej licz ne cer ty fi ka ty, ty tu ły
i wy róż nie nia.

Lau re atem „Lau ru” zo stał tak że
w tym ro ku Bog dan Li twin – pre zes
Lo ka tor sko -Wła sno ścio wej Spół dziel -
ni Miesz ka nio wej w Knu ro wie, a za ra -
zem rad ny po wia to wy. Pod czas uro -
czy sto ści w Ki nie Sce na Kul tu ra 19
czerw ca ode bra li je też: za słu żo ny
krwio daw ca Sta ni sław Bo gu mił,
Krzysz tof Go łuch – za stęp ca dy rek to -
ra Ca ri tas Ar chi die ce zji Ka to wic kiej
w Ośrod ku M. B. Uzdro wie nie Cho -
rych w Knu ro wie, ar chi tekt Piotr Sta -
chur ski oraz Ochot ni cza Straż Po żar -
na Knu rów. (RG)

Na gro dze ni Lau ra mi

Dy rek tor knu row skie go ZOZ -u Mi chał Ek kert od bie ra wy róż nie nie z rąk pre -
zy den ta mia sta Ada ma Ram sa.
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28 ma ja od by ła się XXXV se sja Ra dy 
Po wia tu Gli wic kie go. W du żej mie rze po świę co na by -
ła spra wom bez pie czeń stwa w po wie cie

Pod czas jej ob rad do ko na na zo sta ła oce na re ali za cji
w ub. r. na te re nie po wia tu za dań z za kre su po rząd ku pu -
blicz ne go i bez pie czeń stwa oby wa te li, ochro ny prze ciw -
po ża ro wej, za po bie ga nia in nym nad zwy czaj nym za gro że -
niom ży cia i zdro wia lu dzi oraz śro do wi ska, a tak że przed -
sta wio no in for ma cję o sta nie sa ni tar no -epi de mio lo gicz -
nym po wia tu. W tej czę ści se sji udział wzię li sze fo wie
i przed sta wi cie le po wia to we go nad zo ru bu dow la ne go, po -
li cji, stra ży po żar nej, Cen trum Ra tow nic twa Gli wi ce,
służb we te ry na ryj nych i sa ni tar nych. Ta kie do rocz ne kom -
plek so we przed sta wie nie tych pro ble mów da je rad nym
peł ną in for ma cję o sta nie bez pie czeń stwa w po wie cie. 

W pro gra mie se sji zna la zło się 14 pro jek tów uchwał.
Kil ka z nich zwią za nych by ło z wy ga śnię ciem man da tu rad -
ne go An drze ja Ho sza, któ ry ob jął funk cję za stęp cy wój ta
Gmi ny Ru dzi niec (wię cej na ten te mat prze czy tać moż na
w tek ście po ni żej). W skład Ko mi sji Re wi zyj nej wszedł
w je go miej sce An drzej Mi chal ski, na to miast jej wi ce prze -
wod ni czą cym zo stał Ja cek Aw ra mien ko. Rad ni do ko na li
na se sji jesz cze jed nej zmia ny per so nal nej – w miej sce An -
drze ja Kur ka, któ ry zre zy gno wał z człon kow stwa w Ra -

dzie Spo łecz nej SP ZOZ Szpi ta la Po wia to we go z sie dzi bą
w Py sko wi cach, po wo ła li An drze ja Frej no. 

Ko lej na uchwa ła do ty czy ła zmian w Sta tu cie Do mu Po -
mo cy Spo łecz nej „Osto ja” w So śni co wi cach. Zwią za ne są
one z ko niecz no ścią zmniej sze nia licz by miesz ka nek te go
DPS -u ze 151 na 124 – po to, by speł niał on wy mo gi okre -
ślo ne w no wych prze pi sach, któ re wej dą w ży cie wraz z koń -
cem 2010 ro ku. Na stęp ne trzy przy ję te uchwa ły są kon se -
kwen cją pro ce su prze kształ ceń, ja kim pod da wa ne są obec nie
szpi ta le po wia to we. Ko lej na uchwa ła po zba wi ła ka te go rii
dro gi po wia to wej ul. Ko smo nau tów w Knu ro wie. Na stęp na

do ty czy ła wy ra że nia zgo dy na za war cie po ro zu mie nia z Wo -
je wódz twem Ślą skim, na mo cy któ re go Za rząd Dróg Po wia -
to wych w Gli wi cach po now nie prze jął utrzy ma nie dróg wo -
je wódz kich na te re nie po wia tu. Rad ni za twier dzi li tak że plan
fi nan so wy Po wia to we go Fun du szu Go spo dar ki Za so bem
Geo de zyj nym i Kar to gra ficz nym na 2010 r., a tak że do ko na -
li zmian w bu dże cie po wia tu na br. 

Wi ce prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go:
Ewa Jur czy ga i Le szek Ku biak 

Ko lej na, XXXVI se sja Ra dy Po wia tu Gli wic kie go
ze bra ła się 18 czerw ca

Jed nym z pierw szych punk tów po rząd ku ob rad se sji by ła
uchwa ła w spra wie ob sa dze nia man da tu rad ne go Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go, a na stęp nie zło że nie ślu bo wa nia przez
rad ną Gi ze lę Sa dło, wstę pu ją cą do Ra dy w miej sce An drze -
ja Ho sza (sze rzej na ten te mat pi sze my w ar ty ku le po ni żej).

Na stęp nie rad ni wy słu cha li wy stą pie nia za stęp cy Wo -
je wódz kie go In spek to ra Trans por tu Dro go we go w Ka to -
wi cach Da riu sza Wi niar czy ka oraz za po zna li się z pre -
zen ta cją pt. „In spek cja Trans por tu Dro go we go – dziś i ju -
tro”. – Przez po wiat gli wic ki już prze bie ga au to stra da A4,
a wkrót ce biec bę dzie rów nież au to stra da A1. Mu si my
wie dzieć, jak ra dzić so bie z tak du żym na tę że niem ru chu
ko ło we go na na szym te re nie – mó wił Wal de mar Do -
mbek, czło nek Za rzą du Po wia tu Gli wic kie go, za po wia -
da jąc wy stą pie nie Da riu sza Wi niar czy ka.

Rad ni za po zna li się też z in for ma cją na te mat wdra ża -
nia Stra te gii Roz wo ju Po wia tu Gli wic kie go po przez re ali -
zo wa ne pro jek ty, przed sta wio ną przez Jo an nę Pik tas –
na czel nik Wy dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji sta ro stwa oraz ze
spra woz da niem z re ali za cji pro jek tu sys te mo we go pt.
„Do bry start w sa mo dziel ność”, przy go to wa nym przez
Bar ba rę Ter lec ką -Ku bi cius – dy rek to ra Po wia to we go
Cen trum Po mo cy Ro dzi nie. 

Pod czas gło so wań rad ni przy ję li czte ry uchwały, któ re
do ty czą: za twier dze nia spra woz da nia fi nan so we go
za 2008 r. Po wia to wej Bi blio te ki Pu blicz nej w Gli wi cach;
za sad roz li cza nia ty go dnio we go obo wiąz ko we go wy mia -
ru go dzin za jęć na uczy cie li; utwo rze nia spół ki z ogra ni -
czo ną od po wie dzial no ścią dzia ła ją cą pod fir mą „Szpi tal
w Py sko wi cach spół ka z ogra ni czo ną od po wie dzial no -
ścią”; zmia ny uchwa ły w spra wie uchwa le nia Sta tu tu Po -
wia tu. Nie pod ję li na to miast jed nej z uchwał – w spra wie
utwo rze nia spół ki z ogra ni czo ną od po wie dzial no ścią
dzia ła ją cej pod fir ma mi „Szpi tal w Knu ro wie spół ka
z ogra ni czo ną od po wie dzial no ścią”. Z tre ścią wszyst kich
tych do ku men tów za po znać się moż na na stro nie in ter ne -
to wej www.po wiat gli wic ki.pl w za kład ce In for ma tor Ra -
dy Po wia tu.

Prze wod ni czą cy Ra dy Po wia tu Gli wic kie go 
– Ta de usz Ma mok

Wia do mo ści Po wia tu Gli wic kie -
go: 7 czerw ca wy bra li śmy po słów
do Par la men tu Eu ro pej skie go. Są
wśród nich tak że oso by do brze zna ne
w po wie cie gli wic kim.

Mi chał Nie szpo rek: Tak, kil ku z wy -
bra nych eu ro de pu to wa nych jest od daw -
na zwią za nych z na szym po wia tem. Peł -
ni li oni funk cję po słów do Par la men tu
Eu ro pej skie go i w po przed niej ka den cji,
a ich po now ny wy bór świad czy o tym,
że zo sta li wy so ko oce nie ni przez wy bor -
ców.

WPG: Prym w tym gro nie wie dzie
prof. Je rzy Bu zek, któ ry otrzy mał naj -
więk szą ilość gło sów wśród pol skich
eu ro de pu to wa nych.

MN: Kan dy du ją cy w na szym okrę gu
wy bor czym Je rzy Bu zek zdo był po -
nad 393 tys. gło sów, co sta wia go nie tyl -
ko w kra jo wej, ale i w eu ro pej skiej czo -
łów ce po słów do PE o naj więk szym po -
par ciu wy bor ców. A prze cież prof. Bu -
zek od sa me go po cząt ku nam to wa rzy -
szy. Przy po mnie li śmy o tym pod czas
nie daw nych ob cho dów 10-le cia Po wia tu
Gli wic kie go – to wła śnie on bo wiem, ja -
ko pre mier Rzą du RP w 1998 ro ku, pod -
pi sał akt usta no wie ni na sze go po wia tu.
Prof. Bu zek jest au to rem re for my sa mo -
rzą do wej, w wy ni ku któ rej po wsta ły
w Pol sce po wia ty dzia ła ją ce na obec -
nych za sa dach. Pod czas na szej ju bi le -
uszo wej kon fe ren cji w li sto pa dzie ub.
ro ku Je rzy Bu zek za pre zen to wał wy stą -
pie nie pt. „Trans for ma cja sa mo rzą du
klu czem do sil ne go pań stwa w Eu ro pie”,
pod kre śla jąc w nim, że dro ga re form wy -
bra na przed 10 la ty oka za ła się wła ści -
wa.

WPG: Na kon fe ren cji tej go ścił
tak że dru gi z ów cze snych i obec nych
po słów do PE, dr Jan Ol brycht…

MN: Jan Ol brycht z ko lei w okre sie
usta na wia nia po wia tów peł nił funk cję
mar szał ka wo je wódz twa ślą skie go, jest
więc też po sta cią zwią za ną od po cząt ku
z Po wia tem Gli wic kim. Na na szej kon fe -
ren cji przed sta wił za gad nie nie „Ro la
i zna cze nie po wia tów w pol skiej struk tu -
rze wła dzy pu blicz nej”, pod su mo wu jąc
pierw szą de ka dę ich funk cjo no wa nia.
Ale obaj ci eu ro de pu to wa ni to wa rzy szą
nam nie tyl ko pod czas ju bi le uszów. By -
wa ją w po wie cie tak czę sto, jak po zwa -
la ją im na to roz licz ne obo wiąz ki, in te re -
su ją się na szy mi pro ble ma mi, utrzy mu ją
kon takt z licz ny mi śro do wi ska mi, spo ty -
ka ją się z miesz kań ca mi. Przy po mnę, że
prof. Bu zek ufun do wał np. wy jazd stu -
dyj ny do Bruk se li lau re atom po wia to we -
go kon kur su wie dzy o Unii Eu ro pej skiej,
a dr Ol brycht z ko lei za pro sił na ta ką wy -
ciecz kę m.in. or ga ni za to rów Uni wer sy -
te tu Trze cie go Wie ku w Knu ro wie. To
tyl ko nie któ re z przy kła dów ich za an ga -
żo wa nia w ży cie po wia tu.

WPG: Po dob nie jest w przy pad ku
Mał go rza ty Handz lik.

MN: Pa ni Handz lik, choć po cho dzi
z Biel ska -Bia łej, czę sto by wa w po wie -
cie gli wic kim. Szcze gól nie bli skie są jej
pro ble my ko biet i ich ak ty wi za cja, dla te -
go m.in. pa tro nu je ple bi scy to wi Dia na,
or ga ni zo wa ne mu przez Forum Ko biet
Zie mi Gli wic kiej, ma też do sko na ły kon -
takt z ko ła mi go spo dyń wiej skich dzia ła -
ją cy mi na na szym te re nie. Wspie ra tak że
rol ni ków – przy po mnę np., że ufun do -
wa ła stu dyj ny wy jazd do Bruk se li dla
lau re ata kon kur su wie dzy o bez pie czeń -
stwie pra cy w go spo dar stwie wiej skim
i fun du szach unij nych dla rol nic twa. 

WPG: Małgorzata Handzlik
współpracuje z naszą gazetą. Jest
fundatorem nagród „Rozrywkowego
kącika”…

MN: To jesz cze je den z przy kła dów bli -
skiej wię zi z Po wia tem Gli wic kim. Mam
na dzie ję, że w i obec nej ka den cji współ pra -
ca za rów no z ty mi, jak i z po zo sta ły mi po -
sła mi do PE z na sze go okrę gu wy bor cze go
bę dzie ukła dać się rów nie do brze.

Tekst i fo to: Ro ma na Goz dek
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Do Ra dy Po wia tu Gli wic kie go we szła no wa
rad na – Gi ze la Sa dło. Za stą pi ła An drze ja Ho -
sza, któ ry ob jął sta no wi sko za stęp cy wój ta
Gmi ny Ru dzi niec. 

Na ma jo wej se sji rad ni przy ję li uchwa łę
w spra wie wy ga śnię cia man da tu An drze ja Ho -
sza, po czym po że gnał się on z Ra dą, od bie ra -
jąc licz ne sło wa po dzię ko wa nia za swą do tych -
cza so wą dzia łal ność. An drzej Hosz peł nił
funk cję rad ne go po wia to we go przez wszyst kie
trzy ka den cje od po wsta nia Po wia tu Gli wic -
kie go, a w la tach 2001-2002 był tak że prze -
wod ni czą cym Ra dy. Jest do świad czo nym sa -
mo rzą dow cem, w prze szło ści był rów nież wój -
tem Gmi ny Ru dzi niec. Na se sji zło żo no mu
gra tu la cje w związ ku z no wą pra cą, ży cząc
wie lu suk ce sów. An drzej Hosz jest z wy kształ -
ce nia we te ry na rzem, cie szy się wśród miesz -

kań ców po wia tu du żą po pu lar no ścią ja ko dzia -
łacz Sto wa rzy sze nia „Mo ja Gmi na Nasz Po -
wiat”. 

Gi ze la Sa dło we szła w skład Ra dy, bo wiem
uzy ska ła po An drze ju Ho szu naj więk szą licz bę
gło sów z li sty nr 19 Ko mi te tu Wy bor cze go Wy -

bor ców „Mo ja Gmi na Nasz Po wiat” w Okrę gu
Wy bor czym nr 4 pod czas ostat nich wy bo rów
do Ra dy Po wia tu Gli wic kie go. Jest rol nicz ką
(obec nie już eme ry to wa ną) z So śni co wic, gdzie
miesz ka od uro dze nia. W prze szło ści, gdy So -
śni co wi ce nie mia ły jesz cze sta tu su mia sta,
a wsi, by ła soł ty sem w tej miej sco wo ści, te raz
peł ni funk cję prze wod ni czą cej Ra dy Miesz kań -
ców. 

– Ja ko rad na chcę zwró cić uwa gę na dwa pro -
ble my, z ja ki mi bo ry ka ją się miesz kań cy So śni -
co wic – mó wi. – Pierw szy z nich to ko niecz ność
bu do wy ob wod ni cy, któ ra od cią ży ła by ruch
w cen trum na szej miej sco wo ści, bo wiem te raz
kil ku dzie się cio to mo we ti ry prze jeż dża ją m.in.
przez nasz nie wiel ki ry nek. Dru gi to brak ka na li -
za cji ście ko wej – do tej po ry jest ona tyl ko
przy ryn ku, a resz ta So śni co wic mu si za do wo lić
się szam ba mi.

(RG) 

Na si eu ro de pu to wa ni
Roz mo wa ze sta ro stą gli wic kim MI CHA ŁEM NIE SZPOR KIEM

Pod czas ma jo wej se sji o sta nie bez pie czeń stwa w po wie -
cie mó wił m.in. za stęp ca ko men dan ta miej skie go po li cji
Ra fał Ko chań czyk. 

Zmia ny w skła dzie Ra dy

Rad ni po że gna li An drze ja Ho sza kwia ta mi oraz
sło wa mi po dzię ko wań za wspól ną pra cę.

Gi ze la Sa dło po zło że niu ślu bo wa nia rad ne go
do da ła: „Tak mi do po móż Bóg”.
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W Wil li Ca ro w Gli wi cach 27 ma -
ja uro czy ście wrę czo ny zo stał ty tuł
Dia na 2009. Ple bi scyt na naj bar dziej
ak tyw ną, twór czą i przed się bior czą
ko bie tę Gli wic i po wia tu gli wic kie go
or ga ni zu je co ro ku Fo rum Ko biet
Zie mi Gli wic kiej.

W tym ro ku Dia ną zo sta ła Ste fa nia
Grze go rzy ca, zna na pro pa ga tor ka tra -
dy cji re gio nal nych z Knu ro wa. Jest za -
ło ży ciel ką ze spo łu „Wra zi dlo ki” i –
choć po lo nist ka z wy kształ ce nia – do -
sko na le po słu gu je się gwa rą ślą ską, za -
chę ca jąc do te go od lat mło dzież i dzie -
ci. W fi na ło wej dzie siąt ce zna la zły się
rów nież dwie in ne przed sta wi ciel ki
z te re nu po wia tu – Ewa Jur czy ga, za -
ło ży ciel ka Uni wer sy te tu Trze cie go
Wie ku w Knu ro wie oraz Te re sa To bo -

rek, pre zes To szec kiej Aka de mii Ak -
tyw nych Ko biet. Po zo sta łe no mi no wa -
ne to Ka ro li na Kro por nic ka – za ło ży -
ciel ka Ślą skie go Sto wa rzy sze nia Cho -
rych na SM „Se zam”, Mał go rza ta
Ma la no wicz – pre zes Sto wa rzy sze nia
„Gli wic kie Me ta mor fo zy”, Ma ria Sta -
ni szew ska – wie lo let nia pre zes gli wic -
kie go ko ła Pol skie go Klu bu Eko lo gicz -
ne go, Kry sty na Krzy ża now ska -Ło -
bo da – za ło ży ciel ka i dy ry gent ka Aka -
de mic kie go Ze spo łu Mu zycz ne go Po li -
tech ni ki Ślą skiej, Ewa Ot to -Bucz -
kow ska – prof. me dy cy ny, pe dia tra
dia be to log, Bo gna Duń ska – stre et-
wor ker gli wic kie go Ośrod ka Po mo cy
Spo łecz nej oraz Kry sty na So wa – rad -
na czte rech ka den cji, wi ce prze wod ni -
czą ca Ra dy Miej skiej w Gli wi cach. 

Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach
na uro czy sto ści w Wil li Ca ro re pre zen to -
wa ła Mag da le na Bud ny, se kre tarz Po -
wia tu Gli wic kie go, któ ra od czy ta ła list
skie ro wa ny do lau re at ki przez sta ro stę
Mi cha ła Nie szpor ka. – Gra tu lu ję tak że
or ga ni za tor kom ple bi scy tu z Fo rum Ko -
biet Zie mi Gli wic kiej, że co ro ku wy bie -
ra ją się na po łów pe reł – po wie dzia ła, na -
wią zu jąc do na gro dy dla Dia ny, któ rą jest
sznur pereł ufun do wa ny przez po sła
do Par la men tu Eu ro pej skie go Mał go -
rza tę Handz lik. – Pro mu je cie w ten spo -
sób ko bie ty nie prze cięt ne, twór cze i ak -
tyw ne, któ re bar dzo wie le ro bią dla in -
nych, a swą pra cę za słu gu ją na naj wyż -
sze lau ry  - mó wi ła, zwra ca jąc się do pre -
zes Fo rum Ko biet Zie mi Gli wic kiej, Jo -
an ny Na wra til -Lu dwi czak. (RG)

6 czerw ca od by ła się uro czy stość
po świę ce nia i in tro ni za cji fi gu ry
Pięk nej Ma don ny z Knu ro wa.

Przy po mnij my – po cho dzą ca
z ok. 1420 r. rzeź ba „Pięk nej Ma don -
ny z Knu ro wa” sta no wi ła wraz z rów -
nie cen ną rzeź bą św. An ny Sa mo trze -
ciej wy strój pierw sze go knu row skie go
ko ściół ka pod we zwa niem św. Waw -
rzyń ca. Rzeź bę w izbi cy knu row skie -
go ko ściół ka, któ ry w ro ku 1935 zo stał
prze nie sio ny do Cho rzo wa, od na lazł
prof. Ta de usz Do bro wol ski.
Po II woj nie świa to wej rzeź ba zna la -
zła się w zbio rach Mu zeum Ar chi die -
ce zjal ne go w Ka to wi cach. W 2005 r.
To wa rzy stwo Mi ło śni ków Knu ro wa
wraz z Izbą Tra dy cji i jej ku sto szem
Bo gu sła wem Szy gu łą roz po czę ło sta -
ra nia ma ją ce na ce lu spro wa dze nie ko -
pii rzeź by do Knu ro wa. Po czte rech
la tach sta ra nia te zo sta ły uwień czo ne
suk ce sem i wier na re pli ka rzeź by
Pięk nej Ma don ny tra fi ła do Knu ro wa.
Jej au to rem jest Bar tło miej Bi żek
z Pra cow ni Kon ser wa cji Za byt ków. 

Wzru sza ją ca uro czy stość zgro ma -
dzi ła licz ne rze sze miesz kań ców. Roz -
po czę ła się wy pro wa dze niem rzeź by
z Izby Tra dy cji KWK Knu rów, a na -
stęp nie w kon nym or sza ku prze je cha -
ła ona uli ca mi Knu ro wa do krywałdz -
kie go ko ścio ła pod we zwa niem św.
An to nie go i św. Bar ba ry.

W cza sie pod nio słej uro czy sto ści
pre zes To wa rzy stwa Mi ło śni ków Knu -
ro wa Eu ge niusz Jur czy ga i ku stosz
Izby Tra dy cji Bo gu sław Szy gu ła prze -
ka za li rzeź bę pro bosz czo wi pa ra fii 
ks. Mar ko wi Ka mień skie mu. Na -
stęp nie od by ła się msza św., od pra -
wio na pod prze wod nic twem ar cy bi -

sku pa Da mia na Zi mo nia, któ ry do ko -
nał rów no cze śnie ak tu po świe ce nia fi -
gu ry. W swo jej ho mi lii me tro po li ta ka -
to wic ki prze ka zał ra dość i za do wo le -
nie, uzna jąc tę uro czy stość za wy da -
rze nie hi sto rycz ne, po dzię ko wał jed -
no cze śnie  wszyst kim, któ rzy przy czy -
ni li się do te go, by wie lo let nie sta ra nia
o od zy ska nie Pięk nej Ma don ny mo gły
mieć tak uro czy sty fi nał. 

W uro czy sto ści wzię li udział m. in.
se kre tarz sta nu w Mi ni ster stwie Edu -
ka cji Na ro do wej Kry sty na Szu mi las,
sta ro sta Mi chał Nie szpo rek, Ta de usz
Ma mok – prze wod ni czą cy Ra dy Po -
wia tu Gli wic kie go, Ewa Jur czy ga –
wi ce prze wod ni czą ca Ra dy Po wia tu
Gli wic kie go, za stęp ca pre zy den ta
Knu ro wa Bar ba ra Zwie rzyń ska,
ks. Hen ryk Py ka – dyr. Mu zeum Ar -
chi die ce zjal ne go Ka to wi cach oraz ka -
pła ni z księ dzem dzie ka nem Ja nu -
szem Kwa pi szew skim. Uro czy stość
uświet ni ły Or kie stra Dę ta KWK
Szczy gło wi ce oraz Chór Mie sza ny
Scho la Can to rum.

(EJ, RG)

Wal de mar Paw lak
o go spo dar ce

– Je ste śmy w lep szej sy tu acji eko no micz nej niż wie le
in nych państw. Na sza go spo dar ka jest bar dziej od por na
na kry zys, za rów no w po rów na niu z kra ja mi bar dziej, jak
i mniej roz wi nię ty mi – mó wił wi ce pre mier, mi ni ster go spo -
dar ki Wal de mar Paw lak pod czas spo tka nia, któ re zor ga ni -
zo wa ne zo sta ło 22 ma ja na Po li tech ni ce Ślą skiej w Gli wi -
cach.

Te ma tem wio dą cym by ła „Pol ska go spo dar ka a glo bal -
ny kry zys”. Wi ce pre mier przed sta wił m.in. za ło że nia Kra jo -
we go Pro gra mu Re form 2008-2011, na któ ry skła da ją się
czte ry ele men ty: ak tyw ne spo łe czeń stwo, in no wa cyj na go -
spo dar ka, spraw ne in sty tu cje i lep sze re gu la cje. Spo ro uwa -
gi Wal de mar Paw lak po świę cił spra wom pol skiej stra te gii

ener ge tycz nej, w któ rej du że zna cze nie przy wią zu je się
do wy ko rzy sta nia wę gla – w 2030 ro ku ma być z nie go wy -
twa rza ne 60 proc. kra jo wej ener gii. (RG)

Nie Ryb nik, a Gli wi ce
Od 1 lip ca po wiat gli wic ki ob ję ty bę dzie 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, z sie dzi bą w Gli wi -
cach przy ul. Boj kow skiej 20, tel. 032/230-26-90 i 032/ 232-99-10. 

Ze spół wy da wał bę dzie miesz kań com po wia tu: orze cze nia o nie peł no -
spraw no ści oso bom, któ re nie ukoń czy ły 16-go ro ku ży cia; orze cze nia o stop -
niu nie peł no spraw no ści oso bom, któ re ukoń czy ły 16 rok ży cia; orze cze nia
o wska za niach do ulg i upraw nień.

Po przed nio miesz kań cy po wia tu ko rzy sta li z usług ta kie go ze spo łu
w Ryb ni ku. 

La to z atrak cja mi
Na cie ka we im pre zy za pra sza ją Fun da cja Za mek

Chu dów i Ze spół Pa ła co wo --Par ko wy w Pław nio wi cach. 
W Chu do wie każ de go week en du dzie je się coś war te go

uwa gi. Szcze gól nie po le ca my: kon cert „Księż nicz ka czar -
da sza” (19.07), im pre zy „Ta jem ni cza wy spa” (26.07), „Ba -
lo ny i la taw ce” (2.08), II Chu dow ski Ka ba re ton
(9.08), X Jar mark Śre dnio wiecz ny (15-16.08), „Gru zi ni
w Pol sce” (6.09) oraz VI Kar to fla da i Win ne tou. Przy pa -
ła cu w Pław nio wi cach wy brać się jesz cze moż na te go la ta
na: re ci tal Ha li ny Ku nic kiej (28.06), wy stęp ze spo łu z Wy -
brze ża Ko ści Sło nio wej „Cla ret Go spel” (12.07), kon cer ty
„W kra inie ope ret ki i mu si ca lu” (26.07) i „Po nad cza so we
prze bo je mu zy ki fil mo wej i roz ryw ko wej” (9.08) oraz re ci -
tal Da mia na Ho lec kie go.

Wszyst kie im pre zy od by wa ją się pod pa tro na tem sta ro -
sty gli wic kie go. (RG)

So bo ta 23 ma ja by ła Dniem Otwar tym
w szpi ta lu w Knu ro wie. Te go dnia wy ko na -
no tu bli sko 500 bez płat nych ba dań i sze ro -
ko pro pa go wa no pro fi lak ty kę zdro wia.

Miesz kań cy Knu ro wa i są sied nich miej -
sco wo ści chęt nie ko rzy sta li z ca łej ga my bez -
płat nych ba dań. Mo gli wy ko nać ta kie ba da nia
jak ozna cze nie we krwi po zio mu cu kru, cho -
le ste ro lu i kre aty ni ny, zmie rzyć ci śnie nie tęt -
ni cze oraz wy ko nać ba da nie EKG, a tak że do -
wie dzieć się, ja ki ma ją wskaź nik BMI i wy -
słu chać za le ceń die te tycz nych z tym zwią za -
nych. Na spe cjal nym sto isku Sta ro stwa Po -
wia to we go w Gli wi cach ob da ro wy wa ni by li
wy daw nic twa mi i ga dże ta mi pro pa gu ją cy mi
ba da nia pro fi lak tycz ne oraz zdro wy styl ży -

cia. Zdro wie
i idee czer wo no -
krzy skie pro pa go -
wał pod czas ak cji
Klub Ho no ro -
wych Daw ców
Krwi im. dr Flo -
ria na Oga na
przy Za rzą dzie
Re jo no wym PCK
w Knu ro wie.
Każ dy, kto przy szedł się prze ba dać, czę sto -
wa ny był cia stem i na po ja mi, a w par ku wo -
kół szpi ta la roz brzmie wa ła mu zy ka w wy ko -
na niu Or kie stry Dę tej KWK Knu rów.

(RG)

Na Dzień Otwar ty za pro si ła wszyst kich chęt -
nych Dy rek cja SP ZOZ Knu rów oraz wi ce -
wo je wo da ślą ski Adam Ma tu sie wicz –
na zdję ciu w roz ma wie z ho no ro wy mi daw -
ca mi krwi oraz sta ro stą gli wic kim. 

ŚLĄ SKA DIA NA 2009 

Dzień Otwar ty w szpi ta lu

Pięk na Ma don na wró ci ła
do Knu ro wa
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Gro no ko biet no mi no wa nych do ty tu łu Dia na 2009 – na do le, w ślą skim stro ju lau re at ka Ste fa nia Grze go rzy ca, a za nią
dwie po zo sta łe pa nie w te re nu po wia tu: Ewa Jur czy ga i wy żej po le wej Te re sa To bo rek.  
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Prze ka za nie rzeź by pro bosz czo wi
krywałdzkiej pa ra fii.
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Wie le ślą skich sma ko ły ków za -
pre zen to wa li uczest ni cy IX Kon kur -
su Wie dzy o Po wie cie Gli wic kim,
prze bie ga ją ce go pod ha słem „10-le -
cie Po wia tu Gli wic kie go czy li ślą skie
przy sma ki na ju bi le uszo wym sto le”.

Fi nał kon kur su od był się 25 ma ja
w Miej skiej Szko le Pod sta wo wej nr
2 z Od dzia ła mi In te gra cyj ny mi
w Knu ro wie. Wzię ło w nim udział 10
re pre zen ta cji szkół pod sta wo wych
z te re nu po wia tu – z Po ni szo wic, Świ -
bia, Chu do wa, Ko tu li na, Knu ro wa,
Ru dziń ca, Sie ra ko wic, Py sko wic, Żer -
ni cy i Klesz czo wa. Ju ry pod prze wod -
nic twem Ma rii Owcza rzak --Siej ko,
skarb ni ka Po wia tu Gli wic kie go,
w I eta pie oce nia ło ksią żecz ki z prze -
pi sa mi ku li nar ny mi, przy go to wa ne
przez uczest ni ków kon kur su,
a w II eta pie wy słu cha ło pre zen ta cji
i oce ni ło wy ko na ne przez nich po tra -
wy. 

Wszyst kie da nia mia ły od święt ny
cha rak ter, by ły to bo wiem po tra wy,
któ re przy rzą dza się na Ślą sku na spe -
cjal ne oka zje. Ucznio wie za pre zen to -
wa li przepisy w ory gi nal ny spo sób,
wpla ta jąc w swe wy stą pie nia za rów no
śpiew, jak i ta niec oraz re cy ta cje
w gwa rze ślą skiej, a nie któ rzy z nich
wy stą pi li rów nież w re gio nal nych
stro jach. Tak że pro wa dzą ca im pre zę
Han na Py ka chęt nie po słu gi wa ła się
gwa rą, za rów no w mo wie jak i śpie -
wie. 

I miej sce za ję ły Emi lia Bar chań -
ska i Kin ga Za sa da z Miej skiej Szko -

ły Pod sta wo wej nr 2 z Od dzia ła mi In -
te gra cyj ny mi w Knu ro wie, któ re za -
pre zen to wa ły świetny ko łocz z ma -
kiem. II miej sce – Mar ti na Mi gu na
i Mar tin Zientz z Ze spo łu Szkol no -
Przed szko le go w Świ biu, któ rzy upie -
kli wspa nia ły świę to jań ski wie niec
chle bo wy. III miej sce przy pa dło
Agniesz ce Ru sin i Ewe li nie Wo ła -
szyk z Ze spo łu Szkol no -Przed szkol -
ne go w Żer ni cy, któ re przy rzą dzi ły
pysz ne kre ple. Po zo sta li uczest ni cy
ode bra li wy róż nie nia. 

Pod czas fi na łu kon kur so wi przy -
glą da li się go ście z miej sco wo ści Lu -
goj w Ru mu nii oraz z Kir se hir w Tur -
cji, z któ ry mi MSP nr 2 w Knu ro wie
wspól nie re ali zu je pro jekt w ra mach
Pro gra mu Co me nius. Nie spo dzie wa -
nym go ściem oka za ła się tak że Kry -
sty na Szu mi las, se kre tarz sta nu w Mi -

ni ster stwie Edu ka cji Na ro do wej, któ ra
wrę czy ła zwy cięz com na gro dy. – Je -
stem knu ro wian ką i kie dyś uczy łam
w tej szko le, więc z nie zwy kłym sen -
ty men tem za wsze do niej wra cam -
mó wi ła Kry sty na Szu mi las do mło -
dzie ży. – Chcę prze ka zać wam oraz
or ga ni za to rom kon kur su sło wa du żej
wdzięcz no ści za to, że tak dba cie
o kul ty wo wa nie ro dzi mych tra dy cji. 

16 czerw ca od by ła się wy ciecz ka
po po wie cie gli wic kim, zor ga ni zo wa -
na dla wszyst kich uczest ni ków fi na łu
kon kur su, a sta no wią ca do dat ko wą na -
gro dę ufun do wa ną przez Sta ro stwo
Po wia to we w Gli wi cach. My na to -
miast w WPG pu bli ko wać bę dzie my
prze pi sy, bę dą ce plo nem kon kur su –
pierw szy już w tym wy da niu ga ze ty
na ostat niej stro nie. 

Tekst i fo to: RO MA NA GOZ DEK

Gim na zja da to co rocz na im pre -
za spor to wa gro ma dzą ca mło dzież
z po wia tu gli wic kie go. Tym ra zem
gim na zja li ści z 12 szkół z Gie rał to -
wic, Knu ro wa, Pa nió wek, Przy szo -
wic, Py sko wic, So śni co wic, Tosz ka,
Wie low si za wi ta li do Ru dziń ca,
gdzie ry wa li zo wa li na bo isku spor -
to wym LKS --u. 

Ucznio wie pod czas za wo dów mu -
sie li zmie rzyć się na to rze prze szkód,
w bie gach szta fe to wych, prze cią ga niu
li ny, rzu tach do ce lu i pił ką le kar ską
oraz w wy wi ja dle, czy li gru po wym
ska ka niu przez ska kan kę. Naj le piej
z to rem prze szkód po ra dzi li so bie re -
pre zen tan ci Przy szo wic, II miej sce
za ję li gim na zja li ści z Pa nió wek,
a trze cie ucznio wie Gim na zjum
w Gie rał to wi cach i Gim na zjum nr
3 w Knu ro wie. W bie gach szta fe to -
wych naj lep sze wśród dziew cząt oka -
za ły się przed sta wi ciel ki szkół z Tosz -
ka, Wie low si, Ru dziń ca i Przy szo wic,

na to miast wśród chłop ców szta fe ty
wy gra li ucznio wie z Przy szo wic, Wie -
low si i Pa nió wek. Prze cią ga nie li ny
wy gra ło Gim na zjum z Wie low si, ko -
lej ne miej sca za ję ły szko ły z Py sko -
wic i Pa nió wek. Naj traf niej rzu ca li
do ce lu ucznio wie z Gim na zjum
w Przy szo wi cach, II miej sce w tej
kon ku ren cji zdo by li go spo da rze z Ru -
dziń ca, a III miej sce gim na zja li ści
z Pa nió wek. Gim na zjum nr 3 w Knu -
ro wie zwy cię ży ło w ry wa li za cji rzu tu
pił ką le kar ską, wy prze dza jąc Ru dzi -

niec i Wie lo wieś. Na to miast w kon ku -
ren cji wy wi ja dła wy gra ło Gim na zjum
nr 1 w Knu ro wie przed Pa niów ka mi
i Przy szo wi ca mi. 

W wy ci ska niu sztan gi naj lep si by -
li: To masz Go łąb z Przy szo wic, Da -
mian Schy gul la z Wie low si i Łu kasz
Szoł ty sek z Pa nió wek. Na to miast
wśród dziew cząt I miejsce za ję ła
Edy ta Ob rzut z Ru dziń ca, II – Na ta -
lia Mi ku cha z Gim na zjum nr
3 w Knu ro wie. Trze cim miej scem po -
dzie li ły się Elż bie ta Czech z Gim na -
zjum nr 1 w Gie rał to wi cach i Mar ty -
na Me ner z Gim na zjum w Wie low si.

W ogól nej punk ta cji dru -
żyn I miej sce zdo by ło Gim na zjum
nr 3 w Przy szo wi cach, II – Gim na -
zjum w Ru dziń cu, a III gim na zja li ści
z Wie low si. Pu cha ry, me da le i na gro -
dy wrę czy li zwy cięz com dy rek tor Ze -
spo łu Szkół w Ru dziń cu Agniesz ka
Sza liń ska oraz wójt gmi ny Ru dzi niec
Krzysz tof Ob rzut. 

W imie niu sta ro sty gli wic kie go
mło dzie ży ki bi co wał czło nek Za rzą du
Po wia tu Mar cin Stron czek. Im pre zę
za szczy ci li swo ją obec no ścią rów nież
bur mi strzo wie Py sko wic i Tosz ka –
Wa cław Kę ska i Ja cek Za rzyc ki,
wój to wie gmin: Wie lo wieś – Gin ter
Skow ro nek i So śni co wi ce – Cze sław
Ja ku bek. Za pro sze nie przy ję li też
m.in. Piotr Szlecht – star szy wi zy ta -
tor Ku ra to rium Oświa ty i prze wod ni -
czą cy Ra dy Gmi ny Ru dzi niec Ber -
nard Ku kow ka. 

Roz strzy gnię ta zo sta ła szó sta
edy cja kon kur su pt. „Pa mię taj pra -
cuj bez piecz nie!” Po raz ko lej ny 22
ma ja w Sa li Se syj nej Sta ro stwa Po -
wia to we go w Gli wi cach w fi na le po -
wia to wym zmie rzy ła się mło dzież ze
szkół gim na zjal nych z te re nu po wia -
tu gli wic kie go. 

– W eta pach gmin nych udział
wzię ło 249 gim na zja li stów. Spo śród
nich zo sta ło wy bra nych 27 uczniów,
po 3 z 9 gim na zjów z na sze go po wia -
tu – wy ja śnia Kry sty na Krę giel, kie -
row nik Pla ców ki Te re no wej w Gli wi -
cach Ka sy Rol ni cze go Ubez pie cze nia
Spo łecz ne go. – Na uczest ni ków fi na łu
cze kał test zło żo ny z 40 py tań.

– To bar dzo cen na ini cja ty wa, któ -
rą od po cząt ku wspie ra my – mó wi
Mag da le na Bud ny, se kre tarz Po wia tu

Gli wic kie go. – Mło dzież zgro ma dzo -
na w na szej Sa li Se syj nej po raz ko lej -
ny zma ga ła się z py ta nia mi zwią za ny -
mi z bez piecz ną pra cą w go spo dar -
stwie i do pła ta mi do rol nic twa. Po -
ziom kon kur su sta le się pod no si, co
wska zu je na to, że na sza mło dzież nie
tyl ko zdo by wa wie dzę teo re tycz ną, ale
rów nież póź niej wy ko rzy stu je ją
w prak ty ce w tro sce o wła sne zdro -
wie. 

W tym ro ku w ka te go rii in dy wi du -
al nej zwy cię ży li: I miej sce – Da mian
Schy gul la z Gim na zjum w Wie low -
si, II miej sce – Kry sty na Szolc
z Gim na zjum w Gie rał to wi -
cach, III miej sce – Agniesz ka Mia -
zgo wicz z Gim naj zum w Żer ni -
cy, IV miej sce – Aga ta Ko si der
z Gim na zjum w Żer ni cy, V miej sce –

Łu kasz Ob rusz nik z Gim na zjum
w Ru dziń cu. Z ko lei w ka te go rii dru -
ży no wej naj wyż sze lo ka ty za ję -
li: I miej sce – Gim na zjum w Gie rał to -
wi cach, II miej sce – Gim na zjum
w Wie low si, III miej sce – Gim na zjum
w Żer ni cy.

Kon kurs zor ga ni zo wa li: Pań stwo -
wa In spek cja Pra cy w Ka to wi cach,
Ka sa Rol ni cze go Ubez pie cze nia
Spo łecz ne go w Gli wi cach, Sta ro -
stwo Po wia to we w Gli wi cach, Agen -
cja Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji
Rol nic twa w Czę sto cho wie oraz Ślą -
ska Izba Rol ni cza. Pa tro nat nad im -
pre zą ob ję li sta ro sta gli wic ki Mi chał
Nie szpo rek i prze wod ni czą cy Ra dy
Po wia tu Gli wic kie go Ta de usz Ma -
mok.

(SG)

Spor to wa Gim na zja da 

Krzysz tof Ob rzut oraz Agniesz ka Sza liń ska wrę cza ją zwy cięz com me da le i pu -
cha ry ufun do wa ne przez Sta ro stwo Po wia to we w Gli wi cach.

Pa mię taj pra cuj bez piecz nie!

Uczest ni cy i or ga ni za to rzy kon kur su w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Gliwicach.
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Kon kurs 
ze sma kiem 

Jesz cze tyl ko pa miąt ko we zdję cie i… moż na by ło skosz to wać, jak sma ku ją kon -
kur so we pysz no ści.

In te gra cyj nie
w Py sko wi cach

7 czerw ca Ze spół Szkół Spe cjal -
nych w Py sko wi cach po raz pią ty
zor ga ni zo wał in te gra cyj ny fe styn
ro dzin ny. Na dzie dziń cu Miej skie go
Ośrod ka Kul tu ry i Spor tu im pre za
zgro ma dzi ła licz ną rze szę miesz kań -
ców Py sko wic i oko lic oraz uczniów
i wy cho wan ków pla có wek oświa to -
wych i wy cho waw czych po wia tu gli -
wic kie go. 

– Ce lem fe sty nu jest pro pa go wa nie
dzia łań na rzecz in te gra cji osób nie -
peł no spraw nych z peł no spraw ny mi
ró wie śni ka mi oraz pre zen ta cja ich do -
rob ku ar ty stycz ne go – mó wi Ja dwi ga
Nan dzik, dy rek tor ZSS w Py sko wi -
cach. – Wy ra żam ogrom ną wdzięcz -
ność wszyst kim, któ rzy wspar li tę im -
pre zę.

Do wspól nej za ba wy włą czy ły się
Szko ła Pod sta wo wa nr 5 i Szko ła
Pod sta wo wa 6 w Py sko wi cach, szko -
ły spe cjal ne z Knu ro wa i By to mia
oraz warsz ta ty te ra pii za ję cio wej z Py -
sko wic i Gli wic. Dzię ki ofiar no ści
wie lu spon so rów roz lo so wa no atrak -
cyj ne na gro dy. Ze spo ły „Ber na de ta
Ko wal ska i Przy ja cie le” z Ra dia Pie -
ka ry i „Mag da chce grać” za ba wia ły
dzie ci, mło dzież i do ro słych. W ra -
mach fe sty nu od by wa ły się za ba wy
spor to we i kon kurs pla stycz ny. Bar
ob fi to wał w licz ne sma ko ły ki przy go -
to wa ne przez ro dzi ców. 

Pa tro nat nad przed się wzię ciem ob -
ję li sta ro sta gli wic ki Mi chał Nie szpo -
rek i wi ce sta ro sta Sła wo mir Adam -
czyk. Pa tro nat me dial ny spra wo wa ły:
Ra dio Pie ka ry, „Prze gląd Py sko wic -
ki” i „Wia do mo ści Po wia tu Gli wic -
kie go”. 
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Zie mia Gli wic ka nie po sia da aż ty le atrak cji, ile
ma ją gór skie czy nad mor skie ku ror ty, ale i w na szym
po wie cie nie bra ku je miejsc, któ re przy cią ga ją po ten -
cjal nych tu ry stów. Ma my pięk ne le gen dy, któ re two -
rzą kli mat zwią za nych z ni mi miejsc, po sia da my prze -
pięk ne ta jem ne za kąt ki i mnó stwo na praw dę wspa nia -
łych atrak cji tu ry stycz nych. W opar ciu o nie (za byt ki
ar chi tek tu ry, cie ka we miej sca np. kul tu re li gij ne go,
zbior ni ki wod ne, la sy, mu zea, ga le rie, cen tra kul tu ry,
spor tu i wy po czyn ku, ho te le, go spo dar stwa agro tu ry -
stycz ne itd.) two rzy się cie ka wy pro dukt tu ry stycz ny.
Na ca łej Zie mi Gli wic kiej za czy na bo wiem kwit nąć tu ry -
sty ka week en do wa, edu ka cyj na, kul tu ro wa, ak tyw na i sen -
ty men tal na. Zwłasz cza tu ry sty ka po po łu dnio wa i week en -
do wa jest szan są dla na sze go po wia tu. Wy po czy wa jąc

u nas, tu ry ści za spo ka ja ją swo je po trze by: roz ryw ki,
re lak su, prze żyć es te tycz nych, prze żyć po znaw czych
i re li gij nych, kon tak tów, czy od wie dzin u krew nych
i zna jo mych. Ko rzy ści z pro duk tu tu ry stycz ne go czer -
pią rów nież je go twór cy, za ra bia jąc w ten spo sób
na ży cie, two rząc no we miej sca pra cy, roz wi ja jąc
przed się bior czość i in fra struk tu rę. 

Tu ry ści naj czę ściej przy by wa ją do po wia tu gli wic -
kie go w in te re sach (tu ry sty ka biz ne so wa), do krew -
nych i zna jo mych lub miejsc, z któ ry mi wią żą swo je wspo -
mnie nia ro dzin ne lub np. z dzie ciń stwa czy cza su stu diów
(tu ry sty ka sen ty men tal na), prze jeż dża ją przez po wiat gli -

wic ki, ja dąc da lej w sze ro ki świat (tu ry sty ka tran zy to wa,
do bra ba za wy pa do wa do in nych miejsc Pol ski), przy jeż -

dża ją na wy mia ny edu ka cyj ne, na za wo dy i roz gryw ki
spor to we oraz w ce lach kul tu ro wych i ty po wo wy po -
czyn ko wo – re kre acyj nych (je zio ra Pław nio wi ce
i Dzierż no). Du żą i waż ną gru pą od bior ców pro duk tu
tu ry stycz ne go są rów nież oso by obec nie miesz ka ją ce
w Niem czech, Wiel kiej Bry ta nii, Ir lan dii, czy Ho lan dii,
któ re po cho dzą z po wia tu gli wic kie go (tak że tu ry sty ka
sen ty men tal na).

Szan są dla po wia to wej tu ry sty ki nie wąt pli wie jest
wy po czy nek kil ku dnio wy: week en do wy wy pad nad je -

zio ro, so bo ta wśród za byt ków ar chi tek tu ry, nie dzie la
szla kiem drew nia nych ko ścio łów, czy po po łu dnie
na le śnym szla ku. Na Zie mi Gli wic kiej atrak cji nie
bra ku je – moż na się ką pać, pły wać, że glo wać, ło wić
ry by, jeź dzić na ro we rach, kon no, ko lej ką wą sko to ro -
wą, zwie dzać, do brze zjeść, sma ku jąc rów nież po traw
kuch ni re gio nal nej, po tań czyć, za grać w pa int ball,
spa ce ro wać, bie gać, zbie rać grzy by, po lo wać na le śną
zwie rzy nę al bo wspi nać się na ścian ce wspi nacz ko -
wej. Miej sce do pod nieb nych lo tów nad po wia tem
gli wic kim upodo ba li so bie rów nież pa ra lot nia rze,
któ rzy star tu ją m.in. z lą do wi ska w Py sko wi cach.
Na złak nio nych prze żyć es te tycz nych i kul tu ral nych
cze ka ją mu zea, ga le rie, ama tor ski te atr, ki no, uni ka to -
we drew nia ne ko ścio ły, zam ki, dwo ry, pa ła ce i par ki.

� Roz le głe te re ny le śne za chę ca ją do wycieczek ro we ro -
wych. 

� Moż na tu upra wiać że glar stwo…

� …a nie bra ku je też mi ło śni ków pa ra lot niar stwa.

� Pałac w Pławniowicach został doskonale odrestaurowany
i wraz z otaczającym go parkiem stanowi architektoniczną
perłę Ziemi Gliwickiej.

TU RY STYCZ NY KON FER TUR
4 i 5 czerw ca od by ła się mię dzy na ro do wa kon fe ren cja pt. „Kon -

fer Tur – pro mo cja tu ry stycz na klu czem do wzro stu roz po zna wal -
no ści Po wia tu Gli wic kie go”. Udział w niej wzię li przed sta wi cie le
na szych part ner skich po wia tów oraz ich za przy jaź nio nych sa mo -
rzą dów z: Den bi gh shi re w Wa lii, Mit tel sach sen oraz Calw w Niem -
czech, Shan non w Ir lan dii, a tak że Po wia tu Puc kie go. Nie za bra kło
rów nież przed sta wi cie li m.in. ościen nych sa mo rzą dów po wia to -
wych i gmin nych, or ga ni za cji tu ry stycz nych i ośrod ków kul tu ry. 

Pierw szy dzień kon fe -
ren cji zor ga ni zo wa ny był
w Chu do wie. W sty lo wych
wnę trzach Obe rży Pod Św.
Je rzym uczest ni cy kon fe -
ren cji wy słu cha li re fe ra tów
bran żo wych, po zna li za ło -
że nia teo re tycz ne two rzo -
nych pro duk tów tu ry stycz -
nych, atrak cje po wia tu gli -
wic kie go i je go po wia tów
part ner skich oraz wzię li
udział w pre zen ta cji „chu -
dow skie go pro duk tu tu ry -
stycz ne go”, stwo rzo ne go
przez Fun da cję Za mek
Chu dów. Go ści po wi tał sta -
ro sta Mi chał Nie szpo rek,
a kon fe ren cję po pro wa dzi -
ła se kre tarz Po wia tu Gli -
wic kie go Mag da le na Bud -
ny. 

Pierw szym pre le gen tem
w pierw szej czę ści kon fer -
tu  ro  we  go
opo wia da -
nia o tu ry -
sty ce, czy li
pod czas se -
sji pa ne lo -
wej – Tu ry -
s t y  k a
w wo je -
wódz twie
ś l ą  s k i m  
– był dr
A d a m
Haj du ga ,
wy kła dow -
ca Gór no -
ślą skiej Wyż szej Szko ły Han dlo wej im. Woj cie cha Kor fan te go w Ka to wi cach,
któ ry bar dzo fa cho wo zmie rzył się z te ma tem i jed no cze śnie przy stęp nie przy -
bli żył słu cha czom re fe rat pt. „Jak nie tu ry stycz ny po wiat uczy nić atrak cyj -
nym?”. Oka zu je się, że do stwo rze nia atrak cji tu ry stycz nej po trzeb na jest wie -
dza i po mysł oraz kon se kwen cja i cier pli wość w dzia ła niu! Dru gie wy stą pie -
nie pt. „Pro mo cja tu ry sty ki po wia tu gli wic kie go w ra mach Spi chle rza Gór ne -
go Ślą ska” przy go to wa li i wspól nie przed sta wi li dr Fer dy nand Mor ski, dy -
rek tor biu ra Ślą skie go Związ ku Gmin i Po wia tów i Da riusz Sta szyń ski, pre -
zes Fun da cji Lo kal na Gru pa Dzia ła nia Spi chlerz Gór ne go Ślą ska. Obaj pre le -
gen ci opo wie dzie li o zna czą cych suk ce sach po wia tu gli wic kie go w dzia łal no -
ści Spi chle rza Gór ne go Ślą ska, przy bli ża jąc rów nież ideę dzia ła nia Spi chle rza.
Ko lej ny te mat pt. „Ślą ski pro dukt tu ry stycz ny” omó wił To masz Stem plew ski,
dy rek tor Wy dzia łu Pro mo cji i Współ pra cy Mię dzy na ro do wej Urzę du Mar szał -
kow skie go Wo je wódz twa Ślą skie go w Ka to wi cach, kon cen tru jąc się na sztan -
da ro wym pro duk cie ślą skim, ja kim od nie daw na jest „Ślą ski szlak tech ni ki”. 

W dru giej czę ści kon fe ren cji, pod czas se sji pa ne lo wej – Tu ry stycz ne do -
świad cze nia po wia tów part ner skich – po wiat gli wic ki po dzie lił się z uczest ni -
ka mi kon fe ren cji swo imi do świad cze nia mi w 10 – let nim pro mo wa niu lo kal -

WY PO CZY NEK 
NIE TYL KO WEEK EN DO WY

Zbli ża się la to, a wraz z nim dłu go wy cze ka ne wa ka cje. Ser decz nie za pra sza my do sko rzy sta nia z tu -
ry stycz nej ofer ty wy po czyn ku w po wie cie gli wic kim! Kon fe ren cja „Kon fer Tur”, o któ rej pi sze my obok
po ka za ła, że ak tu al ne jest przy sło wie „Cu dze chwa li cie, swe go nie zna cie”. Miesz kań cy po łu dnio wej
czę ści po wia tu gli wic kie go nie zna ją atrak cji pół no cy, a miesz kań cy pół noc nej czę ści ma ją mgli ste po -
ję cie o tym, co ofe ru je po łu dnio wa część. Po dob nie go ście spo za po wia tu nie wie le wie dzą o na szych tu -
ry stycz nych atu tach. Sta ra my się to zmie nić po przez sze ro ko po ję tą pro mo cję wa lo rów tu ry stycz nych
po wia tu gli wic kie go. 

� Uczestników KonferTuru powitał starosta
Michał Nieszporek, a konferencję swobodnie 
i profesjonalnie poprowadziła Magdalena
Budny, sekretarz Powiatu Gliwickiego.

dokończenie na str. II

� Dr Adam Haj du ga, wy kła dow ca Gór no ślą skiej Wyż szej Szko -
ły Han dlo wej im. Woj cie cha Kor fan te go w Ka to wi cach opo wie -
dział ze bra nym, jak uczy nić atrak cyj nym nie tu ry stycz ny po wiat.
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Peł ne atrak cji są tak że la sy po wia tu gli wic kie go oraz
ukry te w nich re zer wa ty przy ro dy i ścież ki edu ka cyj -
no – le śne. Wo kół zam ków po wo li two rzy się in fra -
struk tu ra tu ry stycz na. Wzra sta ofer ta cy klicz nych im -
prez hi sto rycz nych, bran żo wych, oka zjo nal nych.

W po wie cie nie bra ku je ho te li, ośrod ków wy po czyn ko -
wych, obiek tów re kre acyj nych i go spo darstw agro tu ry -
stycz nych. Za pra sza my w po dróż do pięk nej, hi sto rycz nej
Zie mi Gli wic kiej – zie lo nych płuc Ślą ska!

Pej zaż ho ry zon tal ny, 
ho ry zont róż ny, nie ba nal ny…

Po wta rza jąc sło wa zna nej pio sen ki, za chwyć my się
pięk nem po wia tu gli wic kie go. Ktoś, kto pró bo wał by jed -
nym ob ra zem zi lu stro wać je go tu ry stycz ną ofer tę, sta nął -
by przed nie la da dy le ma tem. Po ka zać je zio ra czy wzgó -
rza, las czy roz le głe po la, zde cy do wać się na oka za łe mu -
ry zam ków czy na nie po zor ną, lecz peł ną uro ku przy droż -
ną ka plicz kę? Na po wiat gli wic ki skła da ją się bo wiem
wszyst kie te pej za że – róż no rod ne i nie ba nal ne, co wła śnie
de cy du je o je go nie po wta rzal nej atrak cyj no ści tu ry stycz -
nej. 

Przy kła dem za byt ku po in du strial ne go w po wie cie gli -
wic kim jest wie ża ci śnień w Tosz ku. Bar dzo cie ka we są
tak że czyn ne ślu zy na Ka na le Gli wic kim w Dzierż nie
i Ru dziń cu. W zaj mo wa nej przez po wiat czę ści Wy ży ny
Ślą skiej zna leźć moż na uroz ma ico ne for my kra jo bra zu:
się ga ją ce 300 m n. p m. wznie sie nia Pa gó rów Sar now skich
(w gmi nach To szek i Wie lo wieś), pa gór ko wa te te re ny

� Iście wa ka cyj ny ple ner…

� Wciąż przy by wa stad nin ko ni i miejsc do tre no wa nia jeź -
dziec twa.

� Grat ka dla mi ło śni ków przy ro dy: sta do do rod nych je le ni.

nej tu ry sty ki. Przy po mnij my, że nasz po wiat po wstał 1 stycz nia 1999 ro ku
i od sa me go po cząt ku re ali zo wał jed no z usta wo wych za dań, ja kim jest
rozwój tu ry sty ki. Po cząt ki po le ga ły na zin wen ta ry zo wa niu wszyst kich atrak -
cji tu ry stycz nych i na wią za niu współ pra cy z twór ca mi pro duk tu tu ry stycz ne -
go. Już na sa mym po cząt ku oka za ło się, że po wiat gli wic ki po sia da ogrom ny
po ten cjał tu ry stycz ny – zna ko mi te i do brze za cho wa ne za byt ki, na cze le z pa -
ła cem w Pław -
n i o  w i  c a c h ,
z a m  k i e m
w Tosz ku
i zam kiem
w Chu do wie,
szla kiem 10
drew nia nych
k o  ś c i o  ł ó w ,
trze ma zbior -
ni ka mi wod -
ny mi, gdzie
moż na upra -
wiać spor ty
i węd kar stwo,
hek ta ra mi la -
sów i mnó -
stwem in nych
c i e  k a  w y c h
miejsc i obiek -
tów. Nie zmier -
nie waż na jest
umie  j ę t  ność
w ł a  ś c i  w e j ,
prze my śla nej
i róż no rod nej
pro mo cji tu ry -
stycz nych za -
so bów, co
od de ka dy sta -
ra się ro bić
Sta ro stwo Po -
w i a  t o  w e
w Gli wi cach
po przez licz ne
pu bli ka cje, au -
dy cje ra dio we,
a r  t y  k u  ł y
w pra sie lo kal -
nej oraz przede
w s z y s t  k i m
w „Wia do mo -
ściach Po wia tu
Gli wic kie go”
i po przez sze -
reg in nych
dzia łań. 

O swo ich
s p o  s o  b a c h
pro mo cji tu ry -
sty ki opo wie dzie li rów nież przed sta wi cie le po wia tów part ner skich po wia tu
gli wic kie go. O tu ry sty ce w po wie cie Mit tel sach sen w Niem czech mó wi ła Ve -
ra Eichler, o spo so bach pro mo cji tu ry sty ki w hrab stwie Den bi gh shi re w Wa -
lii opo wie dzia ła Ca ro lyn Brin dle, a o pięk nym po wie cie puc kim, któ ry uro -
dą li nii brze go wej Bał ty ku na Pół wy spie Hel skim bro ni się sam – Da nu ta Ne -
cel – Le wan dow ska i Ewa Kow nac ka. 

Wrę czo ne rów nież zo sta ły na gro dy w dwóch kon kur sach – fo to gra ficz nym
„Czte ry po ry ro ku w Po wie cie Gli wic kim – atrak cje tu ry stycz ne Po wia tu Gli -
wic kie go w obiek ty wie” oraz pla stycz nym „Tu ry stycz ny sym bol Po wia tu Gli -
wic kie go”. W kon kur sie fo to gra ficz nym pierw sze miej sce za ję ła Da nu ta Ba -
ra now ska, dru gie Ni ko la Ka nia, trze cie We ro ni ka Mi gu ra. Ko mi sja oce nia -
ją ca po sta no wi ła przy znać jesz cze jed ną, czwar tą na gro dę, któ rą ex aequo
zdo by ły sio stry Ali cja i Agniesz ka Twar da wa. W kon kur sie pla stycz nym ju -

� Drze wo stan bu ko wy w Nad le śnic twie Ru dzi niec.

� Jar mark śre dnio wiecz ny w Chu do wie – jed na
z licz nych im prez hi sto rycz nych, ja kie są or ga ni zo -
wa ne przy ru inach tu tej sze go zam ku.

dokończenie ze str. I

dokończenie na str. III

� Nasze partnerskie powiaty zaprezentowały: Vera
Eichler, Carolyn Brindle i Danuta Necel-Lewandowska. 

� W kon fe ren cji udział wzię li go ście z za gra ni cy. 
Na zdję ciu przed sta wia ją się Da nie la i Mi cha el Stier le z Po -
wia tu Calw z nie miec kie go Szwar cwal du.

� Pra cow ni cy Wy dzia łu Roz wo ju i Pro mo cji Sta ro stwa Po-
wia to we go w Gli wi cach – Ewa Haj duk i Szy mon Błasz czyk
z ca łe go ser ca pro mo wa li Kon fer Tur.

Pro dukt tu ry stycz ny to wszyst ko to, co jest
ofe ro wa ne i do stęp ne na ryn ku tu ry stycz nym,
aby za spo ko ić pra gnie nia lub po trze by tu ry -
stów. Po ję cie pro duk tu w tu ry sty ce obej mu je:
* rze czy fi zycz ne (ka jak, au to kar)
* usłu gi (sprze daż ofert, ob słu ga w ho te lu)
* czyn no ści (na uka węd ko wa nia, że glo wa nia,
jaz dy na nar tach)
* oso by (prze wod nik, pi lot, sprze daw ca, re cep -
cjo ni sta w ho te lu)
* miej sca (po wiat gli wic ki, Chu dów, To szek,
Pław nio wi ce)
* or ga ni za cje (PTTK, biu ra tu ry stycz ne itd.)
* po my sły (szlak tu ry sty ki sen ty men tal nej,
„Week end w po wie cie gli wic kim”)
* idee (po wiat gli wic ki, ob sza rem przy ja znym
i bez piecz nym dla tu ry stów)
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w gmi nach Ru dzi niec, So śni co wi ce i Pil -
cho wi ce oraz do li ny rzek – Bie raw ki i Kłod -
ni cy, a tak że po ła cie łąk i pól zie lo nych.
Ama to rzy pie szych i ro we ro wych wy cie -
czek prze mie rzać mo gą m.in. ol brzy mie
kom plek sy le śne, wśród któ rych prze wa ża ją
bo ry so sno we i la sy li ścia ste. Wy stę pu ją one
zwłasz cza w pół noc nej i za chod niej części
po wia tu, czy li w gmi nach: Wie lo wieś, To -
szek, Ru dzi niec, Pil cho wi ce i So śni co wi ce. 

W po bli żu wsi Dą brów ka za ło żo no re zer wat przy ro dy
„Hu bert”, bę dą cy osto ją rzad kich ga tun ków ro ślin, pła zów,
ga dów i pta ków, a na gra ni cy mia sta Gli wi ce i gmi ny So -
śni co wi ce po wstał dru gi re zer wat przy ro dy „Las Dą bro -
wa”. Bo gac two zwie rzy ny sprzy ja roz wo jo wi ło wiec twa –
w po wie cie gli wic kim ist nie je kil ka ob wo dów ło wiec kich,
a tuż za gra ni cą po wia tu funk cjo nu je
Ośro dek Ho dow li Zwie rzy ny Łow nej
„Gaj do we”, le żą cy wpraw dzie w po -
wie cie strze lec kim, ale na le żą cy
do Nad le śnic twa Ru dzi niec. Zwo len -
ni ków spor tów wod nych i węd kar -
stwa przy cią ga moż li wość wy po -
czyn ku nad zbior ni ka mi Dzierż no
Du że, Dzierż no Ma łe i Pław nio wi ce,
nad któ rych brze ga mi po wsta ły
ośrod ki wcza so we, po la kem pin go we
i przy sta nie że glar skie. Moż na tu nie
tyl ko wy po ży czyć ża glów kę, ale
i po od po wied nim szko le niu uzy skać

pa tent że gla rza. Nie za po mi na się też o mi ło śni kach kon -
nej jaz dy – na wy po czy nek w sio dle za pra sza ją ośrod ki
jeź dziec kie, stad ni ny i nie któ re go spo dar stwa ofe ru ją ce ta -
ką atrak cję swym go ściom.

Praw dzi wą ozdo bą te re nów po wia tu są ma te rial ne śla -
dy ich bo ga tej prze szło ści. Nie wąt pli wą atrak cją tu ry stycz -
ną w oko li cach Py sko wic, nad zbior ni kiem Dzierż no Ma -
łe, jest miej sce, gdzie w la tach 50. mi nio ne go wie ku od na -

le zio no plej sto ceń skie ko ści ma mu ta wiel kie go i no so roż -
ca wło cha te go. War to przy po mnieć, że osad nic two w re -
gio nie po wia tu gli wic kie go roz po czę ło się w epo ce ka -
mien nej i kon ty nu owa ne by ło w okre sie rzym skim i wcze -
snym śre dnio wie czu. O tych za mierz chłych cza sach
świad czą licz ne sta no wi ska ar che olo gicz ne roz sia ne po te -
re nie po wia tu. Są to za rów no cmen ta rzy ska (Wil ko wicz ki
w gmi nie To szek, Świ bie w gmi nie Wie lo wieś), jak i za -
zna cza ją ce się w kra jo bra zie, w for mie wznie sień – po zo -
sta ło ści po wcze sno śre dnio wiecz nych i śre dnio wiecz nych
gro dzi skach: w Pil cho wi cach, Żer ni cy, Che chle, Klesz czo -
wie, Rud nie, Wi do wie, Ko zło wie, Ła nach Wiel kich, Cio -
cho wi cach, Pnio wie. 

Póź niej sze lo sy tych ziem spra wi ły, że by ły one ob sza -
rem sty ku na ro dów, kul tur i re li gii, stąd nie po wta rzal ne
dzie dzic two kul tu ro we, któ re zna la zło od bi cie za rów no
w ar chi tek tu rze sa kral nej jak i w bu dow lach świec kich.
Naj star sze, bo jesz cze XV -wiecz ne ko ścio ły za cho wa ły się
m.in. w Po ni szo wi cach i Wie low si. Swo ją uro dą wy róż nia -
ją się licz ne na tym te re nie ko ścio ły drew nia ne – prak tycz -
nie nie wy stę pu ją ce w Eu ro pie po za Pol ską. Uwa gę zwie -
dza ją cych przy cią ga ją rów nież wiej skie ka plicz ki, krzy że
i fi gu ry świę tych, czę sto o zna czą cych wa lo rach hi sto rycz -
nych. Bar dzo po pu lar nym świę tym, któ ry do cze kał się bli -
sko sie dem dzie się ciu wła snych fi gur i wie lu ka pli czek
na te re nie po wia tu gli wic kie go, jest Św. Jan Ne po mu cen. 

Naj czę ściej od wie dza ny mi za byt ko wy mi re zy den cja mi
na sze go po wia tu są: go tyc ko – ba ro ko wy za mek to szec ki,
re stau ro wa ne z pie ty zmem ru iny zam ku chu dow skie go
oraz ma low ni czy pa łac pław nio wic ki. Nie brak jed nak
rów nież in nych – głów nie XIX -wiecz nych – pa ła ców
i dwo rów w kil ku miej sco wo ściach po wia tu gli wic kie go,
np. w Przy szo wi cach czy Wie low si. Więk szość z nich oto -

ry przy zna ło tyl ko jed ną głów ną na gro dę – We ro ni ce Mor ci nek za sym pa -
tycz ne go bo cia na Kle kot ka, któ ry z pew no ścią mo że ucho dzić za tu ry stycz ny
sym bol po wia tu gli wic kie go, bo wiem na na szym te re nie na li czo no bli sko 40
bo cia nich gniazd!

– Wy ko na łam z sia na po kaź nych roz mia rów bo cia na Kle kot ka, któ ry upra -
wia nor dwal king, pie szo prze mie rza jąc naj pięk niej sze za kąt ki po wia tu gli wic -
kie go. Nasz bo cian to ptak po dróż nik – oby wa tel świa ta, któ ry po dró żu jąc tak
wie le, ser ce zo sta wia w Pol sce, a kon kret nie w na szym po wie cie – uza sad nia -
ła swój po mysł pa ni We ro ni ka.

Oprócz bo cia na Kle kot ka do kon kur su zgło szo no rów nież pszczół kę po -
wia to wą, je ży nę gli wic ką i ma mu ta wiel kie go oraz kil ka ry sun ków – ko la żów,
przed sta wia ją cych tu ry stycz ny po wiat gli wic ki.

W czę ści trze ciej kon fe ren cji pod czas se sji pa ne lo wej pt. Chu dow ski pro -
dukt tu ry stycz -
ny, uczest ni cy
k o n  f e  r e n  c j i
w y  s ł u  c h a  l i
krót kie go wy -
kła du dr Prze -
my sła wa No -
cu nia z Fun da -
cji Za mek
Chu dów, któ ry
opo  wie  dz ia ł
o hi sto rii od -
bu do wy chu -
d o w  s k i e  g o
zam ku i licz -
nych im pre -
zach tu ry -
stycz no – kul -
t u  r a l  n y c h ,
na któ re z ca -
łe go Ślą ska co
w e e k  e n d
p r z y  j e ż  d ż a
kil ka ty się cy
osób. Po czę -
ści teo re tycz -
nej go ście
zwie dzi li za -
mek, oglą da jąc
m.in. sta łe eks -
po zy cje i wy -
sta wę na gro -
dzo nych zdjęć
w kon kur sie
o r  ga  n i  zo  wa  -
nym w ra mach
Kon fer Tu ru.

Dzień dru gi
uczest ni cy spę -
dzi li prak tycz -
nie, zwie dza -
jąc sztan da ro -
we pro duk ty tu ry stycz ne na sze go po wia tu. Od wie dzi m.in. Re zer wat Przy ro -
dy „Hu bert”, drew nia ny ko ściół i Gmin ny Ośro dek Kul tu ry w Po ni szo wi cach,
za mek w Tosz ku, pa łac w Pław nio wi cach oraz agro tu ry stycz ne „Ran czo”
w Pro bosz czo wi cach. 

Po re zer wa cie „Hu bert” opro wa dził uczest ni ków wy ciecz ki le śni czy Ma -
rek Rduch, barw nie i in te re su ją co opo wia da jąc o wy stę pu ją cych tam ro śli -
nach i zwie rzę tach. Zwie dza ją cych szcze gól nie za in te re so wa ła hi sto ria tra -
gicz ne go mor du, ja ki w 1946 ro ku wy ko na no na żoł nier zach pol skie go pod -
zie mia na po la nie zwa nej dziś „Ślą skim Ka ty niem”. Po le śnym spa ce rze wy -
ciecz ka uda ła się do drew nia ne go ko ścio ła p. w. Św. Ja na Chrzci cie la w Po ni -
szo wi cach. Jest to naj star szy ko ściół drew nia ny w po wie cie gli wic kim i je den
z naj star szych te go ty pu w Pol sce. O je go cie ka wej hi sto rii opo wie dział ks.
Jan Pa lus, pro boszcz po ni szo wic kiej pa ra fii. 

Na stęp nie wy ciecz ka skie ro wa ła się do Gmin ne go Ośrod ka Kul tu ry w Ru -
dziń cu z sie dzi bą w Po ni szo wi cach. W tle pa li ło się ogni sko, a na warsz ta tach

dokończenie ze str. II

dokończenie na str. IV

� Jest gdzie za nu rzyć się w kwiet ną łą kę… 

� ... al bo bu szo wać w po szu ki wa niu ma śla ków.

� Przez po wiat ma low ni czo wi je się Ka nał Gli wic ki.

� Do cu dow ne go źró deł ka w Sta ni cy jeź dzi się po wo dę.

� We ro ni ka Mor ci nek z Ra cho wic zdo by ła I miej sce
w kon kur sie pla stycz nym pt. „Tu ry stycz ny sym bol po wia tu
gli wic kie go” i z Chu do wa wy je cha ła… wspa nia łym ro we -
rem!

� Wy sta wa zdjęć na zam ku w Chu do wie – po kło sie kon-
kur su „Czte ry po ry ro ku w po wie cie gli wic kim – atrak cje
tu ry stycz ne po wia tu gli wic kie go w obiek ty wie”.

� Ogrom ne wra że nie na zwie dza ją cych po wiat wy war ła
po la na Ślą ski Ka tyń na obrze żu Re zer wa tu Przy ro dy „Hu-
bert”.
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� Zwycięski bo-
ciek Klekotek.



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

czo na by ła nie gdyś pięk ny mi par ka mi, z któ rych kil -
ka prze trwa ło do na szych cza sów, a wie le z nich jest
sys te ma tycz nie od re stau ro wy wa na. War to też zwró cić
uwa gę na za byt ko wy układ urba ni stycz ny ryn ków
w Tosz ku, Py sko wi cach i So śni co wi cach. Jak na zie -
mie o rol ni czo – prze my sło wym cha rak te rze przy sta -
ło, moż na spo tkać na te re nie po wia tu za byt ko we spi -
chle rze i in ne bu dyn ki go spo dar cze, XVIII – wiecz ną
kuź nię mie dzi np. w Ko zło wie, XIX -wiecz ną go rzel -
nię dwor ską np. w Świ biu, czy wpi sa ną do re je stru za -

byt ków li nię ko lei wą sko to ro wej i py sko wic ki
skan sen sta rych pa ro wo zów. Wszyst ko to
spra wia, że po wiat gli wic ki jest atrak cyj nym
miej scem wy po czyn ku dla ca łej ro dzi ny,
zwłasz cza gdy szu ka ona uroz ma ico ne go
i w mia rę ta nie go spo so bu spę dze nia week en -
du czy po po łu dnia. Przez te ren po wia tu
od daw na wio dą szla ki prze zna czo ne dla tu ry -
stów pie szych, a obec nie roz ra sta się sieć tras
ro we ro wych. Pla nu je się dal szy roz wój in fra -
struk tu ry tu ry stycz nej – wzdłuż tych szla ków
i tras bę dą po wsta wać punk ty in for ma cji tu ry -
stycz nej, ma ła ga stro no mia i pen sjo na ty, a tak -
że obiek ty spor to wo – re kre acyj ne.

Po wiat gli wic ki to tak że miej sce do sko na łe dla roz wo ju ak tyw -
nej, a cza sem na wet eks tre mal nej tu ry sty ki. W Py sko wi cach funk -
cjo nu je lot ni sko pa ra lot nia rzy, dzia ła ją ścian ki wspi nacz ko we,
w la sach od by wa ją się po lo wa nia, węd ka rze na mięt nie ło wią ry by,
ro we rzy ści i pie chu rzy prze mie rza ją tra sy i szla ki tu ry stycz ne,
roz wi ja się jeź dziec two, ist nie je moż li wość prze jażdż ki po Ka na -
le Gli wic kim… Nad je zio ra i sztucz ne zbior ni ki przy by wa ją tu ry -
ści nie tyl ko na jed no - czy dwu dnio we po by ty, ale tak że na ty go -
dnio we wcza sy i… ba wią się u nas zna ko mi cie! 

pla stycz nych pra co wa ły dzie ci, rzeź biąc w drew nie i le piąc z gli ny pod bacz -
nym okiem Alek san dra Smo liń skie go. Nie spo dzian ką i ogrom ną atrak cją,
zwłasz cza dla go ści za gra nicz nych był wy stęp lu do wej ka pe li Da nu ty i Ar tu -
ra Czo ków (nikt nie mógł uwie rzyć, że pa ni Da nu ta to nie tyl ko do sko na ła
wo ka list ka i skrzy pacz ka, ale tak że… dy rek tor GOK -u). Ka pe la z ikrą wy ko -
na ła ślą skie i gó ral skie pio sen ki, a okla skom nie by ło koń ca! 

Po tem go ście uda li się do Tosz ka, gdzie zwie dzi li zam ko wą basz tę, a póź -
niej jesz cze
sty lo we wnę -
trza pa ła cu
w Pław nio wi -
cach. Wy ciecz -
kę za koń czył
po byt w go -
ścin nych pro -
gach Go spo -
dar stwa Agro -
tu ry stycz ne go
„ R a n  c z o ”
w Pro bosz czo -
wi cach. Go -
spo darz Kry -
stian Kieł ba sa
p o  w i  t a ł
w s z y s t  k i c h
uczes t  n i  ków
w y  c i e c z  k i ,
czę stu jąc tra -
dy cyj nym ślą -
skim ja dłem.
Każ dy nie mal -
że ob da ro wa ny
zo stał po da -
run kiem – mi -
nia tu ro wą sta -
tu et ką ko nia,
któ ry jest sym -
bo lem pro -
bosz  czo  wic  -
kie go go spo -
dar stwa. Go -
ście wy je cha li
zmę cze ni, ale
bar dzo za do -
wo le ni i peł ni
tu ry stycz nych
wra żeń. 

– Je stem za -
chwy co na po -
wia tem gli wic -
kim i przy ję ciem, ja kie nam zgo to wa li or ga ni za to rzy. Po mysł kon fe ren cji tu -
ry stycz nej jest tra fio ny. Ja dąc tu taj, po raz pierw szy do Pol ski, mia łam tyl ko
mgli ste po ję cie o Kra ko wie i sły sza łam o ko pal ni so li w Wie licz ce… Tym cza -
sem w sa mym po wie cie gli wic kim jest ty le pięk nych za byt ków. Naj bar dziej
po do bał mi się ko ściół drew nia ny w Po ni szo wi cach, pa łac w Pław nio wi cach
i wy stęp ze spo łu mu zycz ne go w ośrod ku kul tu ry w Po ni szo wi cach – peł na
wra żeń opo wia da ła Ma rian Hur ley z ir landz kie go re gio nu Shan non.

Kon fe ren cja zor ga ni zo wa na zo sta ła przez Wydział Rozwoju i Promocji
w ra mach pro jek tu, na któ ry sta ro stwo po zy ska ło środ ki z Unii Europejskiej.
Pa tro na tem me dial nym ob ję ły ją No wi ny Gli wic kie i Ra dio Plus.

Tekst: MAG DA LE NA FI SZER – RĘ BISZ
Zdję cia: SZY MON BŁASZ CZYK

Tekst: MAG DA LE NA FI SZER – RĘ BISZ
Zdję cia: Ar chi wum Sta ro stwa Po wia to we go w Gli wi cach

dokończenie ze str. III

� W Knu ro wie war to zwie dzić Gór-
ni czą Izbę Tra dy cji. 

� Po wiat jest pięk ny nie tyl ko la tem.
Ta ki zi mo wy wi dok za chwy ca w Za -
cha rzo wi cach.

� Pla ża w Pław nio wi cach – w se zo nie tłok, jak nad Bał ty kiem! 

� Pa łac w Wie low si, gdzie obec nie mie ści się m.in. Urząd Gmi -
ny i bi blio te ka pu blicz na.

� Ka plicz ka św. Hu ber ta, pa tro na my śli wych
w Boj szo wach. 

� Pięk ną hi sto rię naj star sze go ko ścio ła drew nia ne go w po -
wie cie gli wic kim opo wie dział ks. Jan Pa lus, pro boszcz pa ra-
fii p. w. Św. Ja na Chrzci cie la w Po ni szo wi cach.

� Wszyst kich za chwy ci ły za mek w Tosz ku i wi docz ny
na zdję ciu pa łac w Pław nio wi cach.

� Ser decz ne przy ję cie uczest ni kom wy ciecz ki przy go to -
wa ła Da nu ta Czok, dy rek tor GOK -u w Po ni szo wi cach, któ -
ra do dat ko wo wraz z ze spo łem pięk nie go ściom
za śpie wa ła…
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Czym in te re so wał by się Mi chał
Anioł, gdy by u pro gu XXI w. uczył się
w któ rejś z po wia to wych szkół? Za -
pew ne na rów ni ze sztu ką pa sjo no wa ły -
by go na uki ści słe, zwłasz cza wie dza
z za kre su ICT, a chcąc je zgłę biać, szko -
lił by ję zy ki, dą żąc jed no cze śnie do bez -
po śred nie go oglą da nia, do świad cza nia,
pró bo wa nia wszyst kie go te go, o czym
sły szy bądź czy ta.

Wy cho dząc z za ło że nia, że w każ -
dym mło dym czło wie ku tkwi coś z cie -
ka we go świa ta ar ty sty re ne san su i trze -
ba tyl ko stwo rzyć wa run ki, by te we -
wnętrz ne pa sje roz wi jać, Po wiat Gli wic -
ki re ali zu je pro jekt „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”, w ra mach
Pro gra mu Ope ra cyj ne go Ka pi tał Ludz ki
(Prio ry tet IX, Dz. 9.1, Poddz. 9.1.2 Wy -
rów ny wa nie szans edu ka cyj nych

uczniów z grup o utrud nio nym do stę pie
do edu ka cji oraz zmniej sza nie róż nic
w ja ko ści usług edu ka cyj nych). 

Pro jek tem ob ję ci zo sta li ucznio wie
szkół o pro fi lu ogól nym dzia ła ją cych
w ra mach pla có wek pod le głych Po wia -
to wi Gli wic kie mu, czy li Ze spo łu Szkół
im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie
i Ze spo łu Szkół im. M. Ko nop nic kiej
w Py sko wi cach (li cea) oraz ze spo łów
szkół spe cjal nych w Knu ro wie i Py sko -
wi cach (szko ły pod sta wo we i gim na zja).
Od mar ca br. do li sto pa da 2010 r. mo gą
oni uczest ni czyć w do dat ko wych za ję -
ciach wy rów naw czych oraz roz wi ja ją -
cych za in te re so wa nia – zwłasz cza tzw.
kom pe ten cje klu czo we (z za kre su ICT,
ję zy ków ob cych, przed się bior czo ści, na -
uk przy rod ni czo–ma te ma tycz nych, po -
ro zu mie wa nia się, kom pe ten cji spo łecz -
nych i oby wa tel skich, świa do mo ści
i eks pre sji kul tu ral nej), a tak że mo gą ko -

rzy stać z do radz twa pe da go gicz no–psy -
cho lo gicz ne go i za wo do we go.

Za ję cia po za lek cyj ne wzbo ga ca ne są
o róż ne for my ak ty wi zu ją ce, ta kie jak
wy ciecz ki, wi zy ty stu dyj ne, udział
w spek ta klach te atral nych i se an sach fil -
mo wych, roz gryw ki spor to we, kon kur sy
wie dzy i umie jęt no ści, roz ma ite for my
eks pre sji ar ty stycz nej (kół ka ta necz ne,
te atral ne i pla stycz ne), pro gra my pro fi -
lak tycz ne re ali zo wa ne w ple ne rze,
a w przy pad ku szkół spe cjal nych – al ter -
na tyw ne me to dy wspo ma ga nia roz wo ju
uczniów (np. bi blio te ra pia i ky no te ra -
pia). Uczest ni cy pro jek tu mie li już oka -
zję m.in. od wie dzić pla ne ta rium, obej -
rzeć licz ne spek ta kle te atral ne, zwie dzić
kil ka mu ze ów i ogród zoo lo gicz ny.
Ucznio wie po je cha li też do War sza wy,
gdzie – prócz po zna wa nia mia sta – mo -
gli m.in. ob ser wo wać funk cjo no wa nie
lot ni ska Okę cie i ob ra dy Sej mu.

Cen ną for mą pre orien ta cji za wo do -
wej są wi zy ty w za kła dach pra cy, pod -
czas któ rych mło dzi lu dzie mo gą skon -

fron to wać z re alia mi swo je wy obra że nie
o da nej pro fe sji i od po wie dzieć so bie
na py ta nie „Czy da ny za wód mnie in te re -
su je oraz czy chcę i je stem w sta nie spro -
stać kon kret nym wy ma ga niom pra co -
daw cy”. W ra mach dzia ła nia szkol ne go
ośrod ka ka rie ry be ne fi cjen ci pro jek tu go -
ści li m.in. w Hu cie Ła bę dy, Gli wic kim
Ośrod ku Ada pta cyj no -Re ha bi li ta cyj nym
dla Dzie ci i Mło dzie ży Nie peł no spraw -
nej oraz re dak cji „No win Gli wic kich”.

Udział w pro jek cie jest dla uczniów
cał ko wi cie dar mo wy, bo wszyst kie
kosz ty je go re ali za cji, sza co wa ne

w umo wie na 1 030 793 zł, fi nan so wa -
ne są przez UE w ra mach Eu ro pej skie -
go Fun du szu Spo łecz ne go oraz przez
bu dżet pań stwa.

– To bar dzo waż ne, bo wie lu na -
szych uczniów ży je w ro dzi nach o ni -
skim sta tu sie ma te rial nym – mó wi An -
na Sie miń ska, ko or dy na tor pro jek tu
w Ze spo le Szkół Spe cjal nych w Py sko -
wi cach.

Do tych czas pro jek tem ob ję tych zo -
sta ło 611 uczniów, a w su mie – zgod nie
z za ło że nia mi – bę dzie to ok. 800 be ne -
fi cjen tów. EWA PIESZ KA

W ma low ni czych ple ne rach Ze -
spo łu Pa ła co wo --Par ko we go w Pław -
nio wi cach od by ła się 14 czerw ca
Ga la Fi na ło wa VIII Wo je wódz kie go
Kon kur su Pio sen ki Nie miec kiej.

Ga la sta no wi ła pod su mo wa nie
kon kur su, któ re go prze słu cha nia prze -
pro wa dzo ne zo sta ły 20 ma ja w Pław -
nio wi cach. Wzię ło w nich udział bli -
sko 250 uczest ni ków z te re nu woj. ślą -
skie go. Wy stę po wa li w kil ku ka te go -
riach wie ko wych, od naj młod szych
klas szko ły pod sta wo wej do gim na -
zjów. Pod czas ga li wy stą pi li lau re aci
kon kur su, któ rzy też ode bra li licz ne
na gro dy. I miej sca w po szcze gól nych
ka te go riach za ję li: Mar ta Sznu ra
z ZSO nr 12 w Gli wi cach, We ro ni ka
Wio ra z SP nr 7 w Gli wi cach, Wik -
to ria Zia ja z SP w Two ro gu, Chór
Ka me ral ny „Can to” z Gim na zjum
w Wie low si, Ze spół Wo kal ny „Uni so -
no” z Ze spo łu Szkół w Ru dziń cu, du -
et Alek san dra i Edy ta Ka łu ża
z DKF Lo slau -Wo dzi sław oraz Ze spół
Ka ro lin ka z SP w Prze zchle biu. Grand
Prix kon kur su zdo by ła gru pa wo kal na
z DKF Ko pie nia. 

Ini cja tor ką im pre zy, któ ra po cząt -
ko wo mia ła za sięg lo kal ny, a na stęp -

nie roz ro sła się w kon kurs wo je wódz -
ki, jest Ewe li na Kla ka – prze wod ni -
czą ca Za rzą du Ko ła DFK Pław nio wi -
ce. Lau re atom do sko na łe go wy ko na -
nia utwo rów oraz zna jo mo ści ję zy ka
nie miec kie go gra tu lo wa li m.in. Mar -
cin Stron czek – czło nek Za rzą du Po -
wia tu Gli wic kie go, An drzej Chro bo -
czek – wi ce sta ro sta ra ci bor ski,
Krzysz tof Ob rzut – wójt Gmi ny Ru -
dzi niec, Ber nard Gaj da – prze wod ni -
czą cy Nie miec kie go Sto wa rzy sze nia
Kul tu ral ne go z sie dzi bą w Opo lu oraz
Eu glen Na gel – wi ce prze wod ni czą cy
Za rzą du Wo je wódz kie go DFK. 

Im pre zę zor ga ni zo wa li: To wa rzy -
stwo Spo łecz no -Kul tu ral ne Niem ców
Wo je wódz twa Ślą skie go z sie dzi bą
w Ra ci bo rzu, Ko mi sja ds. Kul tu ry
i Oświa ty przy Za rzą dzie Wo je wódz -
kim DFK, Za rząd Ko ła DFK Pław nio -
wi ce oraz Gmin ny Ośro dek Kul tu ry
Ru dzi niec. Im pre za od by wa ła się
pod pa tro na tem Kon su la tu Ge ne ral ne -
go RFN we Wro cła wiu, To wa rzy stwa
AG MO e. V. Bonn, Land sman n schaft
Schle sien Lan de sver band Bay ern, sta -
ro sty gli wic kie go, sta ro sty ra ci bor -
skie go oraz wój ta Gmi ny Ru dzi niec.

(RG)

Gwar no by ło na VI In te gra cyj -
nych Spo tka nia Te atral nych. Im pre -
za zor ga ni zo wa na 23 ma ja w Ki nie
Sce na Kul tu ra przez Ze spół Szkół
Spe cjal nych w Knu ro wie w tym ro -
ku włą czo na zo sta ła w bo ga ty pro -
gram I Knu row skich Dni In te gra cji
„Bądź my ra zem”. 

Spo tka nia Te atral ne otwo rzył sta ro -
sta gli wic ki Mi chał Nie szpo rek, ży -
cząc ich uczest ni kom wie lu nie za po -
mnia nych wra żeń ar ty stycz nych i do -
brej za ba wy. Na sce nie za pre zen to wa -
ło się 9 ze spo łów z knu row skich szkół
i przed szko li in te gra cyj nych, po wia to -
wych do mów po mo cy spo łecz nej,
ośrod ków opie kuń czych i warsz ta tów
te ra peu tycz nych. W ka te go rii młod -
szych wy ko naw ców I miej sce za ję ła
kla sa IIIa z Miej skiej Szko ły Pod sta -
wo wej nr 2 z Od dzia ła mi In te gra cyj -

ny mi w Knu ro -
wie za przed sta -
wie nie baj ki
„Kró lo wa Śnież -
ka”. W ka te go rii
star szych wy ko -
naw ców I miej -
sce otrzy ma li
ucznio wie Miej -
skie go Gim na -
zjum nr 2 z Od dzia ła mi In te gra cyj ny -
mi w Knu ro wie, któ rzy wy sta wi li
spek takl pt. „Da ry Pa na”. Sta tu et ką
Mi ni Oska ra „Klaun” wy róż nio ny zo -
stał ze spół „Boys Dan ce” z DPS -u „Za -
me czek” w Kuź ni Nie bo row skiej.

– Zwy cię skie ze spo ły otrzy ma ły
ra dio ma gne to fo ny, któ re z pew no ścią
przy da dzą się im w dal szej pra cy ar ty -
stycz nej – mó wi Gra ży na Gó ral czyk,
dy rek tor ZSS w Knu ro wie. – Każ dy

z uczest ni ków ob da ro wa ny był na to -
miast drob ny mi upo min ka mi i sło dy -
cza mi, zaś opie ku no wie grup do sta li
dy plo my i po dzię ko wa nia. Bar dzo ser -
decz nie dzię ku ję spon so rom, któ rzy
wspar li or ga ni za cję na szej im pre zy. Są
to Miej skie Ogni sko Pra cy Po zasz kol -
nej, Ka ta rzy na i To masz Mi chal scy,
Mał go rza ta i Da riusz Bra chacz ko -
wie oraz Hen ryk Ma ty asik.

(RG)

W ra mach pro jek tu „Eu ro sty pen -
dium dro gą do dy plo mu” w ra mach
Dzia ła nia 2.2. „Wy rów ny wa nie szans
edu ka cyj nych po przez pro gra my sty -
pen dial ne” Zin te gro wa ne go Pro gra mu
Ope ra cyj ne go Roz wo ju Re gio nal ne -
go 2004-2006 Po wiat Gli wic ki wy pła -
cił 27 sty pen diów dla stu den tów za -
miesz ku ją cych po wiat, bę dą cych
w trud nej sy tu acji ma te rial nej. Ce lem
pro jek tu by ło umoż li wie nie rów no -
praw ne go do stę pu do edu ka cji po -
przez wspar cie sty pen dial ne uła twia -
ją ce kształ ce nie na po zio mie wyż -

szym dla stu den tów po cho dzą cych
z za gro żo nych mar gi na li za cją te re nów
po wia tu gli wic kie go. Środ ki na ten
pro jekt po cho dzi ły z bu dże tu Wo je -
wódz twa Ślą skie go oraz Eu ro pej skie -
go Fun du szu Spo łecz ne go. Sty pen dia
otrzy ma li wszy scy stu den ci, któ rych
wnio sek prze brnął po zy tyw nie oce nę
for mal ną. Były one wypłacane za 
9 miesięcy roku akademickiego
2008/2009. Mie sięcz na wy so kość sty -
pen dium wy no si ła 350 zł, więc za ca -
ły rok na uki stu dent otrzy mał wspar cie
w wy so ko ści 3 150 zł. (SzB) 

Bi blio la to 
z Brać mi Grimm

Po wia to wa Bi blio te ka Pu blicz na
w Gli wi cach ogło si ła trzy wa ka cyj -
ne kon kur sy dla dzie ci i mło dzie ży.
Wszyst kie za mo tyw prze wod ni ma -
ją ba śnie Bra ci Grimm. Pierw szy
prze zna czo ny jest dla bi blio tek pu -
blicz nych po wia tu gli wic kie go, dru -
gi or ga ni za to rzy ad re su ją do szkół
pod sta wo wych, a trze ci do gim na -
zjów. 

Bliż sze szcze gó ły za miesz czo ne
są na stro nie www.sta ro stwo.gli wi -
ce.pl/bi blio te ka. 

Kon kur sy współ fi nan so wa ne są
ze środ ków Sta ro stwa Po wia to we go
w Gli wi cach w ra mach re ali za cji za -
da nia pu blicz ne go „Kul tu ra i ochro -
na dzie dzic twa na ro do we go”. (RG)Ge rard Me ka, opie kun gru py wo kal nej, któ ra zdo by ła Grand Prix, od bie ra

gra tu la cje od Mar ci na Stroncz ka. 
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Za śpie wa li po nie miec ku

Po wiat re ali zu je pro jekt o  war to ści po nad  1 mln złotych, dzię ki któ re mu ucznio wie ma ją licz ne do dat ko we za ję cia

Współ cze sny Mi chał Anioł

Ucznio wie Ze spo łu Szkół im. I. J. Pa de rew skie go w Knu ro wie w bu dyn ku Sej mu.

Wspar cie dla stu den tów

Wspól nie na sce nie

Naj lep szy spek takl przy go to wa ny przez młod szych wy ko -
naw ców – „Kró lo wa Śnież ka”.
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Po dob nie jak w la tach ubie głych,
i w tym ro ku py sko wic ki Ry nek za mie -
nił się w gwar ny śre dnio wiecz ny jar -
mark, po któ rym prze cha dza li się miesz -
kań cy mia sta, prze no sząc się w daw ne
cza sy. Pod czas „Le gend Py sko wic -
kich” 31 ma ja nie bra ko wa ło ja dła i na -
po ju, a i za baw wsze la kich, jak strze la -
nie z łu ku, warsz ta ty ko wal stwa i ce ra -
mi ki, na uki czer pa nia pa pie ru, haf ciar -
stwa, ko ron kar stwa i zie lar stwa. Był
i min cerz wy bi ja ją cy mo ne ty, pa siecz nik
za chwa la ją cy za le ty mio du, a na wet
hucz ne wy strza ły z naj praw dziw szych
ar mat do no śnym grzmo tem oznaj mia ły
czas wspól ne go świę to wa nia.

O stro nę du cho wą za dba li szczu -
dla rze, bęb nia rze, ku gla rze, a tak że
tan ce rze, mu zy cy i ak to rzy, wcie la ją cy

się w ro le le gen dar nych Bra ci Pi sko,
któ rzy barw nie od twa rza li dzie je za ło -
ży cie li gro du. Wspa nia łe wi do wi sko
za koń czy ła „Bal la da o Ja nie Wnę ku”
w wy ko na niu Te atru „Gry i lu dzie”. 

Tekst i fo to: MFR

10 lat dzia łal no ści ob cho dzi Sto wa -
rzy sze nie Pro mo cji Zdro wia i Trzeź -
we go Sty lu Ży cia „Szan sa”, a tak że
ośro dek le cze nia osób uza leż nio nych
od sub stan cji psy cho ak tyw nych, funk -
cjo nu ją cy pod tą sa mą na zwą w Pław -
nio wi cach.

Z oka zji ju bi le uszu Sto wa rzy sze -
nie zor ga ni zo wa ło kon fe ren cję pt.
„Nar ko ma nia – czy na dą ża my
za zmia na mi?”, któ ra od by ła się 17
czerw ca w Cen trum Edu ka cyj nym im.
Ja na Paw ła II w Gli wi cach. Wy kła dy
wy gło si li na niej uzna ni w Pol sce pro -
fe sjo na li ści i do świad cze ni prak ty cy

z za kre su pro fi lak ty ki uza leż nień.
Głów nym te ma tem kon fe ren cji by ły
no we sub stan cje odu rza ją ce, ob ję te
na zwą „do pa la cze”, a sta no wią ce wy -
zwa nie dla dzia łań nie tyl ko pro fi lak -
tycz nych ale i wy cho waw czych. 

Na to miast 27 czerw ca Sto wa rzy -
sze nie za pra sza do Za kła du Lecz nic -
twa Od wy ko we go „Szan sa” w Pław -
nio wi cach przy ul. Cmen tar nej 18,
gdzie trwać bę dzie ca ło dnio wa im pre -
za ju bi le uszo wa. Do je chać moż na
z Gli wic au to ka rem pod sta wio nym
pod dwor cem o godz. 8.30 – prze wi -
dy wa ny po wrót o godz. 20.00. (RG)

Roz strzy gnię te zo sta ły po wia to -
we eli mi na cje dwóch ogól no pol skich
tur nie jów o te ma ty ce prze ciw po ża -
ro wej. 

29 kwiet nia w Jed no st ce OSP Gie -
rał to wi ce od by ły się Po wia to we Eli mi -
na cje Ogól no pol skie go Tur nie ju Wie -
dzy Po żar ni czej „Mło dzież Za po bie ga
Po ża rom – 2009”. W tur nie ju bra ło
udział 30 uczest ni ków z te re nu po wia -
tu, re pre zen tu ją cych gmi ny: Ru dzi -
niec, So śni co wi ce, Gie rał to wi ce
i Wie lo wieś. Tur niej zor ga ni zo wa ny
zo stał w trzech ka te go riach wie ko -

wych: I – pod sta wów ka, II – gim na -
zjum, III – szko ły po nad gim na zjal ne.
W po szcze gól nych ka te go riach pierw -
sze miej sca za ję li: De nis Ja cy szyn
(So śni co wi ce), An na Soll (Wie lo wieś)
i Ra fał Wil czek (So śni co wi ce).

Na to miast 15 ma ja, pod czas uro czy -
sto ści Dnia Stra ża ka w Ko men dzie
Miej skiej PSP w Gli wi cach, od by ło się
uro czy ste wrę cze nie na gród dla zwy -
cięz ców Po wia to wych Eli mi na cji
Ogól no pol skie go Kon kur su Pla stycz -
ne go „Za po bie gaj my Po ża rom –
2009”. Do kon kur su przy stą pi ły dzie ci,

mło dzież i do ro śli z gmin i miast Knu -
rów, Ru dzi niec, So śni co wi ce, Gie rał to -
wi ce, Wie lo wieś. Kon kurs od był się
w sze ściu ka te go riach wie ko wych:
I – przed szko la, II – szko ła pod sta wo -
wa I –III, III – szko ła pod sta wo wa
IV –VI, IV – gim na zjum, V – szko ły
po nad gim na zjal ne, VI – do ro śli.
Pierw sze miej sca w wy mie nio nych ka -
te go riach za ję li: Ma te usz Łu cja (Słup -
sko), Da wid Wy ci ślok (Rud no), Ju lia
Do hr mann (Rud no), Aga ta John
(Świ bie), Ja kub Szcze pań ski (So śni -
co wi ce) i Ad ria na John (Świ bie). 

Ry wa li za cja mło dych stra ża ków

Gro no uczest ni ków i or ga ni za to rów Po wia to wych Eli mi na cji Ogól no pol skie go
Tur nie ju Wie dzy Po żar ni czej „Mło dzież Za po bie ga Po ża rom – 2009”.

Ju bi le usz „Szan sy”

Hi sto ria na we so ło

9 czerwca jubileusz 60-lecia
obchodziła Biblioteka Publiczna 
w Toszku. Uroczystość zorganizowano
na Zamku w Toszku. Przybyli na nią
bibliotekarze - na czele z dyrektorem
Biblioteki Śląskiej prof. Janem
Malickim - oraz przedstawiciele
samorządu, m. in. wiceburmistrz Toszka
Maria Nowak-Kowalska, a także
czytelnicy i sympatycy książek. 

Prof. Jan Malicki podziękował
wszystkim, którzy przed laty podjęli trud
utworzenia tej biblioteki, jak również jej
byłym i obecnym pracownikom,
władzom Toszka za jej wspieranie i
wiernym czytelnikom. Na ręce Joanny
Karwety, dyrektor Centrum Kultury

„Zamek w Toszku”, w ramach którego
działa biblioteka, J. Malicki złożył
okolicznościowy list. Gratulacje
przekazała jubilatom na ręce kierownik
Anny Kani również m.in. Krystyna
Wołoch, dyrektor Biblioteki Powiatowej
w Gliwicach. Wiceburmistrz Maria
Nowak-Kowalska wręczyła nagrody
zasłużonym bibliotekarkom z terenu
gminy. Poza Anną Kanią otrzymały je
również Bernadeta Gola, Irena
Nawrot, Hildegarda Jaksik, Gabriela
Mrzygłód, Laurencja Lubosik, Irena
Sus oraz Katarzyna Nagórna. Podczas
spotkania rys historyczny toszeckiej
biblioteki przedstawił Władysław
Macowicz, a uroczystość  uświetnił
występ żeńskiej grupy Chóru „Tryl”.

(RG)

60 lat biblioteki

Me ta lo wy krzyż, wień czą cy nie gdyś
wie żę za byt ko we go ko ścio ła w Wil czy,
stoi obec nie przy dro dze pro wa dzą cej
do tej miej sco wo ści od stro ny Knu ro wa
i Kuź ni Nie bo row skiej. O je go re no wa -
cję i usta wie nie na ro gat kach Wil czy
za dba ło Sto wa rzy sze nie Ro dzin Ka to -
lic kich. Krzyż 25 ma ja po świę co ny zo -
stał przez ks. Bog da na Re de ra,
proboszcza tu tej sze go ko ścio ła pw. św.
Mi ko ła ja.

(RG)

Magiczna noc Pik nik ro dzin ny 

Pik nik ro dzin ny, zor ga ni zo wa ny w ra mach II Me tro po li -
tar ne go Świę ta Ro dzi ny, od był się 6 czerw ca w par ku
przy Do mu Po mo cy Spo łecz nej „Za me czek” w Kuź ni Nie bo -
row skiej.

Pik nik po prze dzi ła msza św., od pra wio na przez ks. Da -
riu sza Goł ka, pro bosz cza Pa ra fii p. w. Ścię cia św. Ja na
Chrzci cie la w Pil cho wi cach. Po jej za koń cze niu ksiądz po -
świę cił Drzew ka Pa pie skie za sa dzo ne w par ku przy „Za -
mecz ku”. Po tem zaś roz po czę ła się wspól na, in te gra cyj na
za ba wa, na któ rą zło ży ły się m.in. tań ce, bie sia da ślą ska
z ze spo łem „2 Kam ra ty”, wy stę py ze spo łów z DPS -ów
w Kuź ni Nie bo row skiej, Wi śni czach, Pil cho wi cach, Koń -
czy cach Ma łych oraz z Warsz ta tu Te ra pii Za ję cio wej
w Knu ro wie. Du żym po wo dze niem cie szy ły się licz ne kon -
kur sy z na gro da mi dla młod szych i star szych. Cie ka wy po -
kaz wal ki z róż ną bro nią za pre zen to wa li ry ce rze z gru py re -
kon struk cyj nej wcze sno śre dnio wiecz nej „Wo jo wie Wsze -
gnie wa” z Knu ro wa. 

Im pre zę zor ga ni zo wa li: Sto wa rzy sze nie na Rzecz Roz wo -
ju Gmin Po wia tu Gli wic kie go, DPS „Za me czek” oraz Sto wa -
rzy sze nie Osób z Upo śle dze niem Umy sło wym i Cho rych Psy -
chicz nie „Po most”. 

(RG)

Nie ża ło wa li ci, któ rzy wy bra li się na zor ga ni zo wa -
ną po raz trze ci w Nie wie szy nad Zbior ni kiem Pław -
nio wic kim Noc Świę to jań ską – Świę to Ognia i Wo dy.
Ta tra dy cyj na im pre za roz po czę ła te go rocz ne la to
i choć po go da by ła nie naj lep sza, wszyst kim ba wią cym
się do pi sy wa ły hu mo ry.

Or ga ni za to rzy – Urząd Gmi ny w Ru dziń cu i Gmin -
ny Ośro dek Kul tu ry Ru dzi niec – za dba li za rów no o bo -
ga ty pro gram ar ty stycz ny, jak i oto, by ta noc i po prze -
dza ją cy ją wie czór mia ły ma gicz ny prze bieg. Naj pierw
pre zen to wa ły się ze spo ły ar ty stycz ne z gmi ny Ru dzi -
niec, po tem by ło po szu ki wa nie kwia tu pa pro ci, na stęp -
nie m.in. po słu chać moż na by ło prze bo jów Ab by w wy -
ko na niu gru py Mu sic Joy, a tak że zo ba czyć wy stę py
Te atru Tań ca ATRUM i gru py SA LA KE. Wiel kie ogni -
sko pod pa li li wło da rze gmi ny i po wia tu, któ rych też –
jak wszyst kich uczest ni ków za ba wy – nie omi nę ło
pusz cza nie wian ków na wo dy je zio ra. By ły or kie stry
dę te z KWK Knu rów i z Rud na, każ dy mógł też spró -
bo wać swo ich umie jęt no ści ta necz nych pod czas warsz -
ta tów. Gwiaz dą wie czo ru był ze spół STO NE HEN GE,
po któ rym gru pa Ara be ska z Kra ko wa po ka za ła praw -
dzi wy te atr ognia. O pół no cy im pre zę za koń czył im po -
nu ją cy po kaz sztucz nych ogni. 

(RG)

Fo
 to

: R
om

an
a 

G
oz

de
k

Krzyż znów stoistoi
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Wy stęp ze spo łu z Pil cho wic.
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Dziś szósta z ośmiu czę ści

MA PA 
PEŁ NA
ATRAK CJI

Przed sta wia my szó stą część
ma py atrak cji przy rod ni czych
i kra jo bra zo wych po wia tu gli wic -
kie go, tym ra zem za pra sza jąc tu -
ry stów do od wie dze nia… mia sta
Gli wi ce.

Nie ła two wy brać za le d wie kil -
ka atrak cji tu ry stycz nych te go
sta re go, hi sto rycz ne go gro du
nad Kłod ni cą, by je za re kla mo -
wać. Po szer sze in for ma cje od sy -
ła my Czy tel ni ków do Urzę du
Miej skie go w Gli wi cach, Punk tu
In for ma cji Tu ry stycz nej, czy licz -
nych punk tów in for ma cyj nych,
a przy opi sie na szej ma py za chę -
ca my, aby ko niecz nie zo ba czyć
na stę pu ją ce gli wic kie atrak cje:

Ra dio sta cja Gli wi ce (Mu -
zeum Hi sto rii Ra dia i Sztu ki Me -
diów) – wie ża zbu do wa na zo -
sta ła z drew na mo drze wio we -
go w 1935 ro ku. To naj wyż -
sza te go ty pu kon struk cja
drew nia na w Eu ro pie (wy so -
kość 111 m). W 1939 ro ku
sta ła się miej scem pro wo ka -
cji gli wic kiej, któ ra da ła po -
czą tek II woj nie świa to wej.
Obec nie jest to od dział gli -
wic kie go mu zeum z wy sta wą
za byt ko wych na daj ni ków ra dio -
wych i sprzę tu te le ko mu ni ka cyj -
ne go.

Ru iny Te atru Miej skie go – to
po zo sta ło ści ol brzy mie go kom -
plek su kul tu ral no – re kre acyj ne -
go wy bu do wa ne go ok. 1890 ro ku,
na te re nie któ re go znaj do wał się
Te atr Miej ski „Vic to ria”. Był to
naj więk szy i naj bar dziej re pre -
zen ta cyj ny obiekt te go ty pu
na Gór nym Ślą sku. W 1945 ro ku
zo stał spa lo ny przez żoł nie rzy ra -
dziec kich. Obec nie, utrzy my wa ny
ja ko sta ła ru ina, jest jed nym
z naj cie kaw szych obiek tów kul tu -
ral nych w re gio nie i słu ży pre zen -
to wa niu nie stan dar do wych przed -
się wzięć ar ty stycz nych.

Pal miar nia Miej ska sta no wi
oa zę zie le ni w cen trum mia sta.
Jest trze cim co do wiel ko ści
obiek tem te go ro dza ju w Pol sce.
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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. 

Po wsta ła jesz cze w XIX wie ku.
Pal miar nia li czy obec nie po nad
6 tys. oka zów fau ny i flo ry. Moż na
w niej po dzi wiać ro śli ny cy tru so -
we, przy pra wo we oraz eg zo tycz ne
pal my i kak tu sy, po cho dzą ce z Au -
stra lii, Afry ki i obu Ame ryk.

Wil la Ca ro – bu dy nek
z XIX wie ku, w sty lu neo re ne san -
so wym. Daw na wła sność prze my -
słow ca Osca ra Ca ro. Obec nie jest
sie dzi bą Mu zeum. Dla zwie dza ją -
cych udo stęp nio ne są XIX –wiecz -
ne wnę trza oraz wy sta wy cza so we.

Ośro dek Wy po czyn ko wy
„Cze cho wi ce” – do sko na łe, po ło -
żo ne nad zbior ni kiem wod nym
miej sce do wy po czyn ku dla ca łej
ro dzi ny. Do dys po zy cji od wie dza -
ją cych są: ką pie li sko se zo no we,
sze ro ka piasz czy sta pla ża, wy po -

ży czal nia sprzę tu wod ne go, stad -
ni na ko ni, dom ki cam pin go we,
wy po ży czal nia ro we rów, plac za -
baw, po le na mio to we.

Za chę ca my do od wie dze nia Gli -
wic oraz do po now ne go ich po zna -
nia! (MFR)
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Wiadomości
POWIATU GLIWICKIEGO

Daw no, daw no te mu, tam gdzie te raz jest skła do wi sko
ko pal nia ne go mu łu (jak się je dzie z Le bo szo wic do Nie bo -
ro wic przez las na,, prze pom pow nię”), stał du ży, pięk ny za -
mek. Był on ta ki wiel ki i ta ki pięk ny, że nie da się go opi -
sać. Miesz ka ła w nim pięk na, mło da wdo wa. Mia ła ona kru -
czo czar ne, dłu gie wło sy i czar ne jak wę gle oczy. Nie mia ła
dziec ka, bo mąż, krót ko po ślu bie, zmarł. Wdo wę mar twi ło
to, kto się nią za opie ku je, kie dy bę dzie sta ra i ko mu prze ka -
że ma ją tek. Raz na ba lu po zna ła przy stoj ne go męż czy znę.
Za ko cha ła się w nim, od pierw sze go wej rze nia. Męż czy zna
uwiódł ją i znik nął. Po dzie wię ciu mie sią cach uro dził się
ślicz ny chłop czyk, wy pisz – wy ma luj, męż czy zna z ba lu.
Był do brym i grzecz nym dziec kiem, ale kie dy pod rósł,
zmie nił się. ,,Jak by dia beł w nie go wstą pił” – mó wio no. 
Pił, hu lał ca ły mi dnia mi i no ca mi, pa no szył się w zam ku,
źle trak to wał lu dzi, prze pusz czał pie nią dze, na ro bił strasz -
nych dłu gów, skłó cił się ze wszyst ki mi w oko li cy. Kie dy

wdo wa umar ła, wy go nił służ bę
i zo stał sam. Pew ne go ra zu przy -
szła do nie go ślicz na, ma ła dziew -
czyn ka. Po wie dzia ła mu, że ma
na pra wić ca łe zło, któ re wszyst -
kim do oko ła wy rzą dził, bo jesz cze
ma szan sę na do bre i god ne ży cie.
Wte dy pa nicz strasz nie zde ner wo -
wał się, za czął kląć, rzu cać
wszyst kim, co wpa dło mu w rę ce.
Dziew czyn ka znik nę ła, a w zam ku
wszyst ki mi moż li wy mi otwo ra mi
za czę ła się lać wo da. Za mek roz le -
ciał się i za mie nił w pia sek, pa nicz
się nie ura to wał.

Pięk ny pan z ba lu był dia błem,
je go syn prze jął po nim wszyst kie
złe ce chy i źle skoń czył, bo nie
wy ko rzy stał szan sy, ja ką dał mu anioł – ma ła dziew czyn ka.

Przez dłu gie la ta w tym miej scu, gdzie stał za mek wy do -
by wa no pia sek, a dzi siaj jest skła do wi sko mu łu ko pal nia ne -
go. (MFR)

Dziś pierw szy z prze pi sów, za pre zen to wa -
nych na IX Konkur sie Wie dzy o Po wie cie Gli -
wic kim, prze bie ga ją cym pod ha słem „10-le cie
Po wia tu Gli wic kie go czy li ślą skie przy sma ki
na ju bi le uszo wym sto le”. I miej sce za ję ły w nim
Emi lia Bar chań ska i Kin ga Za sa da z Miej skiej
Szko ły Pod sta wo wej nr 2 z Od dzia ła mi In te gra -
cyj ny mi w Knu ro wie, któ re za pre zen to wa ły
wspa nia ły ko łocz. 

Skład ni ki: na cia sto – 75 dag mą ki pszen -
nej, 20 dag ma sła, 8 jaj, 15 dag cu kru, 8 dag
droż dży, 1/2 szklan ki mle ka, szczyp ta so li,
tłuszcz do wy sma ro wa nia bla chy; na ma sę ma -
ko wą – 1 kg nie bie skie go ma ku, 50 dag cu kru,
1 szklan ka mą ki pszen nej, 25 dag ma sła, 8 dag
mig da łów, 8 dag ro dzy nek, szczyp ta so li, aro mat
mig da ło wy; na po syp kę – 40 dag mą ki, 20 dag

cu kru, 1 pacz ka cu kru wa ni lio we go, 20 dag ma -
sła, 2 żółt ka, 2 ja ja, 1 ły żecz ka prosz ku do pie -
cze nia.

Wy ko na nie:
Cia sto – Mą kę prze siać i ogrzać. Z droż dży,

nie wiel kiej ilo ści mą ki, odro bi ny cu kru i mle ka
spo rzą dzić roz czyn o kon sy sten cji gę stej śmie ta -
ny, po zo sta wić do wy ro śnię cia. Ja ja utrzeć z cu -

krem, do dać wy ro śnię ty roz czyn i mą kę, wy ro -
bić. Gdy cia sto za cznie od cho dzić od rę ki i brze -
gów na czy nia, do dać sto pio ny i wy stu dzo ny
tłuszcz i da lej wy ra biać do mo men tu, aż za czną
po ja wiać się pę che rzy ki po wie trza. Wy ro bio ne
cia sto po zo sta wić do wy ro śnię cia w cie płym
miej scu, a na stęp nie wy ło żyć na wy sma ro wa ną
tłusz czem du żą bla chę z ni ski mi brze ga mi. Po -

wierzch nię wy rów nać rę ką, lek ko opró szyć mą ką
i roz wał ko wać rów no mier nie wał kiem do cia sta.
Na po wierzch nię cia sta na ło żyć po chwi li mak,
wy rów nać, ude ko ro wać po syp ką i piec w śred nio
na grza nym pie kar ni ku ok. 40 min.

Ma sa ma ko wa – Mak ze mleć na su cho, do -
dać cu kier, szczyp tę so li, mą kę pszen ną, spa rzo ne
i po sie ka ne mig da ły, ro dzyn ki oraz kil ka kro pli
olej ku mig da ło we go. Ca łość wy mie szać z do dat -
kiem wrzą cej wo dy. Gdy ma sa bę dzie już od po -
wied nio po łą czo na, do dać sto pio ne ma sło lub oli -
wę z oli wek.

Po syp ka – Mą kę prze siać. Ma sło po kro ić
na mniej sze ka wał ki, do dać cu kier pu der, cu kier
wa ni lio wy, mą kę, ja ja i żółt ka. Za gnieść cia sto
tak, by wszyst kie skład ni ki do kład nie się po łą -
czy ły. Z cia sta o jed no li tej struk tu rze wy sku by -
wać ma łe ka wał ki, lek ko je spłasz czać na dło ni
i kłaść na po wierzch nię cia sta.

(Źró dło: „Ślą ska ku char ka do sko na ła” 
– Elż bie ta Ła boń ska) 

Jubileuszowe przysmaki
Kołocz z makiym

Być mo że tak wy glą dał pięk ny za mek
w Nie bo ro wi cach, któ ry do upad ku
do pro wa dził mło dy pa nicz?

RR OO ZZ RR YY WW KK OO WW YY KK ĄĄ CC II KK
Dzię ku je my za na de sła ne od po wie dzi. Po praw ne roz -

wią za nia Roz ryw ko we go Ką ci ka z po przed nie go nu me ru
brzmią: ha sło – Be ne Me ri tus, zdję cie przed sta wia za mek
w Chu do wie. Na gro dy, czy li trzy 6-to mo we kom ple ty
„Try lo gii” Hen ry ka Sien kie wi cza, ufun do wa ne przez Mał -
go rza tę Handz lik, otrzy mu ją Pa try cja Sza far czyk, An na
Gmy rek oraz Piotr Re bajn. W ce lu usta le niu spo so bu od -
bio ru na gro dy pro si my o kon takt te le fo nicz ny, nu mer
tel. 032 332 66 65, 513 177 633. 

Dziś za mie sza my ko lej ną krzy żów kę oraz zdję cie
do roz po zna nia. Przy po mi na my, że zo sta ło ono zro bio -
ne w na szym po wie cie. Jak za wsze dla uła twie nia roz -
wią za nia krzy żów ki po le ca my na szą stro nę in ter ne to wą
www.po wiat gli wic ki.pl. Od po wie dzi pro si my prze sy -
łać do 14 lip ca na ad res e -ma il: re dak cja@sta ro -
stwo.gli wi ce.pl lub pocz tą tra dy cyj ną na ad res Sta ro -
stwo Po wia to we w Gli wi cach, ul. Zyg mun ta Sta re -
go 17, 44-100 Gli wi ce z do pi skiem „Wia do mo ści Po -
wia tu Gli wic kie go”. 

(SG)

Pod pa tro -
na tem 
Mał go rza ty
Handz lik,
po sła
do Par la -
men tu Eu -
ro pej skie go 

Ślą ska
frasz ka

1. Uczest ni czą w niej ka to li cy w Bo że Cia ło.
2. Zna na chu dow ska izba hi sto rycz na.
3. Roz po czy na ją się pod ko niec czerw -
ca i koń czą 1 wrze śnia.
4. Naj da lej na pół noc wy su nię ta miej -
sco wość po wia tu gli wic kie go. 
5. Po tocz ne okre śle nie oso by, któ ra lu -
bi wcze śnie wsta wać. 
6. Od kry to tam śla dy osad nic twa z cza -

sów kul tu ry łu życ kiej.
7. Po pu lar na na zwa se zo nu let nie go.
8. Ja ki ród wła dał obec ny mi zie mia mi
na sze go po wia tu w XVI w.?
9. Ob cho dzo ny 23 czerw ca. 
10. So łec two na le żą ce do mia sta i gmi -
ny To szek.
11. Od bę dą się tam X Ju bi le uszo we
Do żyn ki Po wia tu Gli wic kie go.�Co przedstawia to zdjęcie?

Pe ty cjo Ślon sko, 
cz. 1

Chciyj krziw da swo jo na pra wić 
Ślon zok mo god ka –
ło sta nie przi tym 
Jom dziec kom swo jim śmiy ja wić 

Ta ko tu by ło prze ca łod zow dy 
Kto przi loz te go niy zmiy nioł 
Fał szym niy przi krył prze ca ty
prow dy 
Swo je go coł kym niy wtry nioł 

Ech, sło wo ślon ske le ci ze du szy 
W niym mly ko mat ki, krew fa tra 
Ni gdy niy pó dzie te go za głu szyć 
Blysz czy jak w go rach kajś wa tra 

Dyć jest usta wa –
ta myń szo ścio wo 
Co nos ze god ki ło dziy ro 
Pra wo bez pra wiym ta ko se sto wo 
Choć łod niy du go do piy ro 

Wy so ki Sej mie – Ślon zok 
z Ka szu bym 
Niy ja ko pi la co gyn go 
Usta wa zdo sie bi czy skym ru bym? 
De mo kra cy jo go siyn go? (...)

cdn. 

Bro ni sław Wą tro ba

Au tor ki prze pi su ze swym dzie łem.

Ko łocz był przy ozdo bio ny tak, że two rzył sma ko -
wi ty (w ca ło ści ja dal ny!) kra jo braz Knu ro wa. 

W kręgu legend
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